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Abstrakt 

 

Syfte: Att beskriva anhörigas erfarenheter av att leva tillsammans med en person som 

har bipolär sjukdom.  

  

Bakgrund: Bipolär sjukdom förekommer uppskattningsvis hos 1-6 % av Sveriges 

befolkning. Bipolär sjukdom är en diagnos som förutom patienten själv, även påverkar nära 

anhöriga. Tidigare studier har visat att det ofta är krävande att vara anhörig och att det upplevs 

svårt att balansera mellan ens egna behov och de behov familjemedlemmen med bipolär 

sjukdom har. Den anhörige som önskar stötta en person med bipolär sjukdom upplever dock 

att det kan var svårt på grund av bristfällig information. 

 

Metod: Studien bygger på en intervjustudie med åtta anhöriga till personer med bipolär 

sjukdom under vintern 2015. All insamlad data transkriberades och analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat: Resultatet visar att de intervjuade personerna många gånger upplever det som 

påfrestande och jobbigt att leva nära en person med bipolär sjukdom och fyra kategorier 

identifierades. Dessa kategorier var; Känsla av att sätta den sjuke först, Svårighet att hantera 

påfrestning och ilska, Svårigheter att förhålla sig till sjukdomen och Att stanna hos den sjuke. 

Upplevelser av stor anpassning, utmattning och en social begränsning framkom. 

Informanterna upplevde också ett bristande stöd från sjukvården.  

  

Slutsats: Resultatet visade att vara närstående till en person med bipolär sjukdom är 

påfrestande och att de närstående är i behov av stöd, information och kunskap. Genom en 

förståelse för de anhörigas erfarenheter av att leva nära en person med bipolär sjukdom kan 

det leda till att vårdpersonal får en bättre förståelse för vad anhöriga har för behov.  

 

Nyckelord: Bipolär sjukdom, närstående, erfarenheter, bemötande, sjukvård  

  

  

  

 

 



Abstract  

  

Aim: To describe experiences of being relative to a person with Bipolar Disorder.  

  

Background: 1-6% of all population in Sweden has got Bipolar Disorder. The disease is a 

great suffering not only for the person who has the diagnose, but also for the relatives. 

Previous studies has shown that it is very demanding being a close relative to a person with 

Bipolar Disorder. The relatives find it difficult to adjust to the need of the patient at the 

expense of their own needs. The relatives are experiencing a lack of support from health 

care.   

  

Method: The study is based on eight interviews with relatives to people who has Bipolar 

Disorder, during winter 2015. All collected data were transcribed and subjected to qualitative 

content analysis.  

  

Result: The result shows that the people interviewed experiences it as stressful to live with a 

person with Bipolar Disorder and four categories were identified in our study. These 

categories were; a sense of putting the patient first, difficulties in managing stress and anger, 

difficulty of relating to the disease, to stay with the person with the disease. The interviewees 

described the experiences of great adaption, which led to exhaustion and a social constrain.   

  

Conclusion: It is stressful to be a relative of a person with Bipolar Disorder and the 

relatives are in need of support. Through an understanding of relatives experiences of living 

near a person with Bipolar Disorder, health care professionals can get a better understanding 

of what kind of support the relatives are in need of.   

  

Keywords: Bipolar Disorder, relatives, experiences, support, nursing  

  

  

  

  

  

  



Varför behövs denna studie? 

 Bipolär sjukdom är en diagnos som förutom patienten själv, även påverkar nära anhöriga.  

 Tidigare gjorda studier har visat att det ofta är krävande att vara den anhörige och att det 

kan vara svårt att balansera mellan ens egna behov och de behov familjemedlemmen med 

bipolär sjukdom har. 

 De anhöriga är den/de personer som känner patienten bäst och kan på så sätt hjälpa 

vårdpersonal att ge den bästa möjliga vården. När det gäller patienter med bipolär 

sjukdom har de anhöriga oftast en mycket god uppfattning om sjukdomens alla yttringar 

och hur den sjuke reagerar i de olika skoven. 

 Behovet av forskning på området är stort och angeläget för att kunna erbjuda anhöriga ett 

bättre stöd.  

Vilka är huvudresultaten?  

 De anhöriga i studien beskriver hur de upplever att de tvingas anpassa sig efter den 

närståendes sjukdom och att de hela tiden förväntas sätta den sjukes behov först, på 

bekostnad av sina egna behov. 

 Informanterna upplever att de inte har den kunskap om sjukdomen som krävs för att kunna 

hjälpa sin sjuke anhörige på bästa sätt. Det beskrivs ett behov av stöd i bemötandet av sin 

bipoläre partner.   

 Den här sjukdomen syns inte och gör det också svårt att som anhörig veta hur man ska 

förhålla sig till den. Det beskrivs som påfrestande och jobbigt att alltid vara den rationella, 

som ska stå för de viktiga besluten och livet för den anhörige tycks ibland mest likna en 

känslomässig berg- och dalbana. 

 

 De anhöriga beskriver varför de orkar stanna kvar hos den bipoläre. Det är klart att 

sjukdomen i sig är en börda, men det är ju roligt också. Det roliga tycks vara en faktor 

som gör att man orkar med och stannar, men även kärleken till personen ifråga. 

 

Hur skulle resultatet kunna användas för att påverka klinisk 
praxis/forskning/utbildning?  

 Anhöriga har en mycket viktig roll för personer drabbade av bipolär sjukdom, då de kan se 

tidiga tecken på försämring och hjälpa patienten att upprätthålla rutiner kring sitt liv 

Därför måste sjukvården bli bättre på att bemöta och involvera anhöriga i hälso- och 

sjukvården. 

 

 Studien väntas tillföra kunskap om de anhörigas erfarenheter, samt påvisa vikten av att 

låta de anhöriga vara en del av den sjukes behandling. Detta innebär för sjuksköterskan 

och övrig vårdpersonal viktig information om hur vi kan ge den bästa vården. 

 
 Tidigare forskning visar på bristen av insatser till närstående av sjukvården och även 

denna studie pekar åt samma håll. Det innebär att behovet av forskning på området är stort 

och angeläget för att kunna erbjuda anhöriga ett bättre stöd. 
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Introduktion 

Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som påverkar alla aspekter av livet. Sjukdomen 

påverkar inte bara den drabbade, utan i stor utsträckning även de närstående, som tvingas 

anpassa sitt liv efter den anhöriges sjukdom på många sätt (Dahlqvist Jönsson et al. 2011).    

Anhöriga har en mycket viktig roll för personer drabbade av bipolär sjukdom, då de kan se 

tidiga tecken på försämring och hjälpa patienten att upprätthålla rutiner kring sitt liv (Rusner 

et al. 2013). Tidigare gjorda studier har visat att det ofta är krävande att vara anhörig och att 

det kan vara svårt att balansera mellan ens egna behov och de behov familjemedlemmen med 

bipolär sjukdom har. Detta kan leda till ett socialt utanförskap och en egen psykisk ohälsa. 

Tidigare forskning visar att anhöriga efterfrågar en större delaktighet i vården och ett 

behov av eget stöd i bemötandet av sin bipoläre familjemedlem. De anhöriga upplever dock 

att de ofta utesluts av hälso- och sjukvården och att de blir oinformerade om 

sjukdomen.(Peters et al. 2011; Cuhadar et al. 2015; Dahlqvist Jönsson et al. 2011).    

Behovet av forskning på området är stort och angeläget för att kunna erbjuda anhöriga ett 

bättre stöd. Det är motivet med den här studien, att undersöka anhörigas erfarenheter av att 

leva tillsammans med en person som har bipolär sjukdom, för att på bästa sätt kunna stödja 

och bemöta anhöriga i vår profession. Den här studien väntas tillföra kunskap om de 

anhörigas erfarenheter, samt påvisa vikten av att låta de anhöriga vara en del av den sjukes 

behandling. Detta innebär för sjuksköterskan och övrig vårdpersonal viktig information om 

hur vi kan ge den bästa vården. 

 

Bakgrund  

Bipolär sjukdom förekommer hos 1-2 % av befolkningen (ev. ända upp till 3-6 %). Uppemot 

90 % av dessa personer har återkommande episoder av mani eller depression och 

självmordsrisken beräknas vara 6-15 %. För en person med bipolär sjukdom finns en särskild 

sorts intensitet som påverkar livstempo och aktivitetsnivåer. Det handlar om hur lång tid det 

tar att genomföra olika aktiviteter, hur mycket man får uträttat, men även hastigheten tanken 

färdas med, samt upplevelsen av tiden. Ibland går allt fruktansvärt fort och personen i fråga 

kan uträtta mycket samtidigt. En ökad hastighet i tanke och handling gör att livet upplevs vara 

utan begränsningar. Vid andra tillfällen i livet avtar handlingskraften och tiden upplevs stanna 

av. Långsamhet och en intensiv trötthet, där det upplevs vara svårt att tänka och förstå, kan 

prägla dessa perioder (Rusner et al. 2009). Som anhörig till en person med psykisk ohälsa 

förväntas det allt som oftast att den anhörige ska inta en stödjande position och detta ofta utan 
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någon form av utbildning eller stöd själv (Hill et al. 1998). Nära anhöriga har också stor 

betydelse när det gäller att stödja patienten till att orka vidmakthålla kontrollen i sitt liv. Den 

anhörige som önskar stödja en person med bipolär sjukdom upplever dock att det kan vara 

svårt på grund av bristfällig information (Rusner et al. 2013; Dahlqvist Jönsson et al. 2011).  

 

Bipolär sjukdom är en diagnos som förutom patienten själv, även påverkar nära anhöriga. 

Tidigare gjorda studier har visat att det ofta är krävande att vara den anhörige och att det kan 

vara svårt att balansera mellan ens egna behov och de behov familjemedlemmen med bipolär 

sjukdom har. Att vara nära anhörig till en person med bipolär sjukdom kan innebära 

känslomässig stress och depression, samt inverkan på den egna självkänslan (Rusner et al. 

