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Att åka berg-och-dalbana utan säkerhetsbälte 
Upplevelser av att leva tillsammans med en 

partner med bipolär sjukdom  
 

Kajsa Akterhag Lyxell   
 

Bipolär sjukdom är en kronisk psykiatrisk sjukdom som karaktäriseras av 
kraftiga affektiva svängningar. Att vara nära anhörig och informell 
vårdgivare till en person med bipolär sjukdom associeras med en påtaglig 
börda. Rapporter visar att 46% av informella vårdgivare uppvisar 
depressiv problematik. Studiens syfte var att undersöka hur partners till 
personer med bipolär sjukdom upplever sin livssituation. En inledande 
öppen enkät identifierade urvalet som bestod av sex personer. I steg två 
genomfördes semistrukturerade djupintervjuer med deltagarna. Analysen 
visade fem teman: långsiktiga konsekvenser, emotionell och 
kommunikativ begränsning, egna känsloreaktioner, negativa och positiva 
beteenden samt framtidssyn. Resultatet visade en substantiell subjektiv 
samt objektiv börda upplevd av deltagarna, som oberoende av varandra 
delade samstämmiga känsloupplevelser och hur stigmatisering påverkade 
dem negativt i de copingstrategier de utvecklat med tiden. Studiens resultat 
bekräftar tidigare forskning men visade även på en brist på förståelse för 
gruppen.  
 
Keywords: spouse, burden of caregiving, bipolar affective disorder, 
informal caregiver  
 

Inledning 
 

Vad är bipolär sjukdom? 
 
Bipolär sjukdom är en affektiv störning, en allvarlig livslång psykiatrisk sjukdom som 
karaktäriseras av kraftiga humörsvängningar och varierande psykisk aktivitet. Personer med 
bipolär sjukdom upplever allt från milda till djupa depressioner med sänkt livsglädje, mindre 
energi, trötthet, sömnstörningar, upplevd värdelöshet, psykosomatiska symptom, 
självmordstankar och försök till självmord (Post, 2005; Rolfe & Mannix, 2011; Tranvåg & 
Kristoffersen, 2008). Fara för livet i de depressiva tillstånden kan även uppstå förutom de 
regelrätta självmordsförsöken, i form av uttorkning eller att personen har svält sig. I de allra 
svåraste depressionerna kan personen även uppleva psykotiska symptom som 
vanföreställningar och hallucinationer för att sedan vända upp i hypomani eller mani som 
karaktäriseras med hyperaktivitet, euforiska känslor, grandiosa idéer, verklighetsfrånkoppling, 
irritabilitet, vårdslöst beteende, minskat sömnbehov. Vidare uppger Rolfe och Mannix (2011) 
att 80% av alla personer diagnosticerade med bipolär sjukdom upplever perioder av depression. 
Vidare beskriver Tranvåg och Kristoffersen (2008) att i de allvarligaste manierna kan 
psykotiska symptom infinna sig med hallucinationer och vanföreställningar så allvarliga att 
personen har svårt att kommunicera på ett normalt sätt med omvärlden. Sjukdomen är allvarlig 
och kronisk, och ålägger substantiell börda på både den sjuke och hens anhöriga (Chadda, Singh 
& Ganguly, 2007; Chakrabarti & Gill, 2002; Nehra, Chakrabarti & Kulhara, 2005; Perlick, 
Hohenstein, Clarklin, Kaczynski & Rosenheck, 2005).  
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_________ 
* Undersökningen var möjlig att genomföra tack vare deltagarnas medverkan och enormt stora bidrag med information. 
Författaren vill rikta ett stort tack till Per Lindström för värdefull input och synpunkter på tidigare versioner av denna uppsats. 
 
Bipolär sjukdom skapar stor funktionsnedsättning då den kan leda till förlorade sociala 
funktioner (Van Der Voort, Goossens & Van Der Bijl, 2007). Karriärutsikterna blir också allt 
sämre och den ekonomiska självständigheten kan gå förlorad. Det är en ökad risk för aggression 
under maniska perioder som karaktäriseras av bipolär typ ett och en förhöjd risk för självmord 
vid depressiva perioder (Ogilvie, Morant & Goodwin, 2005; Post, 2005). Bipolär sjukdom är 
en allvarlig psykiatrisk sjukdom som orsakar stor dödlighet och sjuklighet (Rolfe & Mannix, 
2011), eftersom de återkommande depressionerna och manierna/hypomanierna med suicidala 
tankar och försök. 

Prevalensen för bipolär sjukdom och dess olika varianter över populationen varierar mellan 
0.3–1.3% med en genomsnittsålder på 25–30 år för sjukdomsdebut (Leung, 2014; Rolfe & 
Mannix, 2011). Det utesluter dock inte att det även finns barn och ungdomar som uppvisar 
symptom för bipolär sjukdom men de diagnosticeras sedermera efter de fyllt 18 år. Sjukdomen 
har bedömts som de sjätte mest handikappande sjukdomen fysiskt och psykiskt sett över hela 
världen, på grund av dess symptom och konsekvenser (Reinares et al. 2006).  

Bipolär sjukdom diagnosticeras med hjälp av DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders), som är en diagnostikmanual för alla psykiska sjukdomar, som utges av 
American Psychiatric Association (APA). Sjukdomen har olika typer som innebär olika 
problem för personen. Bipolär sjukdom typ ett innebär risken att pendla mellan djupa 
depressioner och manier som kan övergå i psykoser, till skillnad från typ två som betyder att 
personen istället pendlar mellan djupa depressioner och hypomanier som är en mildare variant 
av manier och ger inte lika allvarliga symptom. Innan personen varit i ett maniskt tillstånd eller 
hypomaniskt tillstånd får hen diagnosen bipolär sjukdom ospecificerad, eftersom psykiatern 
inte kan avgöra vilken typ av bipolär sjukdom hen har (American Psychiatric Association, 
2017). 

Förutom att en bipolär diagnos har en reell påverkan på den egna personen, kan den också 
påverka anhöriga. Den här studien har baserats på intervjuer med anhöriga som fått berätta om 
sina upplevelser om att vara i en relation med en person diagnosticerad med bipolär sjukdom 
och hur det påverkat dem i vardagen. 
 
 
Psykiatrireformen 
 
Efter den svenska psykiatrireformen 1995 har den ekonomiska bördan för psykiatrisk vård 
förflyttats från slutenvården till öppenvården. Det har skapat ett problem mellan 
specialistpsykiatrivården och primärvården (Lindqvist, Rosenberg & Fredén. 2011). Sedan 
1970-talet har vårdplatserna dramatiskt minskat inom psykiatrin, vilket innebär att mycket av 
den generella omvårdnaden blev förflyttad från vårdpersonal och instanser till anhöriga och 
andra privatpersoner ofta utan relevant utbildning (Lindqvist et al. 2011).  

För att kompensera de förlorade vårdplatserna i och med psykiatrireformen hade en ny lag 
om tvångsvård inom öppenvården införts några år tidigare. Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård 
– (LPT) (SFS 1991:1128) (Svensk författningssamling, 1991). LPT är en lag om psykiatrisk 
tvångsvård är en lag som är avsedd att komplettera hälso- och sjukvårdslagen med föreskrifter 
om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång (tvångsvård). 

Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund 
av sitt psykiska tillstånd samt sina personliga förhållanden i övrigt. Personen ska ha ett 
oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att 
patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning, vilket är en kvalificerad psykiatrisk sluten 
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dygnet-runt-vård (sluten psykiatrisk tvångsvård). Det innebär att en person med bipolär 
sjukdom beroende på utrymme för extra vård utan inläggning på den psykiatriska 
mottagningen, inte får hjälp förrän de är så pass dåliga att de måste omhändertas med stöd av 
LPT. Det är inte heller ovanligt med bältesläggning i samband med LPT-vård. Bältesläggning 
innebär att personen blir fastspänd på en säng över bröstet, höfterna, armarna och benen utan 
förmåga att kunna röra sig. Varje år omhändertas ungefär 12 000 personer i Sverige med stöd 
av LPT, 85% är mellan 18-54 år. År 2013 rapporterades det in 3567 bältesläggningar för 1709 
av dem. Det är vanligast att unga kvinnor läggs i bälte (Tikkaja & Holm, 2014). 
 
 
Den informella vårdgivaren 
 
En informell vårdgivare är en privatperson som står utanför en yrkesgrupp eller roll med en 
vårduppgift, som bistår med tid och hjälp till en närstående i behov av hjälp på grund av kronisk 
sjukdom eller funktionsvariation. Att vara involverad i en relation med en person diagnosticerad 
med bipolär sjukdom kan kantas av en periodvis substantiell börda av att vara hens informella 
vårdgivare. Uppskattningsvis är antalet oavlönade informella vårdgivare internationellt väldigt 
hög, omkring 6 miljoner i Storbritannien, 2,5 miljoner i Australien och 65 miljoner i USA 
vårdar en anhörig på grund av någon sjukdom eller funktionsvariation (Priestley & McPherson, 
2016).  

Personer med bipolär sjukdom som har ett vård- och omsorgsbehov som är större än det 
normala erbjuds inte kontinuerlig hospitalvård, vilket får konsekvensen att de anhörigas 
vårdgivaransvar ökar. Anhöriga som ger kontinuerligt stöd och hjälp i vardagen till personer i 
sjukdomstillstånd benämns således som informella vårdgivare (Van Der Voort, Goossens & 
Van Der Bijl, 2007). 

Stigmatisering är en förekommande och problematiserande omständighet i tillvaron 
tillsammans med en psykiskt sjuk individ. Att de närstående möts av oförståelse och 
ifrågasättande påverkar deras förmåga att hantera situationen. Stigmatisering är något som 43-
92% av alla informella vårdgivare har upplevt. Stigmatisering kring sin partners psykiska 
sjukdom och hur den yttrar sig hos hen. Desto större upplevd stigmatisering gentemot den 
informelle vårdgivaren ju högre nivåer av upplevd depressivitet hos denne (Perlick et al., 2007). 
Stigmatiseringens inverkan på den informelle vårdgivarens mående bekräftas även av Van Der 
Voort et al. (2007).  

I en metastudie av Steele, Maruyama och Galynker (2010) där 24 studier analyserades 
rapporterades det att 46% av alla informella vårdgivare upplevde en depressiv problematik. Av 
dem behövde 32.4% hjälp från sjukvården för att hantera sitt psykiska mående. Priestley och 
McPherson (2016) förklarar att den informella vårdgivarens mående är en komplex 
sammanslutning av flertalet komponenter, så som psykologiska, finansiella och ett turbulent 
familjeliv. Om dessa komponenter hamnar i obalans kan de skapa en grogrund för psykiskt 
dåligt mående. 

Tranvåg och Kristoffersen (2008) beskrev upplevelser som kunde påverka anhöriga i sin 
relation till den anhörige med bipolär sjukdom. De anhöriga hade till stor grad erfarit liknande 
upplevelser beroende på hur länge de hade levt tillsammans. Upplevelserna var rädsla och det 
obegripliga, anklagelser från sin partner, bristande själv-känsla och bristande tro på sin egen 
beslutsfattningsförmåga, vård och information och att bli bortsedd ifrån eller att inte bli betrodd 
av sjukvårdspersonal, stigmatisering och förlorat socialt umgänge, osäkerhet, hjälplöshet och 
hopp, ensamhet, ilska och desperation, det ihållande hotet, sorg över förlust, begynnande 
acceptans, försoning och nytt hopp. Utvecklingen av känslorna och faserna tydde på att de 
anhöriga över tid fann sig i situationen och bearbetade den upplevda sorgen. De som hade levt 
tillsammans under längre tid hade upplevt flera av upplevelserna än de som hade levt 
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tillsammans en kortare tid. I studien hade deltagarna haft en relation mellan 6 och 51 år, där 
livserfarenheterna var en del av en större kumulativ process som innefattade upp till 14 stycken. 
Varje erfarenhet som påverkade personen gav dem förståelse för hur de hade uppfattat 
erfarenheterna, som i sin tur gav dem erfarenheter hur de skulle hantera nya sjukdomsrelaterade 
problem i framtiden.  

Oglivie et al. (2005) hävdar att forskningen om informella vårdgivare och hur bördan 
påverkat dem är begränsad. Vidare menar Oglivie et al. (2005) att den informella 
vårdgivarrollen har visat sig ha ett starkt samband med att bli diagnosticerad med depression, 
på grund av sin informella vårdgivarroll. Personen med bipolär sjukdom har en större risk att 
uttrycka sig under känslomässig affekt än en person utan bipolär sjukdom, vilket är känt att det 
påverkar den informelle vårdgivaren negativt. Den negativa spiralen genererade ytterligare 
större börda på den anhörige. Vidare enligt Oglivie et al. (2005) är den subjektiva bördan hos 
anhöriga till personer med bipolär sjukdom signifikant större än den subjektiva bördan av att 
vara anhörig till en person med exempelvis depression.   

Problem i förhållandet mellan personen med diagnos och den anhörige är starkt associerat 
med hög påfrestning av bördan för anhörigvård (Baronet, 2003; Cuijpers & Stam, 2000). Enligt 
Van Der Voort et al. (2007) finns flertalet komponenter som påverkar bördan av att vara en 
informell vårdgivare, dock poängteras det att mer forskning behövs för att ytterligare klargöra 
hur stor inverkan den här bördan har på den anhörige. Svårigheter i förhållandet, att vara 
sammanboende med sin anhörig som är sjuk, en oförmåga eller okunskap att hantera svåra 
situationer och beteenden i relation till den bipolära sjukdomen, stigmatisering, stora frekventa 
förändringar i det psykiska måendet, inläggning på psykiatrisk avdelning och ökade 
sjukdomssymptom är starkt associerade med större börda hos vårdgivare, enligt Van Der Voort 
et al. (2007). Informella vårdgivare upplever även en minskad tid till egna 
fritidssysselsättningar och tid för egen återhämtning, något som är kopplat till större upplevd 
vårdgivarbörda (Östman, Wallsten & Kjellin, 2005). 

Thara, Padmavati, Kumar och Srinivasan (1998) beskriver ett bedömningsformulär Burden 
Assessment Schedule (BAS), som skulle kunna användas för att predicera risken för utbrändhet 
hos en informell vårdgivare. BAS innehåller en niogradig skala av faktorer som kan tänkas att 
påverka en anhörig till en kroniskt psykiskt sjuk person. De grundläggande faktorerna var 
anhörigrelaterade frågor, fysisk och psykisk hälsa, extern support, den informelle vårdgivarens 
rutiner, stöd av den sjuke, ansvarstagande, andra relationer, den sjukes beteende samt den 
informelle vårdgivarens strategi. De nio faktorerna mäter både den subjektiva känslan av 
vårdgivarbördan så väl som den objektiva. Formulärets nio faktorer innehåller sedan 40 olika 
påståenden som används för att bedöma bördan som deltagaren upplever av att vara informell 
vårdgivare. Thara et al. (1998) uttryckte tydligt att innan BAS skulle kunna användas behövdes 
mer forskning om nära anhöriga och deras objektiva och subjektiva upplevelse av att vara 
informell vårdgivare, som grund för att backa upp tillförlitligheten hos BAS.   

Relationsmässiga problem är också en faktor som påverkar partnerns upplevda 
vårdgivarbörda (Baronet, 2003; Cuijpers & Stam, 2000; Van Der Voort, Goossens & Van Der 
Bijl, 2007). Äktenskap där en av makarna är diagnosticerad med bipolär sjukdom lider större 
risk att begära skilsmässa än äktenskap där makarna inte är det (Baker, 2002).  
 
 
Det överhängande suicidhotet och copingstrategier 
 
Självmordstankar och suicidförsök är en allvarlig verklighet för personer med bipolär sjukdom, 
men även för deras anhöriga att periodvis försöka motverka deras försök. Upp till 59% av de 
personer som är diagnosticerade med bipolär sjukdom försöker minst en gång under sitt liv att 
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begå självmord, och 10% fullbordar försöket (Leung, 2014, Steele, Maruyama & Galynker, 
2010).  

Många av de informella vårdgivarna är de sjukas respektive, som under perioder av 
hypomani, mani, blandat tillstånd som innebär att personen växlar mellan depressioner och 
hypomaniska/maniska tillstånd och djupa depressioner känner att de behöver övervaka sina 
partner, för att inte riskera att de inte ska kunna genomföra ett suicidförsök. I brist på annan 
trygghet och säkerhet i situationen, finner den respektive sig i ett konstant tillstånd av att 
analysera stressfaktorer i den direkta omgivningen samt partnerns förändrade mentala status 
(Steele, Maruyama & Galynker, 2010). 

Priestley och McPherson (2016) kom i sin studie fram till att de informella vårdgivarna 
utvecklar en arsenal av strategier för att hantera vardagen kring sin anhörig och hens sjukdom. 
Initialt inledde de med väldigt lite insikt med hur de skulle hantera sjukdomens symptom och 
konsekvenser. Det gjorde att de hade en försöksperiod för att förstå vilka strategier som gick 
att applicera i deras vardag. En del av de informella vårdgivarna dolde sitt eget mående för att 
kunna visa sin anhörig stöd och oroade sig över att strategierna eventuellt skulle ha en motsatt 
effekt. Strategierna visade sig även vara osäkra i effekt. En strategi som hade bra effekt en dag 
visade sig resultera i att den sjuke mådde sämre en annan. Det resulterade i att den informelle 
vårdgivaren exkluderade den sjuke ifrån rutiner i vardagen som var för påfrestande, och valde 
att täcka upp för dem själv istället. 

Den situationen som de informella vårdgivarna till personer med bipolär sjukdom befinner 
sig i när den sjuke växlar mellan depressioner och manier, som kan resultera i psykoser med 
bristande verklighetsförankring. Detta kan resultera i kraftiga men för livet eller i värsta fall att 
personen avlider.  Den situationens påverkan på den informella vårdgivaren kan liknas vid den 
stress anhöriga till patienter som spenderat tid på intensivvårdsavdelning upplever (Van Den 
Born – Van Zanten et al. 2016). Den känslomässiga påfrestning det är för de anhöriga att se 
sina närstående sjuka och på intensivvårdsavdelning är oftast under en begränsad period. Att 
leva med en person som lider av bipolär sjukdom innebär den här känslomässiga påfrestningen 
hela livet.  
 
 
Utbildning för informella vårdgivare 
 
Maskill et al. (2010) beskriver att det finns ett utbrett behov av utbildning för de som lever 
tillsammans med en person med bipolär sjukdom, vilket är något som Rusner et al. (2012) 
belyser som ett bristande problem. Tranvåg och Kristoffersen (2008) skriver också kring den 
bristande utbildningen och menar att bristande utbildning av partners kan leda till en större 
börda för den anhörige samt att personen med bipolär sjukdom kan få fler och större 
svängningar i sin bipolära sjukdom. 

För att partner ska kunna bistå med mer stöd och delaktighet med rätt kunskap förklaras det 
att behovet av mer stöd från sjukvården är efterfrågat av näraanhöriga. Forskning visade att 
familjen har en speciellt viktig roll för att stötta den sjuke personen i den hälsosituation hen 
befinner sig i, i syfte att stabilisera och motverka att personen faller ner i depression eller upp i 
hypomani/mani. Men även för att höja personens funktionalitet i vardagen. (Ozerdem, Sharma 
& Miklowitz, 2015). 
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Syfte 
 
Studiens syfte var att undersöka hur svenska partners till personer med bipolär sjukdom 
upplever sin livssituation. Studien ämnar även att undersöka i vilken utsträckning de informella 
vårdgivarna har tagit emot stöd av sjukvård och psykiatri. Studien motiveras av att det finns en 
brist på forskning på den specifika målgruppens upplevelser. 
 
 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Studien inriktade sig emot partners till personer med bipolär sjukdom. De sex deltagare som 
utvaldes var jämt fördelat över könen man och kvinna, i åldrarna 25-72 (M = 45 år, SD = 15.08 
år). Deltagarna har varit i relation med den anhörige mellan 3 och 22 år (M = 16.18 år, SD = 
6.38 år). Fem av sex par var gifta varav fyra par har gemensamma barn. Samtliga par var 
sammanboende. Antalet deltagare med högskoleexamen var lika många som det som inte hade 
en. En av deltagarna var egenföretagare. Den främst förekommande typen av bipolär sjukdom 
bland de anhörigas partners var bipolär sjukdom typ två. Bipolär sjukdom typ ett, typ två samt 
ospecificerad fanns även representerade. Av de sex deltagare som deltagit i studien har enbart 
två av sex partners vart inlagda på psykiatriskavdelning, samtliga har besökt psykiatriakuten 
vid ett eller flera tillfällen. Fyra av deltagarnas partners har varit i psykotiska tillstånd.  
 
 
Material 
 
I undersökningen användes inledningsvis en enkät konstruerad med sex frågor. Det 
sammantagna resultatet i enkäten avgjorde deltagarens lämplighet att deltaga i den efterföljande 
studien. Kriterierna för att kvalificera sig till studien var att förhållandet med den sjuke var 
aktivt när de svarade på enkäten, att personen var diagnosticerad med bipolär sjukdom samt att 
de var sammanboende på heltid.  

I den inledande enkäten var det 58 deltagare som svarade på frågor. Frågorna gav deskriptiv 
information om deltagarens förhållande, partnerns diagnos samt deltagarens villighet att 
medverka i en intervjustudie.  Det totala interna bortfallet var på sju enkäter då deltagarna inte 
svarat på någon fråga, eller hade missuppfattat vem som tillhörde målgruppen för enkäten.  
 
 
Procedur 
 
Studiens urvalsprocess utfördes i ett tvåstegsförfarande med ett riktat urval. För att studien 
skulle ha en urvalsgrupp med relevanta deltagare gjordes först en kortare enkät som delades via 
sociala medier. Enkäten delades även ut via stödgrupper för anhöriga till personer med bipolär 
sjukdom på sociala medier. I enkätens missivbrev blev syftet förklarat för deltagarna, att få göra 
partners till personer med bipolär sjukdom röst hörda.  

Deltagarna fick svara på en rad frågor i enkäten som avgjorde om de kvalificerade sig till att 
gå vidare till den efterföljande intervjustudien. Kraven för att kvalificera sig vidare till 
intervjustudien var att deltagaren skulle vara sammanboende med sin partner, att de skulle vara 
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i relationen vid svarstillfället samt att deltagarens anhörig skulle vara diagnosticerad med 
bipolär sjukdom. 

De deltagare som uppfyllde kraven från enkäten kontaktades sedermera via mail där en 
inbjudan till intervju framfördes. I mailet fanns det även ytterligare information om studien som 
ett komplement till den som var i missivbrevet till enkäten. Mailet innehöll även information 
om de etiska principer (Vetenskapsrådet, 2017) som studien hade för avsikt att efterleva som 
innebar: att frivilligheten är obligatorisk för deltagandet i studien, samt rätten att avbryta 
deltagandet när helst de önskade, oavsett anledning. Informationen som deltagarna delade med 
sig av under enkäten och intervjuerna hanterades konfidentiellt och deras namn är anonymt 
skyddat med en pseudonym. Den informationen repeterades även för deltagarna inledningsvis 
vid varje intervju, för att säkerställa att de tillgodosetts med informationen. Intervjuerna 
genomfördes med hjälp av face-to-face intervjuer eller en direkt kommunikation via internet 
där intervjuledare och intervjudeltagare såg och hörde varandra.  

Det var 26 deltagare som svarade jakande till att medverka i en intervju. Tre av enkätens 
deltagare gick inte att använda, då två av dem hade enbart svarat jakande på att deltaga i 
intervjun utan att sedan lämna några kontaktuppgifter. Den tredje deltagaren ville enbart svara 
på frågor via mail, vilket renderade i att den personen sorterades bort. För att undvika att en 
viss typ av deltagare skulle väljas för studien fick de tre av varje kön som svarade snabbast på 
inbjudan via mail deltaga i intervjudelen. Det totala interna bortfallet av slutrespondentgruppen 
var 1 medan det totala externa bortfallet var 2. Sedan skickades en inbjudan till intervjudelen 
ut till resterande 23 deltagare, varav de första 3 av varje kön representerat i enkäten fick deltaga 
i intervjudelen.    
 
 
Databearbetning 
 
Varje intervju var omkring 40 minuter lång, vilket renderade 9-13 sidor transkriberat material 
per intervju. Den ackumulerade datan som inhämtades under intervjuerna transkriberades först 
ned, för att sedan övergripande meningskoncentreras (Kvale & Brinkmann, 2009) och tolkades 
i enlighet med metoden. Texten som återstod därefter färgkodades i ett flertal olika färger för 
att skapa en tydlighet i de återkommande nyckelord som är deskriptiv för de anhörigas 
upplevelse av sin livssituation. Därefter sammanfördes meningsenheter med samma färgkod 
från samtliga intervjuer för att skapa en informationsbank med liknande uttalanden. Den 
informationsbanken låg sedan till grund för att fylla studiens tabeller med meningsenheter 
relevanta för ämnet. Databearbetningen har skett noggrant och systematiskt för att uppnå god 
reliabilitet. För att säkerställa god validitet ombads två av intervjudelens deltagare att läsa 
igenom och bilda sig en uppfattning om resultatet, något som redovisas under reliabilitet och 
validitet. 
 
 

Resultat 
 
Resultaten presenteras i löpande text samt tabeller. Tabellerna innehåller meningsenheter som 
tas ur samtliga deltagares intervjuer, som ligger till grund för teman samt underteman. 
Meningsenheterna är numrerade med samma siffra deltagaren blev tilldelad i intervjudelen, för 
att tydligt åskådliggöra vidden av upplevelserna. Texten är en djupare förklaring av underteman 
och teman förklarade överskådligt i tabellerna. Något citat redovisas även för att ge läsaren en 
djupare förståelse samt insikt i deltagarens upplevelser.  

Deltagarnas förhållandelängd gav studien en stabil grund, eftersom deltagarna kunde 
beskriva hur de under lång tid upplevt sin partners sjukdom och de olika svängningar som 
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karaktäriserats som bipolär sjukdom. Det skapar en bred informationsgrund i studien och 
mättnad kan ses i svaren vilket tryggar upp studiens reliabilitet och validitet. En reflektion som 
författaren gör är att deltagarna oberoende av varandra samstämmigt återberättat liknande 
känslor, upplevelser och skeenden i sin vardag. 
 
 
Långsiktiga konsekvenser 
 
En av de mest påtagliga konsekvenserna i deltagarnas liv är de effekter som uppstår av att vara 
informell vårdgivare under längre tid det vill säga långsiktiga konsekvenser (se Tabell 1). Det 
är de effekterna som resulterar i att deras förmåga att vara autonom blir kompromissad. De 
underteman som fanns i svaren för att beskriva långsiktiga konsekvenser var 
personlighetsförändring, eget vårdbehov som uppkommit samt ansträngd privatekonomi. 
Personlighetsförändringen var den konsekvens som upplevdes som mest inskränkande på den 
egna personens autonoma förmåga. 

Vårdbehovet hos deltagaren uppstod efter att ha levt under en längre tid av vad deltagarna 
beskriver som påfrestande till väldigt påfrestande livssituation. I intervjuerna uppgav fyra av 
deltagarna att de skulle vilja ha tillgång till stöd och hjälp i sin vardag av psykiatrin eller en 
person med förståelse för deras situation och insikt i bipolär sjukdom.  

Samtliga deltagare har periodvis upplevt vad de själva beskriver som depressiva känslor i 
samband med svårare perioder av sin partners sjukdom. Deltagarna tillfrågades om de hade 
uppsökt vård utifrån situationen de själva befann sig i och de tillfrågades även om sjukvården 
hade tillhandahållit något stöd eller hjälp för dem i rollen av att vara anhöriga. Gällande det 
stöd till anhöriga var det ingen av de sex deltagare som blivit erbjuden något stöd av psykiatrin 
eller annan del av sjukvården. Två av deltagarna uttryckte att de uttryckligen hade frågat efter 
stöd och hjälp men fått till svar att det inte har funnits någon för dem.  

Den ekonomiska aspekten för de anhöriga är något fem av deltagarna påtalat som ansträngd 
eller mycket ansträngd, på grund av deras partners sjukdom. Det förklarades med att de helt 
eller delvis var långtidssjukskrivna, förtidspensionerade eller inte klarade av att arbeta i någon 
större utsträckning. Det uppfattade deltagarna som en påtaglig påfrestning rent psykiskt, dels 
för det känslomässiga förhållandet och dels gällande bristande uppskattning för vad de gjort för 
familjens ekonomi. Men även för att den dåliga ekonomin begränsade familjen, en deltagare 
berättade att hen arbetade heltid och betalade av sin respektives skulder hen ådragit sig under 
sina maniska perioder, medan hen själv inte kan göra så mycket på grund av den ekonomiska 
påfrestningen som skulderna innebar. Det var begränsande på sådant sätt att de inte kunde göra 
de sakerna de hade önskat, eller att de behövde låna pengar av deras föräldrar. Att låna pengar 
av sina egna föräldrar kändes väldigt psykiskt påfrestande som vuxen individ. 
 
 
Tabell 1  
Tema långsiktiga konsekvenser 
 

Meningsenhet Kondenserad enhet Undertema 
 
1 - Jag har lärt mig genom årens lopp hur jag 
ska vara. Jag aldrig fick bli arg på hen, så jag 
slutade bli arg.  
 
5 - Jag som person är rätt spontan, men det 
klarar hen inte av och då måste jag ändra mig 
annars mår hen dåligt  

 
Lärt mig hur jag ska vara. Jag 
slutade bli arg. 
 
 
Jag spontan, inte hen. Jag fick 
ändras annars blir hen sämre. 
 

 
Personlighetsförändring 
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6 - Jag måste begränsa min kapacitet för att hen 
inte ska må sämre, det är mest yrkesmässigt 
även mitt mående. 
 
2 - När jag ska kunna åka hemifrån får svärmor 
komma och vara barnvakt åt både min 
respektive och barn. Det påverkar mig mycket 
och jag drar mig för att åka hemifrån. 

 
 
Jag begränsar min kapacitet, 
annars hens mående sämre.  
 
 
Svärmor är ansvarig hemma, 
annars kan jag inte åka. Drar 
mig från att åka. 

 
3 - Har inte hunnit söka vård har inte tid för det, 
sambons vård tar all tid. 
 
6 - Jag har aldrig hittat någon hjälp, har frågat 
psykiatrin. De har inget att erbjuda.  
 
1 - Jag ska söka hjälp och gå i terapi, så jag får 
den hjälp jag behöver för att klara min situation. 
 
3 - Min sambo har gjort mer än 25 
självmordsförsök, det är ett slag i ansiktet varje 
gång. Jag skulle behöva prata med  
någon. 
 
6 - Mycket hänger på ekonomin, det är 
stressande att alltid ha den bördan själv. 
 
2 - Vår extremt dåliga ekonomi påverkar mest 
nu. Vi har levt på en lön i över 10 år. 
 
1 - Om jag skulle skilja mig, skulle jag klara 
mig på min pension? Jag har ju tagit hand om 
hen istället för att jobba. 
 
5 - Det är tråkigt att vår ekonomi blir så 
begränsad, det finns resor och annat vi vill göra. 
Men som vi inte kan göra idag.  
 
2 - Vi fick sälja gården, för det gick inte ihop 
ekonomiskt, mycket på grund av min partners 
sjukdom. Hen orkade inte jobba så mycket som 
ett lantbruk kräver och jag var tvungen att ha 
kvar mitt heltidsjobb så vi hade en garanterad 
lön.  
 
6 - Vi har ständigt dålig ekonomi, måste låna av 
mina föräldrar ibland. Ständig oro och sorg över 
att inte kunna göra det där som vi vill göra med 
barnen. 
 
3 - Hen har ju inte så mycket pengar och jag 
jobbar men jag jobbar för att betala av hens 
skulder. Hen har även handlat i mitt namn och 
så kommer det hem prylar. Då blir jag sur. 

 
Inte tid egen vård, bara 
sambons.  
 
Ingen hjälp hos psykiatrin. 
 
 
Ska söka vård, terapi 
 
 
Sambons självmordsförsök 
måste jag prata om. 
 
 
 
Ekonomins ansvar stressande 
att bära själv. 
 
Extremt dålig ekonomi 
påverkar mest.  
 
Kan klara mig ekonomiskt 
ensam. 
 
 
Ekonomin blir begränsad, vill 
resa men kan inte. 
 
 
Sälja gården, jordbruket på 
grund av sjukdomen. Hen 
orkade med gården. Jag var 
tvungen att ha min 100%-
tjänst. 
 
 
Ständigt dålig ekonomi, låna 
av mina föräldrar. Ständig oro 
och sorg.  
 
 
Hen har inte mycket pengar, 
jag jobbar för att betala hens 
skulder. Köper i mitt namn 
med. 

 
Eget vårdbehov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansträngd ekonomi 
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Emotionell och kommunikativ begränsning 
 
En vanligt återkommande berättelse under intervjuerna var hur deltagarna upplevde att deras 
anhöriga hade svårt att ta kritik, eller oförmåga att kunna bli kritiserad. (Se tabell 2). Dels att 
det var att de tolkade huruvida det som sas till hen var faktisk kritik eller om det enkom var 
något som den anhörige uppfattade som kritik. Även att kunna hantera regelrätt kritik emot sig 
som person när hen har gjort något som den anhörige inte uppskattade. Samtliga deltagare 
menade att deras partner förmedlade en känsla av att de hade mandat att säga ifrån att de inte 
kan få lov att bli kritiserade, dels för att de inte kan hantera det vilket gör att de kan bli arga 
men även att de riskerade att de mår sämre i sin sjukdom.  

Deltagarna delade entydigt med sig av svårigheter att kunna ge uttryck för sina egna känslor 
och mående. Dels för att de levde under uppfattningen att deras anhöriga hade ”monopol” på 
att må dåligt och de skulle vara den som var stark och som ska må bra. Deltagarna berättade 
även om en rädsla för att själva må dåligt och då inte hinna fånga upp signalerna för att deras 
partner skulle hamna i en hypomani/mani eller depression. En av deltagarna förklarade att hen 
måste tänka på vad hen säger hela tiden. Då hens respektive kände allt så mycket starkare och 
tolkade allt mycket mer än vad deltagaren gör. Skulle deltagaren säga något till sin partner som 
hen kan tolka fel, vilket kunde innebära en risk att hen går ner i en djup depression som också 
har skett vid upprepade tillfällen.  

Ur det extraherade materialet kan ett återkommande tema av skuldbeläggande ifrån 
partnerns sida ses. Deltagarna förklarade hur deras anhöriga i perioder anklagade andra 
personer att bära skuld för situationer som de själva hade åstadkommit. Deltagarna kunde inte 
riktigt avgöra om det var i bristande förmåga att se sin egen del i det, eller om det var ett sätt 
att få ansvaret bort från den egna personen. 

Fem deltagare upplevde att de agerade som en förälder till sin respektive, för att vardagen 
skulle fungera dugligt under rådande omständigheter: allt från att ta mer ansvar över hem, barn 
och åtaganden till att påminna om medicin, ta kontakter med sjukvård och psykiatri. Samtliga 
deltagare uppgav att de helt eller delvis får ta större ansvar än vad som de uppfattade som 
normalt i ett förhållande. Det ansvaret innefattade enligt deltagarna inte enkom hus, hem och 
hushållsarbete men även att ansvara för sin respektives säkerhet när hen exempelvis är suicidal, 
samt att avgöra när det är rimligt att ta sin anhörig till psykiatriakuten, när hen mår för dåligt 
för att vara hemma, eller är en fara för sig själv eller andra. Det handlade även om att skydda 
andra i familjen och umgänget från partnerns utbrott och aggressioner, något som uppfattades 
som en enorm stressor.  

 
 
Tabell 2  
Tema emotionell och kommunikativ begränsning 
 

Meningsenhet Kondenserad enhet Undertema 
 
1 - Jag kan aldrig påpeka något för hen kan 
inte ta kritik. Hens mående blir sämre då säger 
min sambo. 
 
3 - Jag upplever att hen anser sig ha ett mandat 
att säga stopp för att hen har en sjukdom. 
Därför tycker hen att allt ska bli till hens 
fördel. 
 

 
Inte påpeka, hen kan inte ta kritik. 
Hens mående blir sämre. 
 
 
Upplever att sambon tycker ha 
mandat att stoppa hen i diskussion, 
för hen har bipolär sjukdom. 
 
 
 

 
Svårigheter att ta 
kritik 
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4 - Hen tar det alltid mycket värre, och hen 
tolkar allt som kritik. För hen är så mycket 
känsligare och har svårt att ta kritik. 
 
1 - Hen skuldbelägger andra för saker som 
händer och kan inte ta att en påpekar att hens 
agerande kan vara bidragande. 
 
2 - Hen skyller alltid sitt mående på andra 
personer, hen ser inte sin egen del. 
 
6 - När hen är inne i en hypomani ser hen inte 
sina handlingar och konsekvenser som sina fel, 
utan allt är andras fel. Förens efteråt kan hen 
eventuellt se det. 

Hen upplever alltid värre, tolkar 
allt som kritik. Är känsligare. 
 
 
Skuldbelägger andra, ser inte sin 
delaktighet. 
 
 
Skuldbelägger andra för sitt 
mående.  
 
I ett skov ser hen inte samband 
mellan handling och konsekvens 
eventuellt först efteråt.  

 
 
 
 
Skuldbelägger 
andra 

 
5 - Det är lätt att jag blir som hens förälder. 
Det blir inte hållbart att vara det. 
 
6 - Jag kan inte se att vi alltid har en jämlik 
vuxen relation, vi är inte jämlika. Jag får ta 
hand om hen som en förälder. 
 
4 - Jag får ta mycket mer ansvar än i ”vanliga” 
förhållanden vilket begränsar mig. 
 
2 - Det är obalans i ansvarsfördelningen. 

 
Är lätt att agera som en förälder. 
 
 
Ingen jämlik och vuxen relation, 
får agera förälder. 
 
 
Får ta mer ansvar än normalt, 
begränsande. 
 
Obalans i ansvar. 

 
Curlar sin 
respektive/Falskt 
ansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Egna känsloreaktioner 
 
Ett annat återkommande tema ur den extraherade datan från intervjuerna var deltagarnas egna 
känslor angående sina livssituationer som genomgående var mer negativa, beroende på 
partnerns sjukdomsbild vid tillfället (se Tabell 3). Det var en situation som skapade osäkerhet 
och otrygghet, eftersom de inte visste hur framtiden såg ut.  

En osäkerhet kring partnerns hypomani/mani var främst ekonomin. De var osäkra på hur 
ekonomin skulle påverkas av partnerns till viss del bristande anknytning till verkligheten på 
grund av ekonomiskt oansvarigt beteende så som stora onödiga köp. En deltagare liknade den 
upplevda osäkerheten som att vara fast i en berg-och-dalbana utan bälte, utan att veta när det 
ska dyka djupt nedåt eller åka uppåt mot himlen i rasande fart.  

En annan deltagares största orosmoment var det ständiga ovisshetsmomentet när hen kom 
hem och inte visste vem hen skulle möta hemma. Om det var den glada, upprymda och lyckliga 
partnern eller om det var den suicidala, aggressiva och svårhanterade partnern som kunde vara 
en fara för sig själv och andra.  

En känsla som samtliga av deltagare uppgett var att de kände en stark frekvent inre stress, i 
och med alla krav som låg på dem, i och med alla de omständigheter och konsekvenser som 
fanns kring och på grund av partnerns sjukdom. Ett av de överhängande krav deltagarna kände 
på sig var att inte pressa sin respektive i något håll i sjukdomens riktning. Den starka stressen 
späddes även på av känslan av att alltid behöva orka stötta, hjälpa sin partner och att vara stark 
i vardagen. En deltagare förklarade det som en omöjlig hinderbana, att orka vara stark igenom 
ett brinnande inferno där en skyddar sin respektive från att dras ner i djupet - samtidigt som hen 
skulle ta sig igenom helskinnad själv. En känsla av att det är övermäktigt. 
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En situation som stressade deltagarna återkommande var perioder när deras partners bipolära 
sjukdom var speciellt svår och påverkade dem extra mycket, eller de konsekvenser som uppstod 
på grund av det beteende som den anhörige haft under dessa perioder.  

Att konsekvenserna uppkommer kan den anhörige till viss del förstå, men inte alltid att det 
är på grund av hens beteende. En av deltagarna beskrev att när den typen av situationer uppstår 
kände hen ett enormt flyktbehov, då hen ansåg att pressen att hantera en större del av det 
vardagliga kring hus, hem barn och i stor del även partnern var mer än nog. Att det sedan 
tillkommer ytterligare problematik och konsekvenser gjorde att deltagaren kände att hen vill 
bort. Samma deltagare förklarade att hen inte kan lämna sin partner heller och frågade ”Vem 
skulle då ta hand om partnern? Vem skulle se till att hen tar sin medicin, får mat i sig eller ens 
kommer in i duschen när hen är deprimerad? Eller att hen inte lyckas att fullborda ett 
suicidförsök?” 

Hälften av deltagarna uttryckte att de i perioder hade en önskan eller stark önskan om att 
lämna sin partner, eller till och med hade ansökt om skilsmässa men inte slutfört den av olika 
anledningar. Ekonomiska anledningar gavs som förklaring, men även att deltagaren inte kände 
att de ville lämna barnen varannan vecka med sin partner när hen mår dåligt eftersom hen inte 
har den insikten om att hen mår dåligt och därmed påverkar andra med sitt mående.  
 
Tabell 3  
Tema egna känsloreaktioner 
 
                  Meningsenhet Kondenserad enhet Undertema 
 
6 - Jag blir uppgiven, ledsen, frustrerad, 
deprimerad och extremt trött i perioder på 
grund av min partners beteende i 
sjukdomsskov.   
 
5 - Det är en stor emotionell tyngd att behöva 
bära själv.  
 
 
4 - Sjukdomen kan göra mig frustrerad. 
 
 
1 - Jag känner mig utelämnad och bortglömd 
av sjukvården och min partner i perioder. 
 
 
6 - När hen mår dåligt känner jag ett stort 
flyktbehov. 
 
 
3 - Det är som att åka berg och dalbana utan 
säkerhetsbälte. Det är hemskt. 
 
 
2 - Det blir ensam i vardagen, ensam med 
barnen, ensam med ekonomin, ångesten att 
allt är på en själv. En är ensam.  
 
 
6 - När hen får sina utbrott eller när hen 
hamnar i nya missbruk som hen gör, då blir 
jag väldigt arg, frustrerad. Jag känner ingen 

 
Uppgiven, frustrerad, deprimerad och 
extremt trött på grund av sambons 
sjukdom. 
 
 
Stor emotionell tyngd.  
 
 
 
Frustration. 
 
 
Känsla av att vara utelämnad och 
bortglömd.  
 
 
Känner flyktbehov när partnern är 
sämre. 
 
 
Vill fly när partnern mår dåligt. 
Som att åka berg-och-dalbana utan 
trygghet, är hemskt. 
 
Ensam i vardagen, med barnen, 
ekonomin, ångest och ansvar.  
 
 
 
Utbrott eller missbruk får mig väldigt 
arg, frustrerad. Känner ingen ömhet, 

 
Negativa känslor 
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Partners negativa och positiva beteenden samt känsloyttringar 
 
Tabell 4 avhandlar partnerns negativa och positiva beteenden samt känsloyttringar som 
deltagarna upplever, som hämtats ur det extraherade materialet från intervjuerna. Deltagarna 
förmedlade en upplevd explosiv och aggressiv ilska som kunde uppkomma från ingenstans hos 
sin partner och som kunde vara skrämmande för dem och familjen.  

En av deltagarnana berättade om när deras gemensamma barn förklarade för sin förälder 
som har bipolär sjukdom att hen kände sig otrygg när föräldern får sina utbrott. Samtliga 
deltagare uppgav att deras partner kunde bli verbalt aggressiv och elak. När partnern var elak 
så kunde hen få ur sig saker som är svåra för deltagaren att hantera utan att själv påverkas av 
det. Kombinerat med att deltagarna kände att de inte kunde kritisera partnern blir det en 
monolog där deltagaren upplevde att hen agerade som en slagsäck för partnerns verbala ilska.  

Fem av deltagarna förmedlade att de kunde uppleva att de kunde ta på känslan i luften när 
deras partner kommer hem. Detta kan liknas vid den uppfattade känsla av att partners mående 
kan kännas i ett helt rum, att det bra eller dåliga måendet smittar av sig på ett helt sällskap, 
något som var helt omöjligt att undkomma. 

Deltagarna beskrev en undandragande tendens hos sina partners i depressiva tillstånd, allt 
från att de inte vill prata med dem till att de inte vill, kan eller orkar se eller interagera med 
andra människor. De drog sig från att gå ut för att inte riskera att träffa människor och rutiner 
som att följa med barn på träningar var uteslutet i och med risken att träffa andra föräldrar.  

När deltagarna ombads att beskriva sin partners positiva sidor beskrivs dem på ett mycket 
varmt och kärleksfullt sätt. De förklarade hur känslostarka de är, att de känner kärlek, lycka och 
glädje otroligt mycket starkare än vad de upplever att deltagarna själva gör. En av deltagarna 
förklarade det med följande ord: ”Att när partnern är lycklig så är hen så lycklig att det sprutar 
tårar ur ögonen när denne skrattar.” En kreativ ådra hos sina partners kunde samtliga sex 
deltagare se, så om det innefattar musik, konst eller någon annan kreativ ådra så menade 
deltagarna att den är stark och den är tydlig att se. 

En tydlig positiv effekt av partnerns bipolära sjukdom är att det har krävts ett öppet klimat i 
förhållandet, vilket gör att de pratat om mycket ingående känslor och upplevelser. Deltagarna 
förklarade att de antagligen känner sin partner mer än vad som partners brukar göra. Eftersom 
sjukdomen kräver att de känner varandra så mycket djupare för att se skillnad på mående och 
beteende. Det är också påtagligt när de får hantera problem som uppstår på grund av partnerns 
beteende i och med sjukdomen.  

 

ömhet eller dragning till hen. Jag försöker 
jobba bort känslan men den äter sig in. 
 
3 - Det är ett jävla helvete som jag inte  
önskar någon. Vet inte varför jag stannar, jag 
måste vara dum i huvudet. 
 
6 - När min partner hamnar i nya missbruk, då 
vill jag bara lämna allt och gå. Men då vet jag 
ju också att jag måste lämna barnen med hen 
varannan vecka när hen mår dåligt. Det är jag 
inte villig att riskera.  
 
1 - Vi påbörjade en skilsmässa för många år 
sen, men av olika anledningar så slutfördes 
den aldrig. Bland annat ekonomiska. 

dragning till resp. Försöker arbeta 
med känslan. 
 
Ett helvete. Förstår inte varför jag 
stannar. 
 
 
Periodvis funderar jag på skilsmässa, 
vill inte att barnen ska vara ensam 
med partnern varannan vecka när hen 
mår dåligt. 
 
 
Påbörjade en skilsmässa men 
slutförde den inte på grund av 
ekonomiska anledningar. 
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Tabell 4 
Tema partnerns negativa och positiva beteenden samt känsloyttringar 
 
 

Meningsenhet Kondenserad enhet Undertema 
 
1 - Hen kan gå från att vara ett lamm till ett 
rasande lejon. 
 
6 - Hen har i perioder varit väldigt explosiv och 
blivit oresonligt arg, så det skrämmer övriga 
familjen. 
 
3 - Hen blir aggressiv, inte fysiskt men verbalt.  
 
1 - Ilsken, elak eller oresonlig mot vem som 
helst som inte visade tillräckligt mycket respekt 
för hen, i hens tycke. 
 
4 - Det händer att jag får höra saker som inte är 
snälla, när hen är väldigt arg och kan bli elak.  
 
1 - När hen kommer hem lyssnar jag på vilket 
sätt hen hälsar på hundarna. Då vet jag hur resten 
av kvällen blir, hens mående genomsyrar allt. 
 
6 - Det känns i rummet hur hen mår. Som hen 
utstrålar något, när hen mår dåligt så märks det 
så tydligt. Hen drar liksom ner stämningen för 
alla, det undgår inte någon. 
 
2 - Jag kan känna stämningen i huset när jag 
kommer hem beroende på hur hen mår. 
 
5 - När hen mår så pass dåligt att hen inte vill 
träffa människor, exempelvis stå bredvid 
fotbollsplanen på barnens träningar. Då får jag  
ta det istället. 
 
2 - I en depression som gör att hen blir mer 
tyst och inte ser meningen med att prata med 
någon. 
 
3 - När hen är nere i en väldigt jobbig depression 
då vill hen inte att vi inte ska prata med 
varandra, hon vill inte gå ut eller göra något.  
 

 
Från lamm till rasande lejon. 
 
 
Explosivt och oresonligt arg, 
skrämmer familjen. 
 
 
Verbalt aggressiv 
 
Ilsken, elak, oresonlig mot alla. 
Som inte visar tillräcklig respekt.  
 
 
Kan bli väldigt arg och elak. 
 
 
Lyssnar på hur hen hälsar på 
hundarna, vet sen hur kvällen blir. 
 
Känner hur hen mår, utstrålar 
något, märks tydligt, drar ner 
stämningen för alla. Kan inte 
undgås. 
 
 
Stämningen kan kännas i huset. 
 
 
När han mår dåligt blir hen osocial 
och vill inte träffa folk. 
 
 
 
Tyst och vill inte prata med någon. 
 
 
 
I depressioner vill hen inte prata 
eller gå ut.  

 
Explosiva & aggressiva 
känsloyttringar  
 
 
 
 
 
Elak, arg och ilska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taktil upplevelse av 
stämningen runt 
partnern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asocial/Undandragande 

Meningsenhet Kondenserad enhet Undertema 
 
1 - Hen kan vara översvallande generös i 
perioder. 
 
6 - Hen är väldigt fantasirik, väldigt känslostark.  
Hen känner så mycket kärlek så det sprutar ur 
öronen. Är hen glad så skrattar hen så tårarna 
rinner. Det är inte jämngrått utan det är explosivt 
färgglatt. 
 

 
Översvallande generositet i 
perioder. 
 
Fantasirik, känslostark, kärleken 
sprutar ur öronen, skrattar så hen 
gråter, inte grått utan färgglatt. 
 
 

 
Starka positiva känslor  
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3 - Bipolär sjukdom kan vara helt underbar 
också, för när det är bra då är det helt underbart 
och starkt. 
 
3 - Vi har alltid vart väldigt öppna mot varandra 
på grund av sjukdomen. 
  
2 - Sjukdomen har också alltid påverkat så att vi 
har tagit tag i saker och satt oss ner och pratat. 

Sjukdomen kan vara underbar, är 
det bra är det underbart och starkt. 
 
 
Alltid vart öppna pga sjukdomen. 
 
 
Sjukdomen har gjort att vi pratat 
öppet. 

 
 
 
 
Öppenhet 

 
 
Framtidssyn  
 
Den sista frågan som deltagarna får svara på i intervjun, var hur de såg på sin framtid. Fem av 
deltagarna ser ljust eller mycket ljust på den även om de poängterar att de är väl medvetna om 
att det periodvis kommer att bli påfrestande för dem. Även om framtiden innebar en stor del 
ovisshet i hur sjukdomen kommer att utvecklas över tid för deras respektive och vad det 
kommer att innebära rent praktiskt, fysiskt och psykiskt, såg fem av de sex deltagare fram emot 
ett fortsatt liv med sin partner. 

De anhöriga var noga med att poängtera att det inte alltid är dåligt och jobbigt i relationen 
men att den känslan är så stark när det väl är påfrestande. De var även noga med att förklara 
den villkorslösa kärlek de känner för sin respektive. En av deltagarna förklarade sin kärlek och 
varför hen väljer att stanna kvar hos sin partner även fast att det i perioder är väldigt tufft på 
följande sätt:  

 
Även om situationen är svår och bitvis hemsk så har jag fått göra ett val. Antingen så får jag acceptera 
att livet tillsammans med min respektive kommer att i perioder vara svårare eller så får jag lämna 
hen. Eftersom jag älskar hen så har jag valt att acceptera hen med allt vad det innebär och det 
innefattar även hens sjukdom och med det alla omständigheter kring den. 

 
 
Tabell 5  
Tema framtidssyn  
 

Meningsenhet Kondenserad enhet Undertema 
 
4 - Framtiden är ljus! Det känns verkligen som en 
rolig utmaning. Jag ser diagnosen som en 
diagnos, det definierar inte en människa. Den kan 
förklara min partners beteende. 
 
2 - Jag har ljus syn på framtiden trots allt, det går 
ju uppåt men sakta.  
 
1 - Jag vet inte riktigt vad en kan ska göra. Men 
jag vill att det ska bli bättre. 
 
6 - Vi måste planera för framtiden, för att veta 
vad allt innebär, förstå mer. För jag upplever att 
hen blivit succesivt sämre under de senaste 10 
åren. 
 

 
Framtiden ljus, utmaning, 
diagnosen är inte människan. 
Förklarar beteendet. 
 
 
Ljus syn på framtiden, går sakta 
uppåt.  
 
Vet inte vad som ska göras, söker 
förbättring. 

 
Planera inför framtiden, med allt. 
Förstå sjukdomen mer. Partner 
blivit sämre. 

 
Positiv syn 
 
 
 
 
 
 
 
Planering inför 
framtiden/Förstå 
sjukdomen mer 
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Diskussion 
 
Den genomgående konsekventa beskrivningen av att vara en informell vårdgivare periodvis är 
en helvetisk uppgift, något som återspeglas i deltagarnas mående. Den tidskrävande och 
stundvis kaosartade situationen den informella vårdgivaren har hemma bidrar till att denne inte 
har tid att uppsöka vård för sin egen del. Fokus ligger ständigt på att vårda sin partner, att deras 
egna mående kommer i andra hand. De har helt enkelt inte den tiden att lägga på sig själv. De 
som har tagit sig den tiden att få vård som de behöver så har det inte funnits någon instans som 
kan hjälpa dem, varken från vårdcentral eller psykiatrin. Hade Thara et al. (1998) 
bedömningsformulär BAS (Burden Assessment Schedule) använts inom psykiatrin som 
standard, så hade eventuellt fler partners blivit uppfångade i sitt psykiskt dåliga mående.  

Deltagarna förmedlar en önskan om att veta mer om sjukdomen och förstå den bättre, för att 
veta vad framtiden kommer innebära, men även vad deltagarna kan göra för sin partner för att 
hen ska må bättre i sin sjukdom (Se tabell 5). Detta bekräftas av tidigare forskning (Maskill et 
al. 2010; Ozerdem et al. 2015; Rusner et al. 2012; Tranvåg et al. 2008). 

Här ses en tydlig koppling mellan anhörigas belastning och den anhöriges mående. Ju mer 
partnerns sjukdom manifesterar sig i form av symptom, handlingar och konsekvenser desto mer 
påverkar det deltagaren och dennes psykiska och fysiska välmående, som även bekräftas av 
Steele, Maruyama och Galynker (2010). Skulle det finnas en automatiskt erbjuden utbildning i 
alla landsting och regioner i hur det är att leva med en person med bipolär sjukdom, och lämpligt 
stöd i form av samtalskontakt så är möjligheterna större att den sekundärt psykiska ohälsan som 
uppstår hos deltagaren skulle minimeras. Det skulle även förbättra måendet för den sjuke 
(Ozerdem, Sharma & Miklowitz, 2015). 

Likheten mellan stressen som de anhöriga till personer med bipolär sjukdom upplever i 
perioder då deras respektive mår allt sämre går att jämföra med den stress som personer är 
informella vårdgivare till personer som vårdas på intensivvårdsavdelningar upplever som även 
kan ge upphov till posttraumatisk stress (Van Den Born–Van Zanten et al. 2016). Den mest 
påtagliga stress som deltagarna upplever uppkommer i samband med att deras partners är 
allvarligt suicidala eller psykotiska vilket är likvärda situationer, då utgången kan bli den 
samma om det vill sig illa. Den största skillnaden är att på en intensivvårdsavdelning har 
patienterna tillgång till utbildad personal dygnet runt. Den anhöriga får tillgång till läkare och 
kuratorer för att hantera situationen. Den anhöriga till en suicidal person med bipolär sjukdom 
får å andra sidan hantera sin partner hemma i de flesta fall. I bästa fall är personen inlagd på 
psykiatrisk avdelning. Här kan en koppling ses mellan tabu och stigmatisering kring 
psykiatriska sjukdomar och den upplevda vårdbegränsning som finns för psykiatriskt sjuka 
patienters anhöriga jämfört med fysiskt sjuka patienters anhöriga.  

En deltagare våndas i valet att stanna kvar med sin respektive för att hen inte ska må sämre 
och om hen skulle välja att skilja sig skulle det även innebära att hen skulle behöva lämna 
barnen ensamma med hen. I perioder är deltagaren inte villig att riskera att lämna barnen ensam 
med sin partner. Denna deltagare vet om att partnern knappt kan ta hand om sig själv i perioder 
när sjukdomen manifesterar sig extra tydligt och att partnern har ett riskbeteende som kan vara 
farligt för barnens välmående. Deltagaren slits i perioder mellan att välja mellan skilsmässa och 
att skydda barnen från deras andra förälders eventuellt skadliga beteende, genom att vara i en 
fortsatt relation med partnern som gör att deltagaren även är med barnen på heltid. En annan 
deltagare uttrycker att hen upplever sig dum i perioder som stannar kvar, men vet inte vad hen 
annars skulle göra. Det finns ett tydligt falskt ansvar som deltagarna anammat och de anser att 
det är deras ansvar att deras partner mår bra och är välfungerande i vardagen. Dock blir det av 
på bekostnad av deltagarnas eget mående i perioder. Problem i relationen är ytterligare en 
stressor mot högre risk för att den informella vårdgivaren ska drabbas av depression (Cuijpers 
& Stam, 2000) som även bekräftas av de informella vårdgivarna i den här studien. Äktenskap 
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där en person är diagnosticerad med bipolär sjukdom har större risk att skilja sig än äktenskap 
där makarna inte har diagnosen (Baker, 2002) något som även bekräftas av deltagarna i denna 
studie.  

Av alla deltagare har enbart två av deras partners varit inlagda på psykiatrisk avdelning men 
samtliga har besökt psykiatriakuten. Av deltagarna har fyra av deras partners varit i psykotiska 
tillstånd. Ett tillstånd som bäst hanteras av slutenvården. Bristande tillgång på professionell 
vård i de perioder när deltagarnas partner är som sämst är starkt kopplat till en påtagande 
informell vårdgivarbörda (Rusner, Carlsson, Brunt & Nyström, 2012). Deltagarnas känsla att 
de är ansvariga för partners mående i kombination med den bristande psykiatrivården skapar 
ett ingenmansland där den sjuke behöver hjälp som inte finns att få. Där får de anhöriga kliva 
in för att kompensera för bristen i den psykiatriska vården idag. Det hade eventuellt varit en 
reell möjlig lösning om de anhöriga i sin tur hade fått utbildning, stöd och hjälp, vilket idag är 
icke-existerande i många landsting och regioner. Svängningar som återkommer i den sjukes 
tillstånd, inläggningar på psykiatriskavdelning och ökade psykiatriska symptom är starkt 
kopplat till större informell vårdgivarbörda (Post, 2005). Det bekräftas av studiens deltagare, 
då de upplever en större börda kring sin partner i perioder när hen mår sämre. 

De genomgående temana kan i sin tur tolkas som att deltagarna ger mycket av sig själva, av 
sin tid och sin egen kraft för att deras partner ska kunna ha ett så välfungerande liv som går 
utifrån rådande omständigheter. Det innebär mindre tid till egen fritid eller andra 
fritidssysselsättningar i enlighet med Östman et al. (2005), något som även bekräftas av den här 
studiens deltagare. Det innebär att vissa perioder i livet blir enklare, medan de andra perioderna 
är riktigt svåra och tunga att ta sig igenom, exempelvis när ens partner hamnar i ett missbruk, 
hanterar ekonomin ansvarslöst eller är suicidal. 

Under intervjuerna är de informella vårdgivarna periodvis känslopåverkade åt både det 
positiva och det nedstämda hållet, när de berättar om situationer i sin vardag som är utöver det 
vanliga för en familj eller partner att genomgå. Flera av deltagarna har skrattat så de gråtit när 
de berättar om situationer som uppkommit tillsammans med deras partner, såväl som de under 
möda berättat om mer påfrestande situationer. Däremot ger samtliga deltagare uttryck för att de 
hoppas att deras medverkan i den här studien gör att mer forskning bedrivs i ämnet. 

Studiens resultat visar att det finns en tydlig överrensstämmelse mellan rollen som informell 
vårdgivare till en person med bipolär sjukdom och eget dåligt psykiskt mående. Den visar även 
en tydlig brist på utbildning, stöd och hjälp från sjukvård och psykiatri för den informelle 
vårdgivaren. För att den informella vårdgivarens situation ska underlättas behöver mer stöd och 
hjälp riktas åt deras håll. Det ansvaret torde ligga på den instans som har det primära vård och 
omsorgsansvaret över personen med bipolär sjukdom.   
 
 
Validitet och reliabilitet 
 
För att studien skulle uppnå en hög nivå av reliabilitet har studiens resultat blivit 
respondentgranskade av två deltagare i syftet att de ska kunna bekräfta att de kan känna igen 
sig i den tolkning som studiens författare gjort av intervjumaterialet. Respondentgranskningen 
resulterade i positiv feedback från deltagarna och de kunde känna igen sig i beskrivningarna 
som har författaren har gjort. Studiens resultat har även systematiskt kