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Sammanfattning 

Bakgrund: Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom som påverkar det vardagliga livet 

hos den sjuke personen. För att som sjuksköterska ska kunna behandla och hjälpa en 

person med bipolär sjukdom eller för att en anhörig ska kunna förstå sin sjuke 

familjemedlem är det viktigt med ett gott bemötande och ett stort tålamod då sjukdomen

karaktäriseras olika hos alla individer.

Syfte: Att beskriva personers upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. 

Metod: Detta är en litteraturstudie med deskriptiv design som baseras på nio utvalda 

vetenskapliga artiklar till litteraturstudiens resultat. 

Huvudresultat: Resultatet visade att personer med bipolär sjukdom upplevde stora 

svårigheter i sin vardag på grund av skiftande stämningslägen och symtom som 

påverkade personernas självkänsla vilket resulterade i deras tillbakadragande i relationer

och handlingar. Upplevelser av stigmatisering av sjukdomen gjorde det svårt för 

personerna att öppna upp sig för andra på grund av upplevelser av uteslutande och 

diskriminering. Farmakologisk behandling och terapi var behandlingar som personerna 

upplevde hjälpa dem för att stabilisera sin impulsivitet och hitta olika sätt för att hantera

och känna igen sina utlösningsfaktorer, vilket i sin tur upplevdes hjälpa dem i sin 

återhämtning.

Slutsats: Att leva med bipolär sjukdom kan medföra stora svårigheter för den drabbade 

personen. Därför är det viktigt att lyfta fram sjukdomen och personers upplevelse för att

minska stigmatiseringen och medföra ökade kunskaper för vårdpersonal, anhöriga och 

andra personer som lider av samma sjukdom. 

Nyckelord: Bipolär sjukdom, coping, psykisk ohälsa, stigmatisering, upplevelse
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Abstract 

Background: Bipolar disorder is a mental illness that affects the everyday life of the 

sick person. To be able to treat and help a person with bipolar illness as a nurse or to be 

able to understand their sick family member as a relative it’s important to have a good 

contact and a great patience as the disease is characterized differently in all individuals.

Purpose: To describe people's experiences of living with bipolar disorder.

Method: This is a literature study with descriptive design. The result of this study is 

based on nine studies.

Main results: The result showed that people with bipolar disorder experienced great 

difficulties in their everyday lives due to changing moods and symptoms that affected 

persons' self-esteem which resulted in their withdrawal in relationships and 

selfmanagement. Experiences of stigmatizing of the disease made it difficult for people 

to open themselves to others because of the feelings of exclusion and discrimination. 

Pharmacological treatment and therapy were treatments that they experienced helping 

them to stabilize their impulsivity and finding different ways to manage and recognize 

their triggering factors that in turn were experienced to help them in their recovery.

Conclusion: Living with bipolar disorder can cause great difficulties for the affected 

person. Therefore, it is important to highlight the illness and people's experience in 

order to reduce the stigmatization and bring increased knowledge to health 

professionals, family and other people suffering from the same disease.

Keywords: Bipolar disorder, coping, experience, mental illness, stigmatization
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1.1 Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom är en kronisk psykisk sjukdom som drabbar ca 60 miljoner individer 

världen över som karaktäriseras av återkommande depressiva eller maniska episoder 

(WHO 2018). Sjukdomens uppkomst är inte känd, dock är ärftlighet en betydande 

faktor som kan vara orsaken till insjuknande (Adler, Häggström, Jarbin, Landén, Liberg,

Mathè, Rydèn & Svanborg 2014). Under depressiva episoder ses atypiska symtom som 

ökad kraftlöshet, koncentrationssvårigheter, ökat sömnbehov och ökad suicidrisk. Under

maniska episoder framvisas ökad aktivitetsnivå med symtom som minskat sömnbehov, 

lättdistraherad, ökad självkänsla, ökad aktivitet och ökad irritabilitet. Depressiva och 

maniska stämningslägen kan dessutom förekomma under samma episod, så kallad 

blandad episod. Perioder mellan episoder kallas för eutyma, det vill säga det normala 

stämningsläget som är vare sig förhöjd eller sänkt (Skärsäter 2014).

Det finns två bipolära syndrom som definierar olika sjukdomsbilder beroende på vilken 

typ det är. Bipolär I kännetecknar en eller flera episoder av manisk insjuknade 

omväxlande till depressiva episoder, medan Bipolär II kännetecknar återkommande 

hypomana episoder, det vill säga ökat stämningsläge men som inte är lika påtagliga som

manier. Fysisk och psykisk stress orsakar första sjukdomsepisoder hos ungefär hälften 

av personerna där varje nytt insjuknande ökar sårbarheten och med det kräver mindre 

påfrestning för att en ny episod att åstadkomma (Skärsäter 2014). 

1.2 Stigmatisering

Stigmatisering är en viktig faktor som kan förhindra personer med bipolär sjukdom att 

få rätt behandling och stöd. Stigmatisering innebär negativa värderingar eller 

diskriminering som syftar mot en grupp människor i samhället (Conse & Lundin 2012).

Anhöriga kan använda sig av andra ord och inte sjukdomens benämning för att skydda 

sin familjemedlem som lider av bipolär sjukdom från fördomar som kan framstå från 

andra personer. Vissa kan uppleva svårigheter med att vistas på offentliga platser med 

den sjuke och upplever behov av att förklara sig i olika sociala situationer (Conse & 

Lundin 2012). 

1.3 Behandling 
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Syftet med behandling är att förbättra fysiska och psykosociala tillstånd hos individer 

med bipolär sjukdom samt minska frekvensen och svårighetsgraden av maniska och 

depressiva episoder (Davidson et al. 2018). Farmakologisk långtidsbehandling bör 

inledas efter första episoden för ett överseende sjukdomsförlopp och skall anpassas efter

personens tolerans. Elektrokonvulsiv behandling (ECT) bör övervägas för individer 

med hög suicidrisk och svåra förvärvade symtom (Martin & Smith 2013). Vid en ECT-

behandling skapas en kortvarig kramp via elektrisk stimulering till hjärnan och är en 

effektiv behandling för personer med bipolär sjukdom och andra depressiva sjukdomar 

som visar försvårade symptom (Huang, Lindsey & Tsai 2019).

Förutom farmakologiska behandlingar och ECT-behandling finns det psykopedagogisk 

terapi för att personer med bipolär sjukdom skall kunna få information och förståelse 

kring sjukdomen, symtombilden, behandlingar och självhantering från vårdpersonalen. 

Detta hjälper individen att känna igen tidiga tecken på symtom för att kunna påbörja 

åtgärder för att förhindra återfall av en episod. Studier visar att psykopedagogisk terapi 

visar en ökad förståelse av kontinuerlig medicinering samt minskade återfall och ökad 

självkänsla (Davidson et al. 2018).

1.3.1 Återhämtning

Till skillnad från terapi uppnås återhämtning individuellt och är en process där ingen 

annan förutom individen själv som kan återhämta sig själv. Med det menas att man inte 

kan återhämta någon, utan återhämtning är något man själv uppnår. Saker som däremot 

kan hjälpa en person i sig återhämtning är medicinering, kontaktperson, socialstöd, 

psykoterapi och sysselsättning som arbete eller studier (Alphonce 2012).

Återhämtning definieras som en djup förändrande process av individens attityder, 

känslor, värderingar och livsmål för att kunna bekräfta livet och sin sjukdom (Alphonce 

2012). Det handlar om den individuella synen på sitt liv och hur man vill leva den 

oberoende dem begränsningar som sjukdomen kan orsaka. Återhämtning är inget som 

kan uppnås vid bestämt tillfälle utan är en process som pågår hela livet (Lundin & 

Mellgren 2012). Förutom de inre utvecklingsprocesser som självbild och självkänsla 

utvecklas även yttre faktorer som studier, yrket och relationer (Alphonce 2012).  Egen 

erfarenhet av vad som kan försvåra eller förbättra sin återhämtning är något som kan ge 

anhöriga och vårdpersonal bättre kunskap. Självbestämmande och hopp står alltid i 
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fokus i bemötandet för att personen ska kunna bestämma över sitt liv och dess 

inriktning. Återhämtning handlar även om en ny mening i sitt liv, skapandet av nya mål 

och skiftandet från det negativa som sjukdomen har förorsakat (Lundin & Mellgren 

2012).

1.4 Upplevelse

Definitionen av upplevelse är ett fenomen som tolkas genom interaktion mellan kropp, 

sensorisk inmatning, och neurologisk bearbetning. Alla människor tolkar och formar 

upplevelse olika där kulturella, språk, kognitiva, undermedvetna och personliga aspekter

spelar en roll. Att dela med av en upplevelse översätts verbalt och icke-verbalt och 

bildar en individuell tolkning vilket bidrar till olika uppfattningar (Fox 2008). 

1.5 Närstående 

Bipolär sjukdom påverkar inte bara personen med sjukdomen och dennes liv, utan även 

människorna som personen har omkring sig. Närstående kan innebära; vänner, medlem i

familjen eller partner. För dem personerna drabbas livet oftast också negativt när en 

person får diagnosen bipolär sjukdom. Närstående drabbas negativt då den harmoniska 

balansen i relationer kan rubbas vilket kan ge konsekvenser i kommunikationen. Detta 

är en orsak till att det löper en ökad risk för skilsmässa eller separation vid bipolär 

sjukdom. Andra risker som närstående kan utsättas för är ekonomiska problem då 

personen kräver mycket tid av den närstående, vilket kan leda till förlust av inkomst då 

man uteblir från arbete (Rusner 2012). 

1.5.1 Informell vårdgivare

Den personen som står patienten närmast och har varit med i hela sjukdomens förlopp 

brukar oftast bli en informell vårdgivare för personen, då en tillit finns till den personen.

Den tilliten har antingen skapats på grund av det stöd och support personen har visat 

den sjuke under sjukdomsförloppet eller har redan funnits sedan tidigare (Berenzon, 

Ramos, Rascón & Vargas-Huicochea 2018).

En familjemedlem eller nära vän som inte får betalt och som inte har någon yrkesroll 

inom vården brukar oftast agera som informell vårdgivare åt en person som har bipolär 

sjukdom. En informell vårdgivare brukar se till att personer får god och rättvis vård och 
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ser även till att planera och strukturera vårdprocessen (Goodwin, Morant & Ogilvie 

2005). 

Att vara en informell vårdgivare till en person med bipolär sjukdom kan vara psykiskt 

påfrestande. Olika faktorer kan påverka vårdgivarens liv på grund av personens 

sjukdom, vilket har en stor roll i deras psykiska mående. Dessa faktorer kan vara 

ekonomiska förluster, försämrad autonomi för vårdgivaren och det sociala. Vårdgivare 

som har dessa problem kan visa symtom på nedstämdhet, ångest eller depression. Dessa

symtom kan även uppstå av vårdgivare som är biologiskt släkt med personen med 

bipolär sjukdom då en rädsla för att de själva också får sjukdomen i framtiden 

framkommer (Berenzon, Ramos, Rascón & Vargas-Huicochea 2018).

1.6 Sjuksköterskans roll vid vård av personer med bipolär sjukdom

Vid vård av personer med bipolär sjukdom är det viktigt att sjuksköterskan skapar en 

relation. Utifrån konversationer mellan sjuksköterskan och individen, finns det fyra 

teman som bör beröras när sjuksköterskan vill ge god omvårdnad (O'Brien 2008).

Att finnas där är det viktigaste temat för sjuksköterskan för att kunna vårda personer 

med bipolär sjukdom. Det innebär att vara närvarande vilket hjälper personerna inte 

bara med själva sjukdomen, men även med det som påverkar livet utav sjukdomen. 

Sjuksköterskor upplevde även att prata om sina egna livserfarenheter, som till exempel 

att prata om sina barn, hjälpte till att stärka relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten då det kunde bidra till att sjuksköterskan sågs som en vanlig människa istället 

för en vårdpersonal (O'Brien 2008).

Att vara orolig innebär att sjuksköterskan tänker på hur personer med bipolär sjukdom 

lever sitt liv och visar en respektfull och omtänksam oro för personerna samt uppmana 

personerna att göra egna val med stöd och vägledning från sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan hamnar i en skyddande roll där de visar att de vill att personer med 

bipolär sjukdom gör det bästa valet som gynnar sin sjukdom (O'Brien 2008).

Etablera tillit grundar till en god relation mellan sjuksköterskan och individen då tillit 

bidrar till att ett förtroende skapas till sjuksköterskan. Detta förtroende bidrar i sin tur 

till att personer med bipolär sjukdom har en mer öppen dialog med sjuksköterskan 

gällande deras mående (O'Brien 2008).
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Underlätta övergången gör det lättare för personer att inte vara begränsade till 

sjukdomen, detta gäller inte bara begränsningar av symptomen som personerna får, utan

även den sociala attityden mot den. Detta sker genom att sjuksköterskan hjälper 

personer med bipolär sjukdom att acceptera och förstå sin sjukdom genom samtal 

Sjuksköterskan hjälper till med att bryta ner den negativa bilden av bipolär sjukdom till 

en mer hanterbar situation än tidigare vilket underlättar för personer med sjukdomen att 

kunna hantera sjukdomen. De tre tidigare nämnda teman ger grunden till detta arbetssätt

(O'Brien 2008).

Vid vård av personer med bipolär sjukdom är det vanligt att närstående och anhöriga, 

som är involverade, drar egna slutsatser till sjuksköterskan. Sjuksköterskor upplevde att 

närstående kan skapa en större oro till personer med bipolär sjukdom när de snabbt 

anklagar att de är i maniskt tillstånd och behöver skrivas in på sjukhus när de är arga 

(Beentjes, Goossens & Jongerden 2016).

1.7 Teoretisk referensram

Att vårda individer med psykisk ohälsa överlag kräver tålamod och uthållighet. 

Sjuksköterskor har många viktiga ansvarsområden som omhändertagande, 

medicinering, kommunikation m.m. i samband med hög arbetsbelastning som i längden 

kan orsaka stress och ökad sårbarhet (Deborah et al. 2019). Coping, det vill säga 

strategier för att hantera stress, är något betydelsefullt för att sjuksköterskor ska kunna 

hantera påfrestande förhållanden och ge kompetent vård (Lundmark 2014). 

Självmotivering och förmågan att anpassa sig i stressiga situationer är några strategier 

som sjuksköterskor använder sig utav. Genom att motivera sig själv och sina kollegor 

och att vara passionerad inom sitt yrke hjälper dem att klara av utmanande situationer. 

Sjuksköterskor använder även coping som motivation inom arbetet och blir inspirerade 

av att se patienternas återhämtning (Deborah et al. 2019). 

1.8 Problemformulering

Omkring 60 miljoner personer i världen lider av bipolär sjukdom där individen hamnar i

omväxlande återkommande perioder av depressiva eller maniska stämningslägen som 

tär på individens liv men även anhöriga och närstående till den personen. Sjukdomen 

kan orsaka problem mellan olika relationer inom familjen och närstående. Dessa 

problem kan vara av ekonomiska skäl eller av symtombilden som orsakar en obalans 

mellan dem. Tidigare studier visar att symtombilden ser olika ut beroende på episoder 
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där farmakologisk behandling står i fokus. Däremot finns det även psykopedagogisk 

terapi som hjälper personer med bipolär sjukdom att känna igen tidiga tecken på 

symtom för att förhindra återfall av depressiva eller maniska episoder. För att få en 

djupare förståelse för sjukdomen och personers egna erfarenheter bör ytterligare 

fördjupning inom sjukdomen och symtombilden göras för att förstå hur det påverkar 

personers vardag. Då tidigare forskning har ett stort fokus på sjukdomens uppkomst och

hur man behandlar den bör ytterligare forskning göras där personernas upplevelser av 

att leva med bipolär sjukdom lyfts fram. Denna kunskap bidrar inom sjuksköterskeyrket

till en bättre förståelse och bättre vård för individer med bipolär sjukdom.

1.9 Syfte

Syftet med litteraturstudien är att beskriva personers upplevelser av att leva med bipolär

sjukdom.  

1.10 Frågeställning

Vilka upplevelser har personer som har bipolär sjukdom?

2. Metod

2.1 Design

Detta är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012).

2.2 Sökstrategi

Artiklar söktes i databaser PubMed och PsycINFO som är användbara elektroniska 

databaser för forskning inom sjuksköterskeyrket (Polit & Beck 2012). Sökord användes 

utifrån litteraturstudiens syfte; Bipolar Disorder, Patient, Experience, Personal 

experience & Life experience. MeSH term (Medical Subject Headings) i PubMed och 

Thesaurs i PsycINFO användes, vilket underlättar sökningen ifall ett sökord skulle ha 

olika uttryck men samma betydelse (Polit & Beck 2012). Begränsningar som 

tillämpades var artiklar med publikationsår 2009–2019, 2014–2019 och 2016–2019. 

Artikelsökningen som gjordes via databasen PubMed gav inga relevanta sökningar som 

svarade på studiens syfte till skillnad från PsycINFO. Författarna valde att korta ner 

publikationsåren för att få ett mer aktuellt sökresultat. Avgränsningar engelsk text, 

artikelbegränsning “Högskolan i Gävle” och Peer Reviewed tillämpades. Sökorden 

söktes till en början var för sig som därefter kombinerades ihop med flera sökord, 
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booleska söktermen AND, fritext och MeSH/Thesaurs för att komma fram till ett 

resultat på ca 200 artikelträffar. Booleska söktermen “AND” användes för kombination 

av sökord samt som avgränsning i sökningen, men även sökord i fritext tillämpades för 

att få fler relevanta artiklar i sökningen (Polit & Beck 2012). Även en manuell sökning 

gjordes från en vald artikels referenslista med relevans för studiens inklusionskriterier, 

syfte och frågeställning. Sökstrategin presenteras i tabell 1.

Tabell 1. Söktabell.

 

2.3 Urvalskriterier

Urvalskriterier användes för att kunna karaktärisera studiens medverkande för att 

därmed kunna hitta relevanta artiklar som svarade på studiens syfte (Polit & Beck 

2012). I denna studie inkluderades primära och empiriska studier med fokus på 

personers upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. Det som exkluderades från 

studien var artiklar med fokus på anhöriga eller vårdpersonal och artiklar med större 

fokus på andra sjukdomar vid samsjuklighet.
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2.4 Urvalsprocess

Artikelsökningen som gjordes gav författarna 185 artikelträffar varav 1 artikel gjordes 

via en manuell sökning. Av 185 artikelträffar valdes 108 artiklar bort med anledning av 

att de inte svarade på studiens syfte. Av kvarvarande 77 artiklar lästes abstract och 42 

artiklar valdes bort på grund utav dess irrelevans till valt syfte och frågeställning. Totalt 

återstod 35 möjliga artiklar som genomgick relevansbedömningsmallen och 

kvalitetsgranskningsmallen från Högskolan i Gävle, se tabell 2 i bilaga 1 och tabell 3 i 

bilaga 2, där slutligen 26 artiklar föll bort till följd av att de inte uppnådde studiens 

inklusionskriterier samt inte svarade på studiens syfte. Slutligen valdes 9 artiklar ut som

kommer ligga till grund för studiens resultat. Urvalsprocessen presenteras i 

flödesschema, se figur 1.

Figur 1. Flödesschema.

2.5 Dataanalys

Dem inkluderade 9 artiklar som valdes ut av båda författarna lästes individuellt och 

objektivt flera gånger ingående på metod- och resultatdelar för att få en större förståelse 

för varje artikel.  Dem delar som ansågs svara på studiens syfte och frågeställning 

färgmarkerades för att identifiera likheter och skillnader (Aveyard 2014). Dem 

inkluderade artiklar lästes därefter tillsammans av båda författare och översatts för att 

säkerställa uppfattning och tolkning. Författarna använde sig utav resultattabell, se 

tabell 4 i bilaga 3, och metodologisk tabell, se tabell 5 i bilaga 4, till hjälp för 

bearbetning av artiklarna och strukturering av skillnader och likheter för 

sammanställning. Det som färgmarkerades diskuterades av båda författarna och därefter
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gjordes om till nyckelord och den slutliga informationen delades därefter i teman, se 

figur 2, som presenteras av båda författarna i resultatet (Polit & Beck 2012).

2.6 Forskningsetiska överväganden

För att arbetet skulle vara så forskningsetiskt som möjligt var författarna objektiva, det 

vill säga opartiska vid bearbetning av litteratur och artiklar. Detta för att resultatet inte 

ska ha påverkats av författarnas personliga åsikter och värderingar. Författarna följde 

även de etiska aspekterna i sin studie såsom att inte plagiera, fabricera eller falsifiera. 

All fakta som studien använde sig av refereras både i flytande text samt i en 

referenslista enligt Harvards referenssystem (Polit & Beck 2012).

3. Resultat

Resultatet till studiens frågeställning grundas på 2 kvalitativa och 7 kvantitativa 

vetenskapliga artiklar som presenteras i löpande text med teman, se figur 2. Artiklarnas 

sammanfattning av resultat och syfte presenteras i resultattabell, se tabell 4 i bilaga 3. I 

metodtabellen presenteras de utvalda artiklarnas författare, titel, design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod, se tabell 5 i bilaga 4.

Figur 2. Teman.

3.1 Upplevelser i vardagen

I ett flertal artiklar kan man läsa att personer med bipolär sjukdom upplevde stora 

problem i vardagen på grund utav sin bipolära sjukdom (Carter, Crowe, Inder, Joyce, 

Luty & Moor 2011; Fan, Ma, Ma, Shen, Wang, Wang, Wang & Zhu 2018; Harada, 

Inoue, Tanji, Kikuchi & Watanabe 2016; McCraw & Parker 2017).
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Personer med bipolär sjukdom upplevde symtom såsom; rädsla för offentliga platser 

och social fobi, ångest, aggressionsproblem, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, och 

sömnproblem (McCraw & Parker 2017). Dessa symtom hade ett stort inflytande på 

personers upplevelse av sin vardag, vilket resulterade i att de upplevde sig isolerade i 

skol-/jobbmiljö och med familjen. Personer med bipolär sjukdom upplevde sig även 

tillbakadragna och vara i en bubbla på grund av tvivel om sin förmåga att utveckla 

vänskap och relationer på grund av konflikter relaterat till maniska och/eller depressiva 

episoder som bipolära personer kunde uppleva (Carter et al. 2011; Harada et al. 2016). 

Upplevelser av skiftande stämningslägen hade ett stort inflytande på humöret, attityden 

och åsikter hos personer med bipolär sjukdom. Detta berodde på antingen låga eller 

höga stämningslägen som personer kunde uppleva som orsakade en blandning av 

känslor. Detta i sin tur ledde till upplevelser av förvirring, dålig självkänsla och tvivel 

över egna tankar, känslor och handlingar. Detta kunde även leda till att bipolära 

personer ibland hade svårt att få en överblick och uppfattning i sitt perspektiv i livet 

samt uppfatta vad som var ens verkliga tankar (Carter et al. 2011).

Bipolär sjukdom berörde inte bara det medvetna beteendet, utan det påverkade även hur 

personer upplevde mardrömmar och hur de upplevde innebörden av mardrömmen. 

Personer med bipolär sjukdom upplevde en stor förmåga att drömma mardrömmar som 

upplevdes ha en hemsk stimulering och som även hade en större innebörd än friska 

personer (Fan et al. 2018).

3.2 Upplevelser av att ha diagnosen bipolär sjukdom

Upplevelser av nydiagnostiserad bipolär sjukdom skilde sig från person till person. 

Majoriteten av personer upplevde oro för sin framtid, men trots det fanns det också 

många som kände en slags lättnad när de fick reda om sin sjukdom och att det inte var 

personen som det är fel på, utan att det berodde på något som de hade som de kunde 

hantera. Flera personer upplevde även att utan den kännedomen hade man lättare kunnat

skylla på sig själv. Man kunde dock se att med tiden kunde de oroliga personerna 

acceptera sin sjukdom som en del av sitt liv men att de ibland kunde ha det svårt att 

kontrollera sina symtom. Personerna upplevde självacceptans där de inte såg på 

sjukdomen som en stor sak längre, utan de fortsatt leva och inte alltid tänkte på sig själv 

som lidande av bipolär sjukdom (Crowe & Inder 2018; Carter et al. 2011).
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Personer med bipolär sjukdom kunde identifiera positiva upplevelser där de hade lärt sig

att se sin sjukdom från en annan vinkel. Personer upplevde sig tvungna att lära känna 

sig själv och sina begränsningar samt fokusera på det goda ur olika livshändelser än det 

negativa. Bipolära personer upplevde att utveckling av självmedvetenhet var ett viktigt 

steg för deras återhämtning, men även att lyssna på vad andra människor säger och 

öppna upp sig för andra (Crowe & Inder 2018). 

3.3 Upplevelser av behandling 

Två artiklar tog upp olika behandlingar som personer med bipolär sjukdom upplevde till

stor hjälp; den farmakologiska behandlingen och terapi (Alexander, Burdine, Dunlop, 

Oliver och Tang 2017; Crowe & Inder 2018). Ett stort problem som bipolära personer 

upplevde var impulsivitet som ledde till dåligt beslutsfattande. Efter den farmakologiska

behandlingen upplevde personer sig mycket bättre på att inte ta påskyndade beslut, de 

vågade ta mer ansvar för ett beslut och upplevde att förseningen av att ta ett inte var lika

illa som det var innan behandlingen (Alexander et al. 2017).

Personer med bipolär sjukdom upplevde även terapi som en stor hjälp för deras 

återhämtning som gav dem redskap för att kunna känna mer kontroll över sitt liv, sina 

utlösningsfaktorer och hur man kan hantera dem. Terapin fick personerna att inse vikten

med att förstå att det fanns möjligheter för förändringar samt vikten med struktur i deras

vardag såsom regelbundna måltider och sömn (Crowe & Inder 2018).

3.4 Upplevelser av stigmatisering 

Personer med bipolär sjukdom upplevde en stor stigmatisering när det gällde deras 

sjukdom där den mest drabbade målgruppen som upplevde stigmatisering var unga 

personer. Stigmatiseringen bidrog till upplevelser av diskriminering och socialt 

uteslutande. På grund av stigmatisering av bipolär sjukdom i samhället upplevde 

personer svårigheter att berätta om sitt tillstånd på grund av oron över att andra 

människor skulle döma och upplevde därför en bekvämlighet med att inte berätta om sin

sjukdom för folk i sin närhet vilket fick dem uppleva sig mer självsäkra (Aneja, Avasthi,

Chakrabarti, Grover & Hazari 2016; Carter et al. 2011).

Stigmatisering hade även en stor påverkan på återhämtning hos personer med bipolär 

sjukdom där de upplevde att diskrimineringen och utanförskap drabbade deras förmåga 
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till återhämtning som i sin tur bidrog till en längre symtombild (Aneja, Avasthi, 

Chakrabarti, Grover, Hazari, & Sharma 2016).

3.5 Upplevelser av olika copingstrategier

Då personer med bipolär sjukdom upplevde sin sjukdom olika fanns det olika 

copingstrategier som användes baserat på personernas egna erfarenheter av sin sjukdom.

Bipolära personer upplevde att medicin var den vanligaste copingstategin, men även 

vikten av att hålla rutiner såsom god sömn, regelbundna måltider och fysisk aktivitet. 

Detta upplevde personer som stöd för att lättare kunna hantera sin sjukdom och hålla en 

balans i sin vardag (Boldeanu, Blanthorn-Hazell, Gracia-Canales, Judge & Roberts 

2018; Crowe & Inder 2018). 

Att även prata om sina upplevelser av sin sjukdom med sina närstående och 

vårdpersonalen upplevde personer vara mycket effektivt. Personer kunde bearbeta sina 

symtom vilket de upplevde kunnat hjälpa dem att dämpa sin skam över sin sjukdom 

(Crowe & Inder 2018).

Personerna har även använt sig av negativa copingstrategier såsom droger och alkohol 

för att dämpa sin ångest och depression, men upplevde att genom att prata om sin 

sjukdom har de kunnat minska det destruktiva beteendet och kunnat skapa andra 

strategier för att hantera sina känslor (Boldeanu et al. 2018).

4. Diskussion

4.1 Huvudresultat

Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelse av att leva med bipolär 

sjukdom. Resultatet visade att personer med bipolär sjukdom upplevde stora svårigheter

i sin vardag på grund av skiftande stämningslägen och symtom som påverkade 

personernas självkänsla vilket resulterade i deras tillbakadragande i relationer och 

handlingar. Stigmatisering av sjukdomen fick personer med bipolär sjukdom att uppleva

socialt uteslutande och diskriminering vilket gjorde det svårt att öppna upp sig för 

andra. Farmakologisk behandling och terapi var behandlingar som personerna upplevde 

hjälpa för att stabilisera impulsivitet och hitta olika sätt för att hantera och känna igen 

sina symtom. Att känna igen sina utlösningsfaktorer, vara öppen mot andra människor, 
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strukturera vardagen och acceptera sin sjukdom var saker som personerna upplevde 

hjälpa dem i sin återhämtning. 

4.2 Resultatdiskussion

Resultatet visade att personer med nydiagnostiserad bipolär sjukdom upplevde ängslan 

över sin framtid (Crowe & Inder 2018; Carter et al. 2011) vilket är ofta förekommande 

där personerna har problem med att acceptera, uppfatta och hantera sin sjukdom, vilket 

får personerna att uppleva en osäkerhet om sig själva och sin framtid (Skärsäter 2014). 

Personerna känner sig mer försiktiga i sina handlingar för att kunna hantera och inte 

framkalla sina humörförändringar. De olika symtom som personer med bipolär sjukdom

upplevde påverkade en stor del av vardagen och rutiner som orsakade frustration inom 

sig själv (Carter et al. 2011; Harada et al. 2016). Det som förut har gett personerna 

självkänsla och identitet i sitt yrke och relationer ses nu omvänt vilket får personerna att

uppleva sig värdelösa och misslyckande (Skärsäter 2014). Detta kan även anhöriga 

uppleva, att deras familjemedlem som lider av bipolär sjukdom förlorar intresse och 

vilja för sin återhämtning och sitt välbefinnande. Anhöriga kan även ibland ha svårt att 

identifiera normala och onormala beteenden hos sin sjuke familjemedlem, det vill säga 

om personen är i en episod eller om personen är sig själv (Goossens, Schoonhoven, 

Terlouw, van-Achterberg & Van-den-Heuvel 2018).

Upplevelser av stigmatisering bidrog till att människor med bipolär sjukdom kände en 

stor rädsla och skam (Aneja et al. 2016; Carter et al. 2011). Stigmatisering uttrycks 

oftast hos anhöriga i form av att de inte nämner att personer lider av bipolär sjukdom för

att försöka skydda dem mot andra personers fördomar (Conse & Lundin 2012). Även 

fast anhöriga har en grundtanke av att försöka skydda sin sjuke familjemedlem, kan 

detta bidra till en ökad känsla av skam hos den sjuke. Den anhöriga bör istället hjälpa 

den sjuke att våga öppna upp sig om sin sjukdom och inte låta ignoransen av andra 

människor ta över. Upplevelsen av diskriminering och utanförskap orsakade en negativ 

påverkan på återhämtningsförmågan (Aneja et al. 2016). Författarna i föreliggande 

studie anser att om däremot den sjuke får hjälp av sina anhöriga att acceptera sin 

sjukdom, påverkas inte bara själva sjukdomsbilden till det positiva utan även förmågan 

av en positiv återhämtning ökar. 

Resultatet visade att personer med bipolär sjukdom använder sig utav olika 

copingstrategier men att farmakologisk behandling räknas som den copingstrategin som 
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används mest (Boldeanu et al. 2018; Crowe & Inder 2018). Däremot så har cirka hälften

av personer med bipolär sjukdom en dålig följsamhet av sina mediciner vilket kan 

påverka deras coping av sjukdomen (Aksoy & Kelleci 2016). Detta leder i sin tur att 

anhöriga ständigt har en oro för sin sjuke familjemedlem och väljer därför att hålla extra

koll på när och om den sjuke tar sin medicin för att undvika konsekvenser utav 

sjukdomen (Goossens et al. 2018). Däremot upplever sjuksköterskor att vårdgivare och 

anhöriga i vissa situationer kan sätta personen med bipolär sjukdom under mycket press 

när de involverar sig alldeles för mycket och på det viset kränka den sjukes integritet 

och autonomi. Ibland kan anhöriga missuppfatta den sjuke genom att vara för snabba 

med att tro att deras handlingar är kopplade till en kommande episod. Personer med 

bipolär sjukdom är alltid ansvariga för sig själv och borde kunna styra sitt egna liv så 

mycket som möjligt även om man är i ett sämre tillstånd (Beentjes, Goossens & 

Jongerden 2016). 

Förutom den farmakologiska copingstrategin visade resultatet att hålla rutiner i 

vardagen var en copingstrategi som skattades högt (Bolder et al. 2018; Crowe & Inder 

2018). Vid vård av personer med bipolär sjukdom är det därför viktigt för 

sjuksköterskor att bearbeta och hjälpa personerna att strukturera sina rutiner redan vid 

uppkomsten av sjukdomen. Då personer oftast är vilsna eller förvirrade i första stadiet 

av sjukdomen bör sjuksköterskan behandla dessa personer olika och individuellt för att 

underlätta den sjuke att hitta sin egen copingstrategi (Benoit, Gayed, Manicavasagar, 

Parker, Proudfoot & Smith 2009).  Personer med bipolär sjukdom måste hitta en 

självmedvetenhet utav sjukdomen för att förstå sina egna begränsningar och symptom 

för att de lättare ska kunna hantera sjukdomen i fortsatt framtid. Sjuksköterskan måste 

försöka få personer med bipolär sjukdom att inse vilka symtom de får av sjukdomen och

att inte vara rädda för att uppleva dessa symptom. Upplevelsen av symptomen 

underlättar personen att öka sin kunskap om sjukdomen för att sedan kunna hantera den 

senare i livet (Goossens, Schoonhoven, Terlouw, Van-Achterberg & Van-den-Heuvel 

2015).

Att vårda och att vara anhörig till personer med bipolär sjukdom är svårt, speciellt från 

början vid ett nydiagnostiserat tillstånd. Anhöriga upplever emotionella utmaningar och 

oro för sin familjemedlem som lider av bipolär sjukdom, vilket i flera fall förvärras när 

både anhöriga och individen själv får reda på att sjukdomen är icke botbar. Att använda 

sig av copingstrategier hjälper anhöriga att kämpa igenom dem olika utmaningar och 
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stödja sin familjemedlem som lider av bipolär sjukdom. Känslofokuserade 

hanteringsstrategier är något som anhöriga kan använda sig utav för att acceptera sin 

familjemedlems livssituation och förändra sin inställning. Detta för att kunna hantera 

sina stressfyllda känslor och istället fokusera på att ta hand och stötta sin familjemedlem

som lider av bipolär sjukdom (Annor, Dadson & Yendork 2018). 

Även sjuksköterskor kan använda sig utav känslofokuserade hanteringsstrategier. 

Genom att distrahera sina tankar med andra aktiviteter efter sitt arbete hjälper det 

sjuksköterskor att släppa och minska de svåra emotionella upplevelserna vid mötet med 

personer med bipolär sjukdom. En annan copingstrategi som sjuksköterskor kan 

använda sig utav är humor. Genom att identifiera dem underhållande aspekter av ett 

problem och använda det för att hantera stressfyllda situationer och upplevelser kan 

denna strategi fungera som avkopplande för personen med bipolär sjukdom och 

samtidigt underlätta för sjuksköterskan att stärka relationen och ses som en vanlig 

människa och inte som en vårdpersonal (Annor, Dadson & Yendork 2018).

4.3 Metoddiskussion

En beskrivande litteraturstudie valdes som design för denna studie där 

datainsamlingsmetoden baserades på 9 vetenskapliga artiklar där majoriteten av dem var

kvantitativa studier. Kvantitativa studier baseras på strukturerade metoder som statistik 

och mätningar medan kvalitativa studier är inriktade på att beskriva upplevelser och 

erfarenheter (Polit & Beck 2012). Författarna anser kvalitativa studier som ett bättre 

alternativ för studiens valda syfte då det hade kunnat gett ett mer beskrivande och 

djupgående resultat. Därför ses det som en svaghet att majoriteten av valda artiklar är av

kvantitativ design.

Studien baseras på artiklar med publikationsår 2016–2019 vilket stärker studiens 

aktuella forskning och relevans till studiens syfte. Detta gav även författarna en mindre 

träfflista på 185 träffar vilket gav en större möjlighet för en mer noggrann 

urvalsprocess. Sökorden som användes gav sökningen ett brett sökresultat vilket gav 

studien övergripande data. Artikelsökningar gjordes endast i två databaser där de 

inkluderade artiklar valdes slutligen endast från en databas vilket anses som en svaghet 

då valet av sökningar i flera databaser hade kunnat öka möjligheten för uppkomsten av 

flera möjliga artiklar (Polit & Beck 2012). 
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Urvalskriterierna för denna studie var relevant för studiens syfte, författarna ville ha ett 

fokus på personers upplevelser av att leva med bipolär sjukdom vilket resulterade i att 

anhöriga och vårdpersonal exkluderades och fokuset låg endast hos den sjuke personen. 

Då denna studie berör upplevelser hos en viss målgrupp valdes därför primära och 

empiriska studier för dess relevans för individers upplevelser (Polit & Beck 2012). 

Studiens dataanalys anses vara en styrka i och med att båda författarna individuellt och 

objektivt har läst de utvalda artiklar för att få egen uppfattning och som sedan lästes 

tillsammans där man gemensamt formade olika teman, vilket (Polit & Beck 2012) anser 

vara en metod för granskning och trovärdighet. Etiska överväganden har genom hela 

arbetet tillämpats av båda författarna samt använt sig utav tillförlitliga referenser, (Polit 

& Beck 2012) och (Aveyard 2014), som har hjälpt författarna att genomföra ett 

resulterande utfall av möjliga artiklar till studiens resultat. Författarna har även använt 

sig utav relevansbedömningsmallen och kvalitetsgranskningsmallen från Högskolan i 

Gävle som har hjälpt i granskning av utvalda artiklar för denna studie.  

4.4 Kliniska implikationer

En ökad kunskap om personers upplevelse av att leva med bipolär sjukdom skulle bidra 

till ett bättre bemötande och omhändertagande av dessa personer både inom vården och 

utanför. Att få en inblick på hur symtombilden och dess påverkan har på personer med 

bipolär sjukdom ökar förutsättningarna för att kunna hantera sjukdomen tillsammans 

med den sjuke personen. Förståelsen av sjukdomen bygger lättare en relation till 

personer med bipolär sjukdom då en tillit skapas av denna förståelse. Stigmatisering av 

sjukdomen minskar även då en ökad kunskap av sjukdomen leder till en normalisering 

av sjukdomen vilket i sin tur underlättar anhörigas, vårdpersonals och den sjuke 

personens hantering och återhämtning. 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Då upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom är olika hos alla individer bör mer 

forskning göras med kvalitativ ansats där sjuka personer själva får beskriva hur det är att

leva med sjukdomen. Detta bidrar till en bredare symtombild och en ökad kunskap om 

uppkomsten av sjukdomen vilket i sin tur kan underlätta för att känna igen tidiga 

symptom hos personer med bipolär sjukdom som inte har fått den diagnosen än. Mer 
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forskning kring andra behandlingsalternativ bör även göras för att sjukdomen i 

framtiden ska kunna hanteras på både ett tidigt stadie och i ett senare stadie där det 

förhoppningsvis hittas alternativ som kan förhindra uppkomsten av sjukdomen eller helt

bota sjukdomen. 

4.6 Slutsats

Resultatet visade att personer med bipolär sjukdom upplevde en ständig 

humörsvängning och skiftande stämningslägen som påverkar deras vardag. Relationer 

och jobb blir hårt drabbade av sjukdomen då personer får en sämre självbild och sämre 

autonomi. Stigmatisering av sjukdomen upplevs vara den största orsaken som förhindrar

de att öppna upp sig för andra och även att söka vård. 

Med denna studie vill författarna lyfta fram sjukdomen och personers upplevelse av att 

leva med bipolär sjukdom för att normalisera sjukdomen samt minska stigmatiseringen. 

Detta kan medföra till att personer vågar söka hjälp och med en ökad kunskap om 

sjukdomen kan vårdpersonal lättare vårda dessa personer samt en större förståelse om 

sjukdomen tillkommer till samhället. Denna studie kan även hjälpa anhöriga och 

personer som lider av samma sjukdom att öka sin kunskap och skapa större förståelse 

för sjukdomen.
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Tabell 2. Relevansbedömningsmall 

Artikelförfattare och publiceringsår

 Ja Delvi
s

Nej

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

  

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

  

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

 

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

   

5. Sammanvägd bedömning: bör granskad studie 
inkluderas för kvalitetsgranskning i den aktuella 
studien**?
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Tabell 3. Kvalitetsgranskningsmall 

  Kvalitativ ansats. Ja, med
motiveringen

att…

Delvis, med
motiveringen

att…

Nej, med
motiveringen

att…

Går ej att
bedöma,

med
motiveringen

att…

Syfte

1. Är den granskade studiens syfte tydligt formulerat?    

Metod

2. Är designen lämplig utifrån studiens syfte?     

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet?    

4. Är deltagarna relevanta i förhållande till studiens syfte?     

5. Är inklusionskriterier och eventuella exklusionskriterier 
beskrivna?

    

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

    

7. Är metoden för datainsamling relevant?     

8. Är analysmetoden redovisad och tydligt beskriven?     

9. Görs relevanta etiska reflektioner?
 

   

Resultat

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

   

Diskussion

11. Diskuteras den kliniska betydelse som studiens resultat 
kan ha?
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12. Finns en kritisk diskussion om den använda metoden och
genomförandet av studien?

    

13. Är trovärdighetsaspekter för studien diskuterade?     

  Kvantitativ ansats. Ja, med
motiveringen

att…

 

Delvis, med
motiveringen

att…

Nej, med
motiveringen

att…

Går ej att
bedöma,

med
motiveringe

n att…

Syfte

1. Är den granskade studiens syfte tydligt formulerat?     

2. Är eventuella frågeställningar tydligt beskrivna?      

Metod

3. Är designen lämplig utifrån studiens syfte?     

4. Är metodavsnittet tydligt beskrivet?     

5. Är undersökningsgruppen representativ?     

6. Är inklusionskriterier och eventuella exklusionskriterier 
beskrivna?

    

7. Är undersökningsmetoden relevant i förhållande till 
studiens syfte?

    

8. Är validiteten diskuterad?     

9. Är reliabiliteten diskuterad?     

10. Är det beskrivet hur den statistiska analysen är utförd?    

11. Är bortfallet beskrivet?    

12. Görs relevanta etiska reflektioner?    
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Resultat

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

    

 

Diskussion

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

   

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

    

 

6.3 Bilaga 3
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Författare Syfte Resultat

Boldeanu, A-C., 
Blanthorn-Hazell, S., 
Gracia-Canales, A., Judge, 
D & Roberts, J. (2018)

Att beskriva agitation och dess
hantering hos personer med 
bipolär sjukdom eller 
schizofreni från ett 
patientperspektiv.  

Upplevelsen av agitation är olika bland 
personer med bipolär sjukdom. Personer med 
bipolär sjukdom upplever även olika 
medvetenhetsgrad utav en agitation och hur det
påverkar deras vardag. Detta i sin tur visar att 
det finns olika copingstrategier som 
patienterna använder sig utav för att hantera 
sin agitation.

McCraw, S. & Parker, G. 
(2017)

Undersöka graden exponering 
samt jämföra stressiga 
livshändelser som har kunnat 
ha en negativ påverkan på det 
psykiska måendet hos 
personer som lider av bipolär 
sjukdom och unipolär 
sjukdom. 

Studien visar att en stor del av personer med 
bipolär sjukdom har upplevt fler stressfyllda 
livshändelser. På grund utav upplevelsen av en 
tidigare stressfylld livshändelse, visar det en 
tendens på att deltagarna med bipolär sjukdom 
upplever ökade svårigheter i livet. 

Crowe, M. & Inder, M. 
(2018)

Att undersöka personer med 
bipolär sjukdom som deltog i 
en psykologisk behandling för 
5 år sedan som nu beskriver 
sina erfarenheter av 
behandlingen samt hur det är 
att leva med sjukdomen. 

Deltagarna avslöjar att tre teman är viktiga för 
dem när det gäller att leva med bipolär 
sjukdom. Självmedvetenheten i samband med 
bipolär sjukdom, förståelse av min bipolära 
sjukdom och att hålla sig frisk med bipolär 
sjukdom. Deltagarna nämner olika strategier 
som underlättar deras vardag som till exempel 
att våga prata om sjukdomen, att identifiera 
sina symptom, vikten av att hålla rutiner, mm. 

Harada, E., Inoue, T., 
Tanji, Y., Kikuchi, T. & 
Watanabe, K. (2016)

Syftet med studien är att 
klargöra bördan av att ha 
bipolär sjukdom i Japan.

Majoriteten av deltagarna i studien upplevde 
socioekonomiska problem på grund utav sin 
bipolära sjukdom då det har påverkat deras 
förmåga att jobba eller att gå i skolan. 
Majoriteten upplever även att symtom såsom 
mani och depression påverkar deras vardag 
negativt. 

Carter, J., Crowe, M., 
Inder, M., Joyce., P., Luty, 
S. & Moor, S. (2011)

Syftet med studien är att 
undersöka hur bipolär 
sjukdom påverkar personens 

Resultatet visar två personer med bipolär 
sjukdom där de förklarar sina upplevelser som 
ständig förändring av sin känsla och av sig 
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självkänsla och identitet. själv. Personerna upplever humörförändringar 
som skapar förvirring och osäkerhet i deras 
vardag.

Aneja, J., Avasthi, A., 
Chakrabarti, S., Grover, S.,
Hazari, N & Sharma, S. 
(2016)

Syftet med studien var att 
utvärdera prediktionerna för 
personlig återhämtning bland 
patienter med bipolär 
sjukdom.  

De främsta faktorerna som studien kom fram 
till var personer som hade “Villigheten att be 
om hjälp” och personer som upplevde att de 
“inte är dominerad av symptomen”. Även 
socioekonomiskt status spelade en stor roll där 
de som hade en bra ekonomi upplevde en 
bättre personlig återhämtningsförmåga än de 
med sämre ekonomi. Personer som lider av en 
sämre personlig återhämtning är personer som 
upplever sig “besegrade av sjukdomen” och är 
“socialt tillbakadragande”.

Aneja, J., Avasthi, A., 
Chakrabarti, S., Grover, S 
& Hazari, N. (2016)

Syftet med studien var att 
utvärdera stigmatisering och 
dess sociodemografiska och 
kliniska samband bland 
personer med bipolär sjukdom
medan de var i remission.  

Resultatet visar att ca 28% av deltagarna 
upplever måttlig till hög grad av 
självstigmatisering såsom diskriminerande 
upplevelser och socialt tillbakadragande som 
var högre bland yngre deltagare och deltagare 
med lägre inkomst. 

Alexander, L-F., Burdine, 
L-K., Dunlop, B-W., 
Oliver, A & Tang, Y. 
(2017)

Denna studie ville jämföra 
personer med bipolär 
sjukdom, depression och 
friska personer för att se hur 
de beslutsfattande livsstil har 
förändrats efter en sex veckors
läkemedelsbehandling. 

Resultatet visar att personer med bipolär 
sjukdom som har genomgått en farmakologisk 
behandling upplever en förbättring när det 
gäller beslutsfattande. Personerna upplever en 
minskad impuls vid beslutsfattande vilket hade
en bättre påverkan på att ta bättre beslut.

Fan, H., Ma, G., Ma, K., 
Shen, C., Wang, C., Wang, 
J., Wang, W & Zhu, Q. 
(2018)

Syftet med studien var 
undersöka frekvensen och 
olikheten av mardrömmar 
bland friska personer, personer
med bipolär I och personer 
med bipolär II. 

Personer med Bipolär I hade en högre siffra på
“hemsk stimulering”, alltså att de upplever att 
mardrömmen är otäck och ger de en negativ 
känsla, än de övriga. Men när det gäller 
“tolkning och innebörden av mardrömmen” 
upplevde personer med Bipolär II en större 
siffra än de övriga.  Med det menas att 
personerna med bipolär II upplever mer att 
deras mardrömmar har en innebörd och kan 
därför tolkas.
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6.4 Bilaga 4

Tabell 5. Metodologisk tabell

Författare Titel Design och 
eventuellt 
ansats 

Undersöknings
grupp

Datainsamlingsmetod Dataanalysme
tod

Boldeanu, A-C., 
Blanthorn-
Hazell, S., 
Gracia-Canales, 
A., Judge, D & 
Roberts, J. 

2018

Tyskland, 
Storbritannien 
Spanien. 

Characterizi
ng the 
experience 
of agitation 
in patients 
with bipolar
disorder and
schizophren
ia.

Tvärsnittsun
dersökning. 

Kvantitativ 
studie.

Deltagare med 
bipolär störning 
eller 
schizofreni. 

Ålder: över 18 
år.

Totalt deltagare: 
583.

Undersökningen 
genomfördes online 
eller i pappersformat. 

Ytterligare uppgifter 
samlades från 
patientens vårdgivare 
via en vårdgivare-
frågeformulär.

Statistisk 
dataanalys 
program.

McCraw, S. & 
Parker, G. 

2017

Australien. 

The 
prevalence 
and 
outcomes of
exposure to 
potentially 
traumatic 
stressful life
events 
compared 
across 
patients 
with bipolar
disorder and
unipolar 
depression.

Explorativ 
design.

Kvantitativ 
studie. 

Deltagare med 
en primär 
diagnos av en 
humörstörning 
(dvs bipolär 
sjukdom typ 1 
eller 2, unipolär 
eller stor 
depressiv 
störning). 

Ålder: 18–80 år.

Totalt deltagare: 
747.

Bedömning av humör- 
och ångeststörning 
skala (MAP)

Strukturerad 
forskningsintervju 
(MINI).. 

Statistiska 
skillnader 
bestämdes 
genom 
Bonferroni-
correction, 
ANNOVA och 
chi-kvadratiska
tester användes
för dataanalys.

Crowe, M. & 
Inder, M. 

 

Staying well
with bipolar
disorder: A 
qualitative 
analysis of 
five year ‐

Uppföljande
studie. 

Kvalitativ 
studie. 

Ungdomar med 
bipolär 
sjukdom. 

Totalt deltagare: 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Intervjuer 
spelades in och
transkriberades
. Tematisk 
analys. 
Författarna 
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2018

 

Nya Zeeland. 

follow up ‐
interviews 
with young 
people.

30. läste datat flera
gånger, 
kodning, teman
skapades.

Harada, E., 
Inoue, T., Tanji, 
Y., Kikuchi, T. 
& Watanabe, K.

2016

Japan.

Perceptions 
and impact 
of bipolar 
disorder in 
Japan: 
results of an
Internet 
survey

Tvärsnittsun
dersökning.

Kvantitativ 
studie. 

Deltagare med 
bipolär sjukdom 
diagnostiserad 
av en läkare.

Totalt deltagare: 
457.

Internetbaserad 
självadministrerad 
frågeformulär

Beskrivande 
statistik 
användes i 
dataanalysen 
och inget 
statistiskt test 
genomfördes.

Carter, J., 
Crowe, M., 
Inder, M., 
Joyce., P., Luty, 
S. & Moor, S.  

2011

‘It wouldn’t 
be me if I 
didn’t have 
bipolar 
disorder’: 
managing 
the shift in 
self identity‐
with bipolar
disorder

Deskriptiv 
design.

Kvalitativ 
studie. 

Deltagarna 
valdes ut från 
deltagarna i 
Psykoterapi för 
bipolär 
störningstudie 
(PBDS).

Kathy 15 årig 
tjej.

Toni 31 årig 
kvinna. 

Fallstudie uppgifterna 
hämtades från 
psykoterapi sessioner 
där deltagarna 
diskuterade effekterna 
av bipolär störning.

Analysprocess
en var 
förklarande 
fallstudie. 
Identifiering av
mönster i 
rådata, 
klassificering, 
kodning, teman
skapades. 

Aneja, J., 
Avasthi, A., 
Chakrabarti, S., 
Grover, S., 
Hazari, N & 
Sharma, S.

2016

Indien

Recovery 
and its 
correlates 
among 
patients 
with bipolar
disorder: A 
study from 
a tertiary 
care centre 
in North 
India

Explorativ 
design.

Kvantitativ 
studie. 

Deltagare med 
bipolär sjukdom,
enligt DSM-IV 
kriterier. 

Ålder: 18–65 år.

Totalt deltagare: 
185.

Bedömning av 
självstigmatisering, 
depression, symtom och
återhämtning med hjälp 
av olika skalor. 

Data 
analyserades 
enligt studiens 
mål.

De olika 
variablerna 
beräknades, 
jämförelser 
gjordes med t-
test. Multipel 
regressionsanal
ys användes 
för att studera 
prediktorerna 
för 
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återhämtning. 

Aneja, J., 
Avasthi, A., 
Chakrabarti, S., 
Grover, S & 
Hazari, N. 

2016

Indien

Stigma and 
its 
correlates 
among 
patients 
with bipolar
disorder: A 
study from 
a tertiary 
care 
hospital of 
North India.

Explorativ 
design.

Kvantitativ 
studie.

Deltagare med 
bipolär sjukdom,
enligt DSM-IV 
kriterier.

Ålder: 18–65 år.

Totalt deltagare: 
185.

Bedömning av 
självstigmatisering med 
hjälp av olika skalor. 

Pearsons 
produktmomen
tkorrelation 
och Spearmans
rankningskorre
lationskoeffice
nt användes för
analys. 

Chi-
kvadratiska 
tester och 
Mann Whitney 
U test 
användes.

Alexander, L-F., 
Burdine, L-K., 
Dunlop, B-W., 
Oliver, A & 
Tang, Y. 

 

2017

Reported 
maladaptive
decision-
making in 
unipolar and
bipolar 
depression 
and its 
change with
treatment. 

Tvärsnittsst
udie.

Kvantitativ 
studie. 

Friska deltagare,
deltagare med 
bipolär sjukdom,
enligt DSM-IV 
kriterier och 
deltagare med 
depression. 

Ålder: 18–65 år.

Totalt deltagare: 
130. 

Deltagare deltog i en 
intervju.

Bedömning av 
impulsivitet och 
beslutsfattande med 
hjälp av olika skalor.  

Parametrisk 
statistisk test.

Demografiska 
och 
baslinjefata 
analyserades 
med chi-
kvadratiska 
tester.

Bonferroni 
correction och 
MANCOVA 
användes för 
att utvärdera 
skillnader 
mellan grupper

Fan, H., Ma, G., 
Ma, K., Shen, 
C., Wang, C., 
Wang, J., Wang, 
W & Zhu, Q.

 

Nightmare 
experience 
in bipolar I 
and II 
disorders.

Explorativ 
design.

Kvantitativ 
studie.

Friska frivilliga 
deltagare och 
deltagare med 
bipolär sjukdom 
typ 1 och typ 2 
enligt DSM-IV 
kriterier. 

Deltagare fick fylla i 
fyra frågeformulärer.

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Bedömning av 
mardrömsfaktorer och 

Tvåvägsanalys 
och 
envägsanalys 
tillämpades för
dataanalys. 

Bonferroni 
correction 
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2018

 

Kina

Ålder: Friska 
deltagare 19–22 
år. Deltagare 
med bipolär 
sjukdom typ 1 
och typ 2 17-28 
år. 

Totalt deltagare: 
341.

olika symtom med hjälp
av olika skalor. 

användes för 
att utvärdera 
skillnader 
mellan 
grupper. 
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