2013). Detta påverkar många gånger de anhörigas vänner och sociala liv. En del anhöriga 

vittnar även om rädslan över att familjemedlemmen ska begå självmord och att det blir en 

ständig oro över hur personen mår (Hill et al. 1998). I de fall där den anhörige intar en mer 

passiv position och har ett undvikande beteende gentemot familjemedlemmen, verkar dock 

den känslomässiga stressen enbart öka. Det tycks dock vara av vikt att kunna hålla en viss 

distans som anhörig och ge sig själv utrymme för reflektion, samt att se sina egna 

begränsningar till att kunna hjälpa, något som upplevs vara en stor utmaning. Detta för att den 

anhörige på sikt ska orka stanna kvar i relationen. Anhöriga som hela tiden sätter sina egna 

behov i andra hand menar att det skulle bli alltför jobbigt för familjemedlemmen att verkligen 

inse vad det innebär att vara en nära anhörig. Ökad risk för skilsmässa ses i relationer där den 

ena partnern lider av en bipolär diagnos (Granek et al. 2016).   

 

Att anhöriga är delaktiga i den psykiatriska behandlingen är något som uppfattas positivt av 

patienten, visar Pippo (2008). Tyvärr är uppfattningen bland anhöriga enligt Peters (2011) att 

de ofta utesluts av hälso- och sjukvården och förblir oinformerade om sjukdomen, trots att de 

flesta familjer efterfrågar utbildning och stöd. För patienten kan den anhörige ha stor 

betydelse när det kommer till att upptäcka varningssignaler på antingen en manisk eller 

depressiv episod, något som dock inte kan förväntas de gånger anhöriga inte erhållit någon 

form av utbildning. Rollen som nära anhörig till en person med bipolär sjukdom kan upplevas 

tung och den anhörige tvingas ibland själv att ta hjälp av psykiatrisk vård. Detta gäller 

framförallt de som lever tillsammans med en partner som har bipolär sjukdom (Peters et al. 

2011; Cuhadar et al. 2015).  

 

I de fall där familjen/nära anhöriga involveras genom psykoedukation, dvs. utbildning, har 

god effekt visat sig på de symtom som ofta förekommer hos en person med en bipolär 
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diagnos. Här spelar vårdpersonalen en stor roll och det är av stor vikt att ha tillgång till 

psykiatrisk omvårdnad (Rusner et al. 2013 ; Dahlqvist Jönsson et al. 2011). Att vara 

närstående innebär att å ena sidan vara behövd och å andra sidan att stötas bort. Det är viktigt 

att vara steget före, men även steget efter och förhindra att livet för den drabbade inte faller 

sönder och samman. Den närstående tvingas hänga med i de vändningar som den bipolära 

sjukdomen medför, vilket är en både krävande och komplex uppgift, som ofta medför att den 

närstående själv får avstå från sina egna behov. Det innebär att leva under konstant press och i 

perioder också att uppleva enorm stress över en situation som inte går att förändra. Den 

närstående pressar också ofta sig själv till den yttersta gränsen när det gäller ens egna 

förmågor. I den maniska fasen kan närstående vittna om känslan av att ”dras med” av alla 

idéer för att sedan uppleva att ett stort ”tungt täcke av mörker” läggs över en under den 

depressiva perioden. För den närstående kan utmattning och även depression uppstå långt 

efter att personen med BS tillfrisknat. Ibland blir det nödvändigt för den närstående att lämna 

relationen för att själv överleva, vilket såklart inte är möjligt i de fall där det är den 

närståendes barn som är den drabbade (Rusner et al. 2012).   

 

Teoretiska utgångspunkter i den här studien är systemteori, som handlar om hur olika delar 

påverkar varandra ömsesidigt i ett system. Man kan välja att behandla familjen som ett system 

där grundproblemen inte finns så mycket inom individen som mellan individerna. Familjen 

ses som en helhet där alla påverkar alla. De familjeproblem som kan uppkomma skall inte 

förklaras isolerat från familjesystemets sammanhang eftersom allt hänger ihop. På detta sätt är 

det inte särskilt meningsfullt att lägga skulden på en enskild. Det gamla ordspråket ”Det är 

inte ens fel att två träter” är en illustration av att i ett system är alla inblandade, såväl delaktiga 

som ansvariga (Lundsbye et al. 2007, 98).  Författarnas kliniska erfarenhet är att anhöriga till 

patienter med psykisk ohälsa ofta anpassar sig och kompenserar för familjemedlemmens 

sjukdom. De anhöriga fyller en mycket viktig roll för den sjuke som att vara ett stöd och 

hjälpa till med att upprätthålla kontrollen i deras liv. Många anhöriga ger uttryck för ett behov 

av stöd, med anledning av sin familjemedlems sjukdom. Det kan handla om att hitta strategier 

för att överkomma problem som dyker upp under sjukdomens förlopp. Till det behöver 

familjen ofta sjukvårdens stöd och hjälp. Idag betonas allt mera relationen mellan patienten 

och dess närstående samt interaktionen dem emellan. En sjukdom hos en familjemedlem får 

konsekvenser även för de andra familjemedlemmarna. De anhörigas reaktion å sin sida 

påverkar också den sjuke. För sjuksköterskan har det blivit allt viktigare att få en klar bild av 

familjen och av dess resurser och problem för att kunna utforma en individuellt anpassad vård 
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(Wright L.M & Leahey M 1998, 75-79). Familjefokuserad omvårdnad beskriver att familjen 

är en grupp människor som binds samman av starka emotionella band, en känsla av 

samhörighet och ett starkt ömsesidigt engagemang i varandras liv. Familjen behöver inte 

fogas samman av blodsband, de som säger sig tillhöra familjen är familjen. Skulle en 

familjemedlem drabbas av ohälsa/sjukdom påverkas hela familjen . Familjen utgör ett system 

som består av individer med unika egenskaper och känslor som påverkar varandra, därför är 

det betydelsefullt att sjuksköterskan tar hänsyn till och lyssnar in samtliga familjemedlemmars 

upplevelse. Det är viktigt att sjuksköterskan bejakar familjen som den resurs den ofta är för 

hälsa och välmående. När sjuksköterskan har fått förståelse för familjens 

sjukdomserfarenheter, kan hon försöka hjälpa familjen att bli medvetna om sina egna resurser 

och stärka familjen genom att lyfta fram och uppmuntra familjens positiva sidor (Wright, 

Watson & Bell 2002, 32-38).  

 

Att närstående har en stor och viktig funktion för en person med BS går således att läsa i ett 

flertal studier. Närstående är de som kan stärka den sjuke, samt hjälpa denne att kunna 

bibehålla kontrollen och friheten i sitt liv (Rusner et al. 2012) De anhöriga är den/de personer 

som känner patienten bäst och kan på så sätt hjälpa vårdpersonal att ge den bästa möjliga 

vården. När det gäller patienter med bipolär sjukdom har de anhöriga oftast en mycket god 

uppfattning om sjukdomens alla yttringar och hur den sjuke reagerar i de olika skoven. Den 

anhörige kan tidigt se tecknen som tyder på att den sjuke är på väg in i en depressiv fas eller i 

en manisk. Att tidigt kunna upptäcka dessa faser, torde vara av betydelse avseende 

behandling, då en tidig insats alltid är till fördel både för den sjuke själv, men även för 

vårdpersonalen, som då möter patienten i ett mindre allvarligt tillstånd. Det finns därför all 

anledning att som sjuksköterska involvera de anhöriga i vården av en patient med bipolär 

sjukdom (Dahlqvist Jönsson et al. 2011.). Då de anhöriga involveras måste också ett ansvar 

över dem finnas från sjukvårdens sida. De anhörigas liv och tillvaro påverkas i hög grad av 

den bipoläres vardag och de anhöriga lever ofta på ett sådant sätt där de sätter den sjukes 

behov först. Detta innebär att de själva får stå tillbaka i mångt och mycket och anpassar själva 

sina egna behov utefter den bipoläre. De får ofta själva ställa in olika planerade aktiviteter för 

att istället kunna ställa upp för den sjuke (Ganguly, Chadda & Singh 2010). Från sjukvårdens 

sida finns många gånger en outtalad förväntan om att de anhöriga alltid ska ställa upp. Det 

räknas med att den anhörige tar ansvar för sådant som den sjuke själv inte klarar eller orkar 

med och då inte minst när det kommer till praktiska saker (Moberg 2005, 25). Samtidigt 

involveras inte de anhöriga på ett ofta från deras sida önskvärt sätt när det kommer till 
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utbildning, medicininsättningar och planering. Här utesluts många gånger istället de anhöriga 

och det kan upplevas som att sjukvården bara fokuserar på det rent medicinska och det 

praktiska kring den bipoläre. Det kan vara att få hem den sjuke efter en inläggning på sjukhus 

och att som anhörig få ett samtal om att den sjuke nu får åka hem och behöver hämtas. De 

anhöriga är ofta i behov av framförallt information, men även stöd relaterat till den bipoläres 

sjukdom (Dahlqvist Jönsson et al. 2011.). Den anhörige är många gånger överbelastad med att 

vara den som går före och efter i det mesta och blir den som får fatta alla beslut av mer viktig 

karaktär. Detta skapar stress i den anhöriges tillvaro och här borde sjukvården fokusera mer 

på att avlasta den anhörige. För att kunna ge den bästa hjälpen och behandlingen behöver de 

anhöriga involveras. Deras funktion är ovärderlig och de bör också få känna att de är viktiga. 

Ses familjen som en helhet, enligt det som kallas systemteori (Lundsbye et al. 2007) där alla 

påverkar alla, vilket idag känns som nästintill en självklarhet, borde det också vara lika 

självklart att låta de anhörigas röst bli hörd och ta tillvara på den kunskap de besitter, utifrån 

deras upplevelser av att leva tillsammans med en person som har en bipolär sjukdom. Den här 

studien väntas tillföra kunskap om de anhörigas erfarenheter, samt påvisa vikten av att låta de 

anhöriga vara en del av den sjukes behandling. Detta innebär för sjuksköterskan och övrig 

vårdpersonal viktig information om hur vi kan ge den bästa vården. 

  

Syfte  

Syftet med vår studie är att belysa närståendes erfarenheter av att leva med en person som har 

bipolär sjukdom.  

  

Metod  

Urval  

Skriftlig förfrågan om tillstånd att utföra intervjustudie (bilaga 1) skickades till 

verksamhetschefen, som gav sitt godkännande till att studien kunde genomföras på kliniken. 

Kriterier för att ingå i studien var att informanten skulle vara nära anhörig till personen med 

bipolär sjukdom. Som nära anhörig räknades make, maka, sambo, förälder, vuxet barn eller 

syskon. För att få kontakt med informanter till studien togs kontakt med ”Enheten för 

Uppföljning och ECT vid Norrlandsuniversitetssjukhus i Umeå” (UE). UE har hand om 

medicininsättning, kvalitetsregisterintervjuer och patientutbildningar för bipolära patienter på 

kliniken och träffar därigenom många bipolära patienter och dess närstående. Vi lämnade ut 

ett brev med ”förfrågan om deltagande” (bilaga 2) till sjuksköterskorna på UE, för att de 
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skulle kunna informera de patienter som de var kontaktpersoner för och vederbörandes 

anhörig om studien och fråga om intresse av att delta. De anhöriga som tackade ja till att 

medverka i studien kontaktades sedan per telefon av författarna för att få muntlig information 

och erbjudas valmöjlighet mellan enskild intervju eller intervju i grupp. De anhöriga fick 

sedan skriva under att de tagit del av informationen om att deltagandet i studien var frivilligt 

och i informationen framgick också att deltagandet när som helst kunde avbrytas utan att det 

skulle ge några konsekvenser. Informanterna informerades om att intervjuerna skulle komma 

att spelas in, samt att enbart författarna till uppsatsen och handledaren till denne skulle 

komma att ha tillgång till materialet, samt att resultatet skulle redovisas så att ingen person 

eller plats skulle kunna identifieras. 

 

Deltagare  

De anhöriga som deltagit i intervjustudien har en närstående som lider av bipolär sjukdom. De 

har samtliga haft vårdkontakter med den psykiatriska vården vid samma sjukhus. Data består 

av sex intervjuer av åtta anhöriga till personer med bipolär sjukdom. Två av intervjuerna 

genomfördes i grupp om två anhöriga i varje grupp, de resterande fyra intervjuerna 

genomfördes individuellt. Deltagarna var tre män, en var gift och de andra var sambo med den 

sjuke, resterande fem informanter var kvinnor, varav en maka, tre i samboförhållanden och en 

mamma till den bipoläre. Benämningarna anhöriga, närstående och informanter kommer att 

användas synonymt i studien.  

 

Datainsamling och genomförande   

Sex intervjuer genomfördes med närstående till personer med bipolär sjukdom under vintern 

2015. Intervjuerna genomfördes i samtalsrum på psykiatriska kliniken och båda författarna 

deltog i intervjuerna. Intervjuerna varade i 40-70 minuter. Intervjuerna transkriberades 

ordagrant och samtliga intervjuer avidentifierades av sekretesskäl.  

 

För insamling av data användes en öppen kvalitativ intervju. I den öppna intervjun får 

intervjupersonerna utifrån den egna upplevelsen, möjlighet att själva avgränsa, behandla och 

definiera innehållet (Kvale & Brinkman 2009, 32). I kvalitativ forskning blir 

intervjuaren medskapare i forskningsprocessen då det stimulerar berättandet. Den kvalitativa 

forskningen beskriver subjektiva upplevelser, där både frågor och svar är ostrukturerade, det 

vill säga frågorna är öppna för att få friare svar (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, 189). 

Intervjun innehöll en öppen inledningsfråga och följdfrågorna anpassades sedan under 
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intervjun, beroende på vad informanten svarade. Informanterna stimulerades att belysa 

sina erfarenheter av att leva tillsammans med en person som har bipolär sjukdom 

och fokuserade på deras känslor och upplevelser. Tiden per intervju anpassades, så att 

informanterna skulle känna att de hade möjlighet att tala till punkt och ges utrymme för 

eventuella frågor.   

 

Analys 

Den insamlade datan analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys innebär förutsättningslös analys av texter som exempelvis kan vara baserade 

på människors berättelser om sina erfarenheter. Den kvalitativa forskningsintervjun söker 

förstå världen ur de intervjuades synvinkel och utveckla innebörden av människors 

erfarenheter. Styrkan i intervjusamtalet i en kvalitativ intervju är att det kan fånga en mängd 

olika personers uppfattningar eller upplevelser av ett fenomen eller ett ämne (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2012, 189). Fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva 

variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textens innehåll. Likheter och 

skillnader beskrivs i kategorier och teman. Materialet bearbetades systematiskt för att kunna 

hitta meningsbärande enheter. Meningsenheter är meningsbärande i texten och utgörs av ord 

och meningar i intervjuerna som genom sitt innehåll och sammanhang hör ihop och utgör 

grunden för analysens resultat (Malterud 2009, 25). Under analysprocessen kondenseras 

(förtätas) och abstraheras (grupperas) meningsenheterna och innehållet förses med koder som 

sedan sammanförs till kategorier och underkategorier (Malterud 2009, 26; Lundman & 

Hällgren Graneheim 2012, 190). Proceduren gick till enligt följande: Författarna läste 

intervjuerna flera gånger för att få en helhet och en förståelse för innehållet. Meningsbärande 

enheter utifrån studiens syfte ströks under. Meningsbärande enheter kondenserades och 

kodades. Material som inte svarade mot studiens syfte exkluderades. Koderna studerades 

sedan noggrant för att hitta skillnader och likheter. De grupperades sedan i flera 

preliminära subkategorier, där koder som handlade om samma sak fogades samman i 

en kategori. Författarna och handledaren gick sedan igenom de preliminära subkategorierna 

och några av kategorierna ändrades och slogs ihop eller gavs nya namn. Subkategorierna 

kunde sedan efter fördjupad analys slutligen sammanföras till kategorier. Genom 

analysen kunde fyra kategorier understödda av tretton underkategorier identifieras. 

  

Validitet och reliabilitet 
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I en studie kan trovärdigheten diskuteras avseende tillförlitlighet, pålitlighet och 

överförbarhet, vilket kan betraktas som det främsta målet inom kvalitativ forskning (Polit & 

Beck 2008, 196-197). I resultatet verifieras våra kategorier och underkategorier genom att 

meningar ur intervjuerna har valts ut och citeras i resultattexten. Enligt Lundman & Hällgren 

Graneheim (2012, 189) stärks trovärdigheten av en stor variation av deltagare. I studien 

inkluderas åtta informanter, tre män och fem kvinnor i åldrarna 35 till 70 år. En styrka för 

studien är ett stort åldersspann och en relativ jämn könsfördelning. Trovärdigheten i denna 

studie stärks av att det är autentiskt intervjumaterial och beskriver de erfarenheter som dessa 

anhöriga har. Processen är beskriven i metodavsnittet, vilket också stärker trovärdigheten i 

studien. Att texten är autentiskt intervjumaterial som är tolkat så lite som möjligt stärker 

pålitligheten (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, 189). Överförbarheten, som ligger i 

betraktarens öga, stärks genom att vi har ett relativt brett urval av informanter, avseende kön, 

ålder och relation till den sjuke. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet tar upp tre krav som bör vara uppfyllda för att bedriva forskning på ett etiskt 

vis. Kraven som forskningen skall uppfylla är informationskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska redogöra undersökningssyfte för 

de inblandade personerna. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som kommer fram är 

konfidentiella och att ingen obehörig person kan ta del av dem. Det sista kravet är 

nyttjandekravet och det innebär att uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får 

användas i forskningens sammanhang (Vetenskapsrådet 2015). Studien uppfyller samtliga av 

vetenskapsrådets krav genom att; Informanterna i vår studie fick information om hur och 

varför intervjun skulle genomföras och att enbart författarna och handledaren skulle komma 

att ha tillgång till materialet. Informationen om studiens syfte är väl beskrivet i ett 

informationsbrev. Information har framgått till samtliga deltagare om att all data 

avidentifieras och inte kommer att gå att spåra till informanterna. Informanterna informerades 

om sin rätt att avstå från att delta eller avbryta sin medverkan när som helst utan att det skulle 

innebära några konsekvenser varken för dem eller ur behandlingssynpunkt för patienten.  

Informanterna fick information om att vid upplevelse av ångest och/eller påfrestning, samt en 

önskan om att avbryta studien skulle forskarna erbjuda stöd av professionell person. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier understödda av tretton underkategorier. 
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Känslan av att sätta den sjuke först  

De anhöriga i studien beskriver hur de upplever att de tvingas anpassa sig efter den 

närståendes sjukdom och att de hela tiden förväntas sätta den sjukes behov först, på bekostnad 

av sina egna behov. Det blir ett sätt att undvika konflikter i vardagen ”för husfridens 

skull”. Studien visar att anpassningen efter den sjukes behov påverkar de anhörigas sociala liv 

på ett negativt sätt och att livsvillkoren för de anhöriga förändras snabbt relaterat till vilket 

skede den anhörige befinner sig i. De anhöriga i studien beskriver en stor otrygghet inför vad 

den bipoläre ska utsätta sig för när denne mår dåligt och det beskrivs som att pendla mellan 

hoppfullhet och hopplöshet. 

 

Att anpassa sitt liv efter den anhöriges sjukdom  

Anhöriga som deltog i studien beskriver hur de i vissa sociala samanhang, anpassar sitt sätt att 

vara och agera för att kompensera för den sjuke anhöriges eventuella brister. Detta för att 

undvika att vissa sociala situationer ska bli allt för pinsamma för patienten.  

  

”Om det bjuds på godis. Då tar han först för sig själv och han tar nästan tills det tar slut. Då 

har ju inte jag tordas äta. Man anpassar sig. Om jag skulle äta så mycket godis, då blir det 

ingenting kvar. Så då äter jag ingenting.”  (Kvinna, 55år)  

  

 

Tabell 1: Översikt över kategorier & subkategorier  

Kategorier Underkategorier 

Känslan av att sätta den sjuke först Att anpassa sitt liv efter den anhöriges sjukdom 

  Social inskränkning och begränsning med anledning av  

  den anhöriges sjukdom 

  Oro, otrygghet och utanförskap 

Svårigheter att hantera påfrestningar och ilska Erfarenheter av bristande kunskap 

  Insikt 

  Behov av stöd i bemötande 

  Upplevelse av skam och skuld 

Svårighet att förhålla sig till sjukdomen Att förhålla sig till omgivningen 

  Att vara den rationella 

  Att leva i en känslomässig berg- och dalbana 

  Svårigheter att släppa ansvaret 

Att stanna hos den sjuke Kärlek 

  Att kämpa och inte ge upp 
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Informanterna berättar hur de får leva utifrån sin anhöriges tillvaro och förutsättningar. Hur 

den sjuke, i försämrat tillstånd, kommer ihåg oförrätter som ägde rum för 50 år sedan och att 

dessa då ska ältas. Den anhöriges uppgift blir då att trösta och mildra. Informanterna beskriver 

vidare en känsla av att ständigt vara ”jagad” av den bipoläre, som när denne mår sämre och 

vill ha kontroll på vad den anhörige gör och vem denne umgås med. 

 

”Hon missunnar mig och då slutar jag bort det. För några år sedan ville jag bara sälja 

sommarstugan, för det gick liks inte att vara där. Hon ringde och jag åkte hem, kanske om jag 

sagt att nu skiter jag i det, nu stannar jag här. Men man är väl konflikträdd, för husfridens 

skull. Hellre än att hålla på och tjafsa.”                           (Man, 67 år)  

  

Traditioner och semesterplaner var något som de anhöriga i våra intervjuer upplever att de får 

anpassa eller avstå ifrån, detta på grund av att den sjuke inte vill eller orkar. Omtanken om 

den sjuke och det ständigt dåliga samvetet beskrivs som anledningen till anpassningen efter 

den sjukes behov, vilket i längden uppfattas som mycket tärande av de anhöriga.  

  

Social inskränkning och begränsning med anledning av den anhöriges sjukdom  

Informanterna beskriver att det kan vara svårt att upprätthålla nära vänskapsrelationer eller 

familjekontakter. Den sjukes mående styr till stor del deras liv och hur de själva lever 

påverkas mycket av huruvida den bipoläre befinner sig i ett depressivt eller i ett maniskt skov. 

Anhöriga beskriver att de ofta är tvungna att avstå från planerade aktiviteter om den sjuke har 

en dålig dag. Detta upplevs som mycket jobbigt och påverkar deras egna sociala liv på ett 

negativt sätt. 

  

”Ja, jag har anpassat mitt liv efter honom, när han mår så där dåligt då har jag aldrig några 

kompisar hemma, inga väninnor, barnen mina kunde inte komma hem och jag tordes nästan 

inte ha på tv`n eller spela musik när han var depressiv. När han är manisk åker jag hem 

direkt efter jobbet för att då vet jag aldrig var han är.”              (Kvinna, 55år)  

  

Att se sin närstående förändras från en skepnad till en annan, från sitt vanliga jag till negativ, 

ältande och isolerad, eller till uppvarvad, bråkig och insiktslös, beskrivs som mycket 

krävande. Informanterna beskriver att det är svårt att planera något eftersom de inte kan veta 

hur den sjuke kommer att agera. De depressiva perioderna innebär en stor social inskränkning 

och anpassning för de anhöriga, då de känner ett stort ansvar över att personen med bipolär 



11 

 

sjukdom ska må så bra som möjligt. Informanterna beskriver en ständig oro över den 

anhöriges tillstånd och att den sjuke isolerar sig vid depressiva skov eller beter sig 

utelämnande vid uppvarvade skov. Detta kan få till följd att de anhöriga kan ha svårt att ha 

fungerande arbetssituationer eller vänskapsrelationer. En av informanterna beskriver hur 

hennes make isolerar sig under sina depressiva faser och inte vill träffa andra människor, men 

även att han har svårt att vara ensam hemma, vilket ställer stora krav på hennes tillvaro. 

  

De maniska faserna beskrivs som de jobbigaste att förhålla sig till, då den sjuke har lättare för 

att bli aggressiv och göra sig ovän med personer i omgivningen. Flera av informanterna 

beskriver hur deras män kräver att de ska anpassa sitt umgänge efter dem, för att visa sin 

lojalitet. Informanterna upplever det som om den sjuke förbjuder dem att träffa sina vänner av 

avundsjuka eller svartsjuka, vilket leder till brytningar inom familjen och i 

vänskapsrelationer. Den maniska fasen ger i stor utsträckning upphov till oro då den anhörige 

aldrig riktigt vet vad som ska hända, eller var den bipoläre befinner sig någonstans. Här 

beskrivs begränsningar som att känna sig tvungen att åka hem direkt efter jobbet och att aldrig 

våga göra något däremellan. Anhöriga beskriver även omdömeslöshet och en känsla av att 

hela tiden måsta ha uppsyn över den bipoläre. Oron och stressen tar över och gör det svårt att 

till exempel träffa anhöriga och vänner. Vardagen blir på så sätt mycket begränsad. 

 

”Han bråkar ju alltid med alla. Han har blivit ovän med sin syster, och jag får absolut inte 

träffa henne, under inga som helst villkor, därför då väljer jag henne istället för honom.”  

     (Kvinna, 55 år)  

  

Anhöriga beskriver att det är svårt att motivera den bipoläre att upprätthålla rutiner och ha ett 

socialt liv trots dåligt mående, med risk att orsaka en onödig påfrestning och stress för den 

sjuke, vilket skulle kunna leda till försämring i sjukdomen. En av informanterna berättar hur 

han är rädd för att ställa krav på sin fru då han är rädd att onödig stress ska leda till en 

depression. Andra anhöriga beskriver däremot att de måste kunna ställa krav på den sjuke för 

att själv kunna ha en fungerande vardag och för att stå upp för sina egna behov. 

  

Oro, otrygghet och utanförskap  

De anhöriga beskriver sjukdomens oförutsedda pendlingar som det allra jobbigaste. 

Informanterna beskriver att det under vissa månader bara flyter på och att det inte kunde ha 

varit bättre. Hur det ena stunden planeras för framtiden för att andra stunden allt som byggts 
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upp bara raseras. Då lämnas återbud till vänner och bekanta och semestrar och resor måste 

ställas in.  

  

Oron och ångesten över att den anhörige med bipolär sjukdom ska skada sig eller i värsta fall 

suicidera är ständigt överhängande. Det berättas om hur personen upplevs bli en helt annan, 

elak person under den maniska fasen och som en informant beskriver, ”besatt av en annan 

varelse”. Det finns en oro över att lämna den anhörige ensam för att själv åka iväg på olika 

tillställningar. Detta kan i slutändan innebära att den anhörige själv får sitta och trösta hela 

natten på grund av att den bipoläre känt sig ensam. Den anhöriges mående styrs väldigt 

mycket av hur personen med bipolär sjukdom mår och i vilket skov denne befinner sig i just 

för tillfället. Följden blir att leva på helspänn, att oroa sig för att den där kraschen kommer och 

att som anhörig börja se tecknen innan dessa faktiskt visar sig. Händer detta under semestern 

så infinner sig en önskan om att detta ska vara tillfälligt och räcka en liten stund till, 

åtminstone tills man kommer hem. Förutom kroppsskada finns det mycket annat som anhöriga 

till bipolära oroar sig för, exempelvis att de ska ha gjort sig ovän med någon på jobbet och 

sagt upp sig, otrohet och stora ekonomiska investeringar är vanligt förekommande. Att få höra 

hot om att personen ifråga ska flytta gång efter gång, gör den anhörige förtvivlad och 

ledsen. Det beskrivs dock att anhöriga med tiden lär sig att tolka dessa signaler och därför 

också kan känna av när det är läge att ställa in. När personen med bipolär sjukdom mår sämre 

resulterar detta i att även den anhörige mår sämre och som exempel sover oroligt. En annan 

sorts oro kan vara den som innebär rädslan över att personen med bipolär sjukdom ska hamna 

i någon form av utanförskap, då den betett sig avvikande i ett sämre skov. En anhörig 

uttryckte; ”Man vill ju inte att de ska tänka, vad är det där för galen människa.”  Eller att den 

anhörige aldrig egentligen träffat ”den riktiga” personen, bakom sjukdomen, att personen 

egentligen är någon annan när denne är symptomfri. 

  

Svårigheter att hantera påfrestning och ilska  

I intervjuerna framkommer att livet som anhörig till en person med bipolär sjukdom kan vara 

både svårt och krävande. Många av de anhöriga upplever en press i att de förväntas läsa av 

vilka signaler den bipoläre sänder ut för att sedan kunna vidta snabba åtgärder och på så sätt 

motverka skov och därigenom minska skadorna. Informanterna upplever att de inte har den 

kunskap om sjukdomen som krävs för att kunna göra detta. Samtliga informanter beskriver ett 

behov av stöd i bemötandet av sin bipoläre partner.  Att leva tillsammans med en person med 
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bipolär sjukdom kan var förknippat med upplevelser av skam och skuld men insikten om att 

de är sjukdomens symtom och att den bipoläre inte kan rå för det ger tröst. 

  

Erfarenheter av bristande kunskap  

Informanterna beskriver att med ökad kunskap om sjukdomen hade relationen till deras 

anhörige underlättats. 

 

”Jag ser ju så väl när det är på gång. Men trots att jag har varit med om det så många 

gånger, så lär jag mig aldrig att tackla det.”   (Kvinna, 65 år)  

  

De anhöriga upplever att sjukvården bidragit med bristfällig information och kunskap om vad 

diagnosen innebär och bristande stöd i hur de anhöriga ska förhålla sig till de olika skoven. De 

beskriver att de är rädda för att deras agerande ska leda till att sjukdomen försämras. 

Informanterna beskriver att de hade önskat att få vara mer delaktig i sina anhörigas vård. De 

upplever också att de blir tagna för givet av sjukvården och att ingen ser att även de far illa av 

sjukdomen. En av informanterna berättar att hon under de 40 år som hon varit gift med en 

bipolär man aldrig fått frågan om hur hon mår av någon vårdpersonal. En anhörig som läst på 

om sjukdomen, beskriver att den ökade kunskapen om sjukdomen lett till minskade konflikter 

i familjen, då det gjort det lättare att skilja på person och symtom av sjukdomen.  

  

En annan aspekt av kunskap som framkom i flera av intervjuerna var en önskan om en större 

öppenhet och en större kunskap om psykisk ohälsa i samhället. Detta tror anhöriga skulle 

underlätta deras situation, att få prata mer öppet om det.   

 ”Dom vi umgås med vet. Men sen är det också så att dom allra flesta inte vet vad det är och 

vad det innebär. Så även om vi berättar så vet dom ändå inte vad det är. Och så har det alltid 

varit med psykiska sjukdomar. Dom som inte själva har upplevt det kan inte föreställa sig hur 

det är.”            (Kvinna, 60 år) 

  

Insikt  

En av informanterna berättar om insikten av att hans fru inte kan styra över sitt beteende/sin 

sjukdom och vidare att han själv definitivt inte kan styra över det, utan att det bara är att följa 

med. Hur sjukdomen ter sig kan förändras snabbt, ibland från dag till dag, eller till och med 

timvis. Ibland är det bra och ibland gäller det att gå före och efter. Det kan också ha att göra 

med hur det är med medicineringen, beskriver informanterna.  
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”Det är ju en jävla sjukdom på något vis. Ångesten och det uppvarvade, det kan ju inte vara 

roligt. Jag ser det genom att hon målar sig för mycket t.ex. det är när hon är på väg upp och 

då är det ju inte så kul att säga någonting heller. Men nu kommer hon på sig själv, det gjorde 

hon aldrig förut.”      (Man 55år)  

 

Behov av stöd i bemötande 

Återkommande i intervjuerna är att de anhöriga önskar stöd i vilka krav de kan ställa på den 

sjuke, eller vilka gränser de kan sätta under olika skeden av sjukdomen, både med anledning 

av att inte försämra sjukdomförloppet, men också för att själv orka med. De anhöriga som 

deltagit i patientutbildning, som bedrivs i grupp med patienter och anhöriga, upplever det som 

mycket positivt då detta är ett forum avsett för att utbyta erfarenheter med andra anhöriga och 

även ett tillfälle att erhålla kunskap om sjukdomen. Det händer att den anhörige uppfattar att 

personen med bipolär sjukdom bara skyller på sin sjukdom för att få sin vilja igenom och här 

beskrivs utbildningen vara bra genom att komma med råd i hur uppvarvning och nedstämdhet 

kan hanteras. 

 

”Ja jag blir förbannad och skriker och gapar ibland och ibland säger jag bara ja, ja. Men 

ibland säger jag ifrån, för man kan ju inte mjäka med jämt, då tar jag död på mig själv. Men 

jag skulle önska ett facit när han blir dålig. Får man bli förbannad och slå dövörat till, eller 

gör man bara saker värre?”   (Kvinna, 65 år)  

 

De anhöriga vittnar om svårigheter i hur de ska bete sig när personen med bipolär sjukdom 

t.ex. under lång tid försvinner hemifrån i ett maniskt skov, eller när de förbrukar stora 

summor av familjens pengar. De beskriver även svårigheterna i hur den anhörige förväntas 

stötta en depressiv bipolär person på bästa sätt och om svårigheten i att våga ställa krav. 

Under den depressiva fasen uppfattas det ofta som att personen med bipolär sjukdom inte 

klarar av några krav alls, t.ex. att ta bort koppen från bordet, vilket känns som ett för stort 

krav som gör att personen i fråga mår ännu sämre. En informant beskriver att under en sådan 

period har den anhörige fullt upp med att bara komma upp ur sängen.  

 

Upplevelse av skam- och skuldkänslor  

Det beskrivs som jobbigt när den bipoläre blir utåtagerande mot andra och att den anhörige då 

försöker lirka eller ”gå runt” för att folk inte ska tänka ”hon är ju galen den där människan 
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som hon svär och håller på”. Så för patientens skull skyddar den anhörige den sjuke från 

sådana situationer. Känslan av skam berördes ur flera perspektiv. Anhöriga upplever 

att patienten i uppvarvade skov beter sig på ett sätt som den kommer att må dåligt av och 

skämmas för i efterhand. Detta leder till att den anhörige upplever skam i vissa situationer av 

hänsyn till den bipoläre. På grund av detta leder den känslan ibland till att den anhörige 

undviker vissa sociala samanhang för att minska risken för att den bipoläre ska skämma ut sig 

själv. Ett annat perspektiv på skam som framkommer är att den anhörige upplever att den 

sjuke beter sig på ett sådant sätt att den skämmer ut sin anhörige.  

 

”Ja nog blir det lite skämmigt, fast det är ändå mest för hennes skull, för då minns hon det 

sen.”      (Man, 70 år) 

  

Känslan av skuld är ett annat återkommande tema i intervjuerna. Skuld över att inte ha agerat 

på bästa sätt gentemot sin sjuke anhörige, men också skuld över att själv ha bättre 

förutsättningar, att själv vara frisk och inte lida av en kronisk sjukdom.  

  

Svårigheter att förhålla sig till sjukdomen  

Den här sjukdomen syns inte och gör det också svårt att som anhörig veta hur man ska 

förhålla sig till den. En del av informanterna har valt att berätta för omgivningen om den 

anhöriges sjukdom, andra inte. Det beskrivs som påfrestande att alltid vara den rationella, som 

ska stå för de viktiga besluten och livet för den anhörige tycks ibland mest likna en 

känslomässig berg- och dalbana. 

”Det här är den jävligaste sjukdomen som finns. Det finns ingen sjukdom som är så jävlig.”   

                                                                                                                   (Kvinna, 55år)  

  

Att förhålla sig till omgivningen  

En informant berättar att han och hans fru valt att inte berätta för personer i deras omgivning 

om fruns sjukdom, inte förrän hon gjorde ett allvarligt suicidförsök och det blev för tungt att 

bära och allt var tvunget att komma upp till ytan. Från närstående möttes beskedet snarare 

med besvikelse över att de inte fått förtroendet att få veta, vilket i sin tur också blev jobbigt 

framför allt för informanten.  

  

Informanterna beskriver hur fruktansvärt det är när den anhörige går in i den depressiva fasen 

av den bipolära sjukdomen. Mycket pengar spenderas av den sjuke inte bara under den 
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maniska perioden, utan även under den depressiva fasen och då med syfte att försöka komma 

tillbaka till jämvikt. Pengar beskrivs således som ett problem och att det blir den anhöriga 

som måste ha hand om ekonomin, något som upplevs som en börda. 

  

Att vara den rationella  

Informanterna beskriver det som allra svårast när den anhörige går in i en manisk period, där 

känslor som att vara den som själv ska hålla emot präglar tiden under den maniska fasen, 

samtidigt som de anhöriga beskriver att det är lätt att man sporrar varandra. ”Klart att vi ska 

göra det här” och att då samtidigt vara den som har rationaliteten kvar kan kännas som en 

press. Att inte veta var den anhörige befinner sig, att han/hon bara åker iväg samt att inte veta 

vem denne pratar med beskrivs under den maniska perioden. ”Han är borta hela dagarna och 

kommer hem på kvällen.” Under den maniska perioden berättar informanterna om känslor 

som att tvingas hålla tillbaka och hur svårt det är, då personen med bipolär sjukdom upplever 

att allt är möjligt och jättekul. På samma gång måste den anhörige vara den som håller koll på 

investeringarna. Detta gäller även den känslomässiga investeringen, där informanten menar 

att det inte är bra för personen med bipolär sjukdom att skaffa sig alltför stor vänkrets inom 

exempelvis ett nyfunnet intresse, då den denne snabbt tappar intresset.  

 

”Det är det svåraste, att på samma gång stötta och uppmuntra och samtidigt, tänk efter, 

kommer du att gilla det här om ett halvår, är det här varaktigt.”    (Man, 35 år)  

  

Att leva i en känslomässig berg- och dalbana  

En av informanterna beskriver hur hans fru i början av deras förhållande berättade att hon har 

en bipolär sjukdom, och att hon då gav honom rådet att lämna henne. För informanten blev 

detta snarare något som sporrade honom, men att det var en känslomässig berg- och dalbana 

speciellt i början av deras förhållande. Känslan av att åka upp och ner i en berg- och dalbana 

beskrivs återkommande av våra informanter. Under den depressiva fasen beskriver 

informanterna att det är lätt att prata med personen med bipolär sjukdom, om känslor bland 

annat och hur patienten då upplevs vara ödmjuk och ångrar saker som sagts och gjorts tidigare 

under ett maniskt skov. Men även att det ska pratas utan någon ände, vilket gör den anhörige 

trött och less. Under den här fasen beskrivs även att personen med bipolär sjukdom inte vill 

träffa några andra människor. Då denne istället befinner sig i den maniska fasen åker denne 

istället iväg och är borta hela dagarna och den anhörige vet inte var personen ifråga befinner 

sig. Han är då vaken hela nätterna och möblerar om hemma för att dagtid åka iväg och hälsa 
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på folk, åker på aktion och köper grejer som ställs in i garaget beskriver en av informanterna. 

Mani beskrivs som ett bekymmer då personen med bipolär sjukdom varken äter eller sover 

och hur sömnlösheten slutligen resulterar i psykos för vissa av de bipolära. Informanterna 

berättar här om sin egen sömnlöshet som bottnar i oro över att inte veta vad personen med 

bipolär sjukdom kan komma att ställa till med.   

 

”Det var helvetiskt fruktansvärt, för jag var ju helt slut. I och med att han var vaken på 

nätterna så tordes jag bara sova med ett öga.”     (Kvinna, 65 år)   

 

 

Svårigheter att släppa ansvaret  

Det beskrivs som skönt att få släppa ansvaret när personen med bipolär sjukdom läggs in på 

sjukhus, samtidigt som känslan av nederlag också gör sig påmind, speciellt då denne ringer 

och säger att det inte är så bra så infinner sig känslan av att ”det är nog mig det är fel på, 

han/hon kanske inte alls ska vara där”. Det finns dock förståelse för att personen med bipolär 

sjukdom behöver bli inlagd. Här beskrivs även ett beroende av den anhörige från den sjuke, 

där känslan av missunnsamhet gör sig påmind. Som att åka bort och bli uppringd upprepade 

gånger under två timmar för att få frågan när man som anhörig ska komma hem. Detta gör att 

den anhörige känner sig stressad och har svårt för att slappna av, vilket i sin tur resulterar i 

rädsla för att detta ska påverka relationen till andra anhöriga. ¨ 

 

Att stanna hos den sjuke  

De anhöriga beskriver ofta att de får höra av personen med bipolär sjukdom ”varför är du 

fortfarande kvar” jag måste ju vara hemsk att leva med. Det är såklart svårt att veta vad man 

ska svara på något sådant och här beskriver de anhöriga hur de försöker att vända det hela till 

något positivt. Det är klart att sjukdomen i sig är en börda, men det är ju roligt också. Det 

roliga tycks vara en faktor som gör att man orkar med och stannar, men även kärleken till 

personen ifråga ”jag gillar ju henne”.  

 

Kärlek  

En informant berättar om när hon träffade sin man som har bipolär sjukdom och hur det var 

när hon som nyskild just börjat komma ut och leva igen. Informanten beskriver det som att de 

levde väldigt mycket för dagen och utåtriktat, dag som natt och hur de gjorde allt som var 

roligt, vilket fick konsekvensen att de försummade sina barn. 
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”Ja då jag föll för honom var han så vansinnigt social, charmig, trevlig och liksom glimten i 

ögat. Jag var så vansinnigt förälskad. Därför är det ju så jättesvårt och alltså jag har ju mått 

jättedåligt.”      (Kvinna, 55 år)  

  

 

Om att kämpa och inte ge upp 

En av informanterna berättar att han under hela sitt äktenskap tillsammans med en bipolär 

kvinna känt att ”det här borde jag klara av”, ”det här borde jag veta” och att det är det som 

gjort att han inte har velat skiljas, även om han ibland tvivlar på att han har handlat rätt.  

 

” Jag skulle också känna mig som en svikare om jag gick ifrån henne. Sen ska man inte ge 

upp.”      (Man, 70 år)   

 

Anhöriga berättar om att personen med bipolär sjukdom mest troligt inte skulle klara sig utan 

dem och att det ofta känns mycket krävande, samtidigt är det en dubbel känsla där det positiva 

är att få känna sig viktig och behövd av någon. Flera av informanterna beskriver att den 

anhörige under de maniska faserna ofta pratar om att vilja skiljas och i vissa fall till och med 

att de önskar att den anhörige skulle dö. Vilket sedan tas tillbaka och ångras när patienten är i 

ett stabilare skede. De anhöriga finner då tröst i vetskapen om att det är sjukdomen som talar, 

”annars skulle man ha lämnat för länge sen”, säger en anhörig.  

  

Diskussion  

Syftet med studien var att beskriva anhörigas erfarenheter av att leva tillsammans med 

en person som har bipolär sjukdom. Resultatet beskrivs i fyra kategorier och 13 

underkategorier. Kategorin; Känslan av att sätta den sjuke först bestod av underkategorierna; 

Att anpassa sitt liv efter den anhöriges sjukdom, Social inskränkning och begränsning med 

anledning av den anhöriges sjukdom och Oro, otrygghet och utanförskap. Kategorin; 

Svårigheter att hantera påfrestning och ilska bestod av underkategorierna; Erfarenheter av 

bristande kunskap, Insikt, Behov av stöd i bemötande och Upplevelser av skam och skuld. 

Kategorin; Svårigheter att förhålla sig till sjukdomen bestod av underkategorierna; Att 

förhålla sig till omgivningen, Att vara den rationella, Att leva i en känslomässig berg- och 

dalbana och Svårigheter att släppa ansvaret. Slutligen den sista kategorin; Att stanna hos den 

sjuke bestod av underkategorierna; Kärlek och Att kämpa och inte ge upp.  
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Att leva tillsammans med en person som har bipolär sjukdom upplevs ställa stora krav på de 

anhöriga, där de tvingas sätta den sjukes behov först (Granek et al. 2016). Bipolär sjukdom är 

en sjukdom som på många sätt påverkar livet för den som har diagnosen, vilket leder till ett 

omfattande behov av stöd från närstående. Detta lägger således krav på de anhöriga 

(Dahlqvist Jönsson et al. 2011). Moberg (2005, 127) beskriver bipolaritet som ”den anhöriges 

sjukdom” eftersom den sjuke försätter sina anhöriga i de mest absurda situationer och de 

tvingas anpassa sig till en vardag där situationer ständigt förändras. De anhöriga i 

denna studie beskrev hur de får leva sina liv utifrån den bipoläres tillvaro och dennes 

förutsättningar. Traditioner som exempelvis julfirande och semesterplaner var något som 

informanterna i vår studie upplevde att de fick anpassa efter den sjukes tillstånd. Omtanken 

om den sjuke och det ständigt dåliga samvetet beskrevs som anledningen till den stora 

anpassningen, vilket i längden uppfattades som mycket tärande. Det är en relativ nyhet, att de 

närstående är delaktiga i vård och omvårdnad av personer med psykisk sjukdom. Detta blev mer 

eller mindre nödvändigt i och med Psykiatrireformen 1995 som innebar stängningar av många 

sjukhusplatser inom psykiatrin. Förhoppningen med reformen var att personerna med psykisk 

sjukdom skulle klara sig självständigt i samhället, även vid försämrat psykiskt mående. 

Verkligheten visade sig dock vara en annan och många förblev beroende av vård och stöd i 

sin vardag, vilket gjorde att en stor del av bördan föll på de anhöriga (Nordèn 2001, 33). De 

anhöriga förväntades stå för det sociala stöd i vardagen som den professionella vården inte 

hade tid och möjlighet till. Allt sedan dess har anhöriga till psykiskt sjuka en mycket viktig 

roll för den sjukes vardag. Moberg (2005, 25) skriver i sin studie att anhöriga till personer 

med psykisk sjukdom många gånger förväntas ta ett allt för stort ansvar. Ju större 

kvalitetsbrister sjukvården visar upp, desto större blir belastningen på närstående, vilket sliter 

på alla inblandade. 

 

Anhöriga som deltog i studien beskrev hur de försöker hantera påfrestningar och ilska på 

bästa sätt. De upplevde att de bland annat tvingats avstå från olika saker som personen med 

bipolär sjukdom inte kunnat vara med på när denne inte har mått bra, vilket har haft en 

negativ påverkan på deras egna sociala liv. De beskrev också hur de ofta satte den sjukes 

behov före sina egna, för att undvika konflikter i vardagen ”för husfridens skull”. Denna 

anpassning inom familjen förklarar Lundsbye et al (2007, 98) med hjälp av systemteorin. Det 

som är utmärkande i ett system är att det finns en tröghet inför förändringar. Det finns en 

stabilitet och därmed blir det en strävan mot jämvikt inom vissa gränser. Detta kallas 

homeostas. Denna stabilitet eller jämvikt behöver inte innebära att det finns en harmoni, utan 



20 

 

de processer som finns i en familj kan upplevas med stor smärta. Dock kan familjemönstren 

vara stabila och förändringar ger reaktioner som återställer jämvikten, vilket skulle kunna 

förklara varför anhöriga till personer med bipolär sjukdom gång på gång sätter sina egna 

behov åt sidan till förmån för den sjuke. Detta är att betrakta som ett allmänmänskligt 

beteende. Anhöriga och den sjuke är en del av ett system och de anpassar sig därför efter 

varandra för att eftersträva jämvikt, dock oftast på personen med bipolär sjukdoms villkor.   

 

De närstående beskrev hur krävande det upplevdes att se sin anhörige förändras från en 

skepnad till en annan, från sitt vanliga jag till negativ, ältande och isolerad, eller till 

uppvarvad, bråkig och insiktslös. Informanterna gav uttryck för en oro då det var svårt att 

planera något eftersom de inte kunde veta hur den sjuke skulle vara just då. Grey et al. (2009, 

128) skriver, att leva tillsammans med en person med psykisk ohälsa är förenat med många 

olika känslor, både positiva och negativa. Allt från rädsla skuld och skam, till hopp 

tillfredställelse och en känsla av att vara viktig och behövd. Rusner et al. (2012) menar att 

bipolära personer i ena stunden är mycket bekräftande och väl medvetna om vilken viktig roll 

deras anhöriga spelar för att hantera sjukdomen, för att i nästa stund bli arg och avvisande. 

Dessa tvära kast ligger i sjukdomens natur.  

  

De olika faserna i sjukdomen upplevs av de anhöriga att vara svåra att förhålla sig till på 

varsitt vis. Det kan gälla svårigheten att förutsäga hur personen kommer att må framöver 

(Dahlqvist Jönsson et al. 2011). Under de depressiva perioderna beskrev informanterna en 

stor social inskränkning och anpassning efter den sjuke familjemedlemmen. Det beskrevs t.ex. 

svårt när personen med bipolär sjukdom inte ville vara ensam eller lämna hemmet, vilket 

ställde stora krav på den anhöriges tillvaro. Trots detta beskrev informanterna den anhöriges 

maniska faser som det jobbigaste att förhålla sig till. Den sjuke hade då lättare för att bli arg 

och göra sig ovän med personer i omgivningen, vilket gjorde att de fick anpassa sitt umgänge 

efter personen med bipolär sjukdom. Under den maniska fasen fanns också ständigt oron över 

att personen med bipolär sjukdom skulle komma att åka iväg eller komma att skada sig på 

något sätt, samt att allt för mycket pengar skulle spenderas. Rusner et al. (2012, 203) 

beskriver i sin studie detta fenomen som en kamp för överlevnad, en kamp för att hålla 

personen med bipolär sjukdom vid liv, men också en kamp för att själv överleva. Kampen för 

den egna överlevnaden innefattar att hitta strategier för att lära sig att leva med konflikterna 

med en uppvarvad anhörig eller isoleringen som kommer med en depressiv anhörig. 
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Under intervjuerna framkom att mycket pengar spenderades, inte bara under de maniska 

faserna utan också under den depressiva fasen och då med syfte att komma tillbaka i jämvikt. 

Pengar beskrivs således som ett problem och att det var den anhörige som hade hand om 

ekonomin, vilket upplevdes som en börda. Enligt Rusner et al. (2012, 203) innebär det att 

ständigt både vara ett steg före och ett steg efter som anhörig till en person med bipolär 

sjukdom. Den anhörige känner ständigt av tidiga tecken på försämring, för att på så sätt kunna 

undvika att den anhöriges tillstånd förvärras. Samtidigt förväntas av den anhörige att vara ett 

steg efter, vilket innebär att anpassa sig efter de snabba förändringarna i känsloläge hos 

personen med bipolär sjukdom. Detta får till följd att de anhöriga får sätta sina egna behov åt 

sidan till förmån för personen med bipolär sjukdom. Att var anhörig till en person med bipolär 

sjukdom innebär att ha en ständig handlingsberedskap, men samtidigt vara den rationella som 

är realist och håller igen. 

  

Det är väl dokumenterat att en psykiatrisk diagnos innebär många negativa konsekvenser för 

en familjs vardag. Rutiner, åtstramade sociala relationer, minskade möjligheter till olika 

aktiviteter, samt oro för framtiden och ekonomiska svårigheter är alla aspekter på sådant som 

kan påverkas. Dessa konsekvenser ger ofta också upphov till konflikter (Suresky, 2013). 

Studien visar att livet tillsammans med en person med bipolär sjukdom är förenat med många 

olika känslor. Trots detta beskriver våra informanter återkommande om deras kärlek till den 

sjuke och att kärleken är anledningen till att den anhörige väljer att stanna kvar i relationen. 

En av informanterna i studien beskriver det som att, då hon mår bra, då tycker vi ju om 

varandra. En annan aspekt av att vara närstående till en person med bipolär sjukdom är att de 

anhöriga upplever att personen med bipolär sjukdom mest troligt inte skulle klara sig utan 

dem och att den aspekten upplevs som mycket krävande. Samtidigt är det en dubbel känsla 

där det positiva är att få känna sig viktig och behövd av någon. Vidare beskriver de anhöriga 

att då sjukdomen tar sig negativa uttryck finns det en tröst i vetskapen om att det är 

sjukdomen som talar.  

 

Begrepp som är återkommande i vår intervjustudie är skam och skuld. Informanterna 

beskriver hur de försöker skydda den sjuke från potentiellt pinsamma situationer, vilket kunde 

leda till att den anhörige undviker vissa sociala sammanhang. Detta innebär att den anhörige 

avstår från aktiviteter som vederbörande annars skulle ha varit delaktig i. För personen med 

bipolär sjukdom finns idag effektiv farmakologisk behandling och även möjlighet att få hjälp 

med psykosociala insatser. Trots detta är den bipolära diagnosen förknippat med sämre 
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livskvalitet (Revicki, 2005). För den anhörige innebär den bipolära diagnosen hos 

familjemedlemmen skuldkänslor och det beskrivs på flera sätt, dels genom att själv vara den 

som är frisk och på så sätt själv ha bättre förutsättningar, men även genom att inte ha agerat på 

bästa sätt gentemot den sjuke. Kanske kan sjukvården här bidra med att motverka den här 

typen av känslor hos de anhöriga genom utbildning och kunskap. Informanterna i studien 

upplever att sjukvården har bidragit med bristfällig information och kunskap om vad 

diagnosen innebär och bristande stöd i hur den anhörige ska förhålla sig till sjukdomen och till 

de olika skoven. De beskriver att de är rädda för att deras agerande ska leda till att sjukdomen 

försämras och samtidigt finns det en önskan om större delaktighet i vården, så som att 

exempelvis bli tillfrågad om att delta vid vårdplaneringar, vilket inte alltid är fallet idag 

(Ewertzon et al. 2010). Upplevelsen av att ha blivit tagna för givna av sjukvården påtalas. 

Som anhörig förväntas man ställa upp och finnas tillgänglig i alla lägen, utan någon större 

kunskap om sjukdomens alla yttringar. Rollen som nära anhörig kan kännas tung att bära och 

kan även göra att den anhörige själv tvingas ta hjälp av den psykiatriska vården för att orka 

med situationen (Peter et al. 2011). Bördan det innebär att vara den anhörige kan orsaka 

stress, oro, frustration och låg självkänsla. Här är stigmatisering och attityder i samhället 

gentemot psykiskt sjuka en trolig orsak (Suresky et al. 2013). De anhöriga upplever att de inte 

får tillräckligt med bekräftelse från vårdpersonalen inom slutenvårdspsykiatrin och efterfrågar 

mer dialog (Dahlqvist Jönsson et al. 2011) vilket också de anhöriga i vår studie framhåller.  

 

Ur ett intersektionellt perspektiv påverkar flera normer samtidigt en individs möjligheter i ett 

givet sammanhang. Resultatet av studien påvisar många likheter mellan de deltagande 

informanterna, trots olikt kön och ålderskillnad. Olikheter bland deltagarna i studien kan inte 

relateras till ålder eller kön, utan kan snarare ha att göra med sammanhang och livssituation. 

Oberoende av ålder och kön har deltagarna många gånger uppgett samma svar och de gånger 

olikt svar givits har ingen koppling till detta funnits. Kanske kan det då handla om de normer 

och det handlingsutrymme den anhörige har i en viss situation. Makt över den anhörige är 

inget som berörts i den här studien, men det skulle kunna tänkas att den anhörige som sätter 

sina egna behov i andra hand och alltid låter den sjukes behov gå före, är utsatt för viss 

påtryckning. På samma sätt blir kanske personen med bipolär sjukdom utsatt för 

påtryckningar på så sätt att det kan vara svårt att som anhörig helt och till fullo sätta sig in i 

den bipolära sjukdomen och personens tillvaro och genom detta också kanske ställer högre 

krav än vad personen med bipolär sjukdom egentligen klarar av och orkar med. I ett 

genusperspektiv visar resultatet av studien att såväl de anhöriga männen som kvinnorna, 



23 

 

upplever att det finns något positivt med att känna sig behövd och att vara den 

omhändertagande. Inga egentliga skillnader framkom i det avseendet. Avseende hur den 

anhörige tacklar den aktuella livssituationen framkom till viss del skillnader, som dock mer 

hade med ålder än kön att göra. Det som framkom var att de personer som levt länge 

tillsammans med en bipolär familjemedlem hade svårare att beröra frågan om varför den 

anhörige valde att stanna, även om svaren i stort sett var detsamma från alla deltagare, att det 

var kärleken till personen som var anledningen. Hos de äldre deltagarna framkom i stor 

utsträckning att det inte var tänkbart att ge upp och att det var i stort sett otänkbart att lämna 

personen med bipolär sjukdom. Hos de yngre deltagarna framkom att de ibland tänkt tanken 

hur det skulle vara att leva utan personen med bipolär sjukdom, men att det samtidigt var ett 

väldigt stort steg att ta. Likheter hos de yngre och de äldre var det ständigt dåliga samvetet 

över att vara den friska och över att ha handlat på ett felaktigt sätt i bemötandet med personen 

med bipolär sjukdom.  

 

Metoddiskussion  

I studien inkluderas åtta informanter, tre män och fem kvinnor i åldrarna 35 till 70 år. En 

styrka för studien är ett stort åldersspann och en relativ jämn könsfördelning. Urvalet av 

deltagare kan ha betydelse. De personer som har tackat ja till att medverka är kanske en grupp 

som vill och har ett personligt behov av att prata om sina upplevelser av att leva med en 

bipolär anhörig. Det kan finnas andra närstående som valt att inte delta, men som kan ha helt 

andra erfarenheter. Trovärdigheten i denna studie stärks dock av att det är autentiskt 

intervjumaterial och beskriver de erfarenheter som dessa anhöriga har. I en studie kan 

trovärdigheten diskuteras avseende tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet, vilket kan 

betraktas som det främsta målet inom kvalitativ forskning (Polit & Beck 2008, 196-197). 

Processen är beskriven i metodavsnittet, vilket stärker trovärdigheten i studien. Att texten är 

autentiskt intervjumaterial som är tolkat så lite som möjligt stärker pålitligheten (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2012, 189). Överförbarheten, som ligger i betraktarens öga, stärks genom 

att vi har ett relativt brett urval av informanter, avseende kön, ålder och relation till den sjuke. 

Sju av informanterna var sambo eller gifta med en person med bipolär sjukdom och en av 

informanterna var mamma till en vuxen son med diagnosen. Relationen till den sjuke har stor 

betydelse för hur den anhörige upplever sjukdomen. Informanter med olika relationer till den 

sjuke inkluderades för att få en ökad variation i urvalet, vilket bedöms som en styrka. 

Deltagarna har frivilligt tackat ja och var villiga att prata öppet om sina erfarenheter utan att 

intervjuaren begränsade dem avsevärt, vilket kan ses både som en styrka och som en svaghet. 
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Detta upplevdes positivt av informanterna då de fritt fick berätta om sina upplevelser. Att låta 

informanterna tala helt fritt kan även leda till svårigheter under analysprocessen samt mycket 

”tomt material” dvs. tankar som inte har med forskningsområdet att göra. Detta material 

kodades, men togs bort ur analysen då det inte svarade upp mot studiens syfte (Kvale 2009, 

176). 

 

Att informanterna kontaktades via en öppenvårdsmottagning och patientens kontaktperson, 

upplevdes positivt av både forskarna och informanterna. Informanterna uppskattade att någon 

visade intresse för deras upplevelser. Detta var för dem ett tecken på att någon brydde sig och 

ville få reda på hur just de hade haft det. I brevet om ”deltagande i studien” (bilaga 2) 

framgick tydligt att informanten när som helst under studiens gång kunde välja att avbryta sin 

medverkan, utan att det på något sätt skulle få några negativa konsekvenser för dem eller 

deras anhörige. 

 

Datainsamling   

Vid kvalitativ intervju påverkar författaren resultatet av intervjun genom att ställa specifika 

frågor. Vid intervjuerna kan författaren läsa in känslor i samtalet, vilket kan påverka 

resultatet, men också ställa följdfrågor för att ge informanten möjlighet att förtydliga vad 

denne menade. Det här kan vara både en styrka och en svaghet i studien. Lundman & 

Hällgren, Graneheim (2012 s.189) beskriver det som att författaren blir en medskapare i 

forskningsprocessen. Att vi har varit två författare kan betraktas som en styrka, då vi kan ha 

uppfattat saker på olika sätt, två författare kan därmed validera data och tolkningar. Att 

informanterna erbjöds så väl enskild intervju som intervju i grupp kan ha påverkat datan. Det 

kan vara så att informanterna håller tillbaka sina upplevelser av att sitta i en grupp och dela 

med sig. Det kan också vara så att en gruppintervju gör att informanten delar med sig i större 

utsträckning, då det ger en känsla av att inte vara ensam om att känna på ett särskilt sätt. Olika 

personer har olika upplevelser inför att prata i grupp, därför var det viktigt att erbjuda båda 

alternativen och det betraktas som en styrka (Lundman & Graneheim, 2012, 198). 

  

Analys  

Författarna har varit noggranna under analysen och läst den transkriberade datan flertalet 

gånger. Efter detta kondenserades och kategoriserades texten. Där efter diskuterades innehåll 

och betydelsen under varje kategori. Under analysen kunde också data flytta mellan olika 

kategorier och subkategorier. Noggrannhet i analysarbetet uppfattas som en styrka för studien. 

Hur författarna benämner teman, kategorier och underkategorier har betydelse för resultatet. 
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Det är ett svårt och tidskrävande arbete och författarna har liten vana att använda 

analysmetoden, vilket kan betraktas som en svaghet. Handledaren har varit stödjande under 

analysarbetet. Många citat i resultatet för att nyansera texten låter läsaren själv få en 

uppfattning om vad informanten ordagrant menar, vilket är en styrka (Graneheim och 

Lundman 2012, 198).  

 

Slutsats  

Bipolär sjukdom är en livslång sjukdom och livet tar en ny vändning, både för de som drabbas 

och deras anhöriga. Anhöriga till en person med bipolär sjukdom spelar en mycket viktig roll 

för patienten. De blir ett stöd och en hjälp till att upprätthålla kontroll och rutiner i vardagen, 

då sjukdomens olika skeden kan vara mycket påfrestande. De anhöriga i vår studie beskriver 

hur de tvingas anpassa sig efter den närståendes bipolära sjukdom och att de hela tiden 

förväntas sätta den sjukes behov först. De anhöriga upplever att de får leva sitt liv utifrån 

personen med bipolär sjukdoms tillvaro och dennes förutsättningar och att deras egna behov 

får stå tillbaka till fördel för familjemedlemmen. Tidigare forskning visar på bristen av 

insatser till närstående av sjukvården och även denna studie pekar åt samma håll. Det innebär 

att behovet av forskning på området är stort och angeläget för att kunna erbjuda anhöriga ett 

bättre stöd. Att inkludera de anhöriga i större grad skulle vara en vinstsituation för både 

patienten och sjukvården. De anhöriga fyller en oerhört stor och viktig funktion och mycket 

inom sjukvården skulle inte fungera utan de anhörigas insatser. Inom sjukvården borde en 

skyldighet finnas, att ge något tillbaka till de anhöriga, så som stöd och uppmuntran, för att de 

ska få känna sig viktiga och förstå att deras insatser är livsviktiga. Forskning visar också att 

det är bäst för de anhörigas mående om de får involveras i vården. De styrande lagarna idag 

säger dock att det är patienten själv som bestämmer vem som får ta del av patientens 

uppgifter, eftersom vården ska ske i samråd med patienten. I praktiken kan detta göra att de 

anhöriga förhindras att bli delaktiga i vården. Vårdpersonal är tvungen att följa lagen vilket 

också innebär att de gånger personal skulle vilja involvera anhöriga, så får de inte alltid göra 

det. Som specialistutbildad sjuksköterska kommer möten med anhöriga att bli många och det 

är därför av stor vikt att kunna bemöta och stödja anhöriga på ett bra sätt. Genom att förstå de 

anhörigas erfarenheter kan ett bättre stöd ges. Resultatet av studien kan bidra till en ökad 

förståelse för vårdpersonal kring anhörigas upplevelser, känslor och behov av stöd, vilket i sin 

tur kan leda till att den psykiatriska omvårdnaden förbättras. Vidare kan resultatet av studien 

användas vid utbildning av olika yrkeskategorier som arbetar med psykiatrisk vård och 
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omvårdnad. Intressant vore att få veta sjukvårdspersonals åsikter om anhörigas involvering i 

vården. Förslag på vidare forskning är att ta reda på hur vårdpersonal ser på anhöriga. 
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Förfrågan till verksamhetschef  

 
Vi är 2 sjuksköterskor på kliniken i Umeå, som kommer att skriva vår D-uppsats i höst, som 

en del i vår vidareutbildning inom psykiatri.  

  
Vi kommer att skriva om ” Att vara anhörig till en patient med bipolär sjukdom”.  

 
Syftet med vår studie är att beskriva anhörigas upplevelse av att leva nära en patient med 

bipolär sjukdom. Vi ber därför om tillstånd att intervjua anhöriga till bipolära patienter på 

kliniken, främst vid ”Enheten för uppföljning och ECT” .  
Vi kommer att ringa upp och erbjuda de anhöriga deltagande i studien och om det finns ett 

intresse kommer vi att skicka ut en skriftlig förfrågan om deltagande. Vi kommer sedan att 

hålla intervjuer både enskilt och i fokusgrupper, där varje enskild anhörig får bestämma vad 

som passar den bäst.  
Studien kommer att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  
Återkom gärna till oss om du vill att vi kompletterar med mer material.  Om intresse finns 

kommer vi att skicka vår projektplan, när den är färdig.  

  
  
  
Mvh  
Evelina Eriksson                                   Rebbeca Viklund  
evelina_persson1@hotmail.com          rebecca_edmark@hotmail.com  
evelina.eriksson@vll.se                        Rebecca.viklund@vll.se 
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Förfrågan om deltagande i intervju studie  

  
Forskning visar att det är komplext och krävande att vara närstående till en person med bipolär 

sjukdom. Ett gott stöd från delaktiga närstående kan vara avgörande för hur sjukdomen påverkar den 

drabbades liv och bedöms vara det viktigaste stödet de kan få.  Detta kan vara en svår balansgång och 

påverkar livet för den anhöriga i hög grad. Upplevelsen är naturligtvis olika från person till person . 

Det är av stor vikt för en sjuksköterska att få förståelse för anhörigas situation för att kunna ge ett gott 

stöd både för patienten och den anhörige.  

  

Syftet med studien är att beskriva erfarenheter av att vara närstående till en person som 

har bipolär sjukdom.  

  

Denna studie kommer att genomföras i form av intervjuer och blir en del av 

en magisteruppsats vid Umeå universitet, och vidareutbildning till psykiatrisjuksköterska. Ni 

erbjuds gruppintervjuer tillsammans med andra närstående till personer med bipolär sjukdom 

eller enskild intervju, beroende på vad var och en trivs bäst med.  

  

Fokus för intervjun kommer att vara hur ert liv påverkas av att vara närstående till en person 

med bipolär sjukdom. Dessa intervjuer beräknas ta 30 - 60 minuter. Intervjuerna kommer att 

spelas in på band. Enbart författarna till uppsatsen och handledaren kommer att ha tillgång till 

materialet och resultatet kommer att redovisas så att ingen person eller plats kommer att 

kunna identifieras.   

  

Vi söker nära anhöriga till personer med bipolär sjukdom, (make, maka, barn eller förälder). 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att det ifrågasätts. Ni 

kan bekräfta ert deltagande genom att kryssa i svarstalongen och lämna in den i ett kuvert på 

uppföljningsenheten. Har ni ytterligare frågor om studien så kontakta oss för mer information. 

Efter att ha fått in ert svar så kommer ni att kontaktas av oss för att komma överens om när 

intervjun skall ske och var.  

  

Vi hoppas att du kommer att vilja medverka i vår studie då vi anser att detta är ett mycket 

viktigt ämne, som inte får så stort utrymme i psykiatrin. Vi önskar därför att du vill dela med 

dig av dina erfarenheter för att göra vår studie möjlig.  

  

Mvh Evelina och Rebecca  

  

Författare:                                  Författare:                            Handledare:  

Evelina Eriksson                       Rebecca Viklund                 Sture Åström  

Leg. Sjuksöterska                     Leg. Sjuksköterska             professor vid inst. för omvårdnad    

evelina_persson1@hotmail.com    rebecca_edmark@hotmail.com            sture.astrom@umu.se 
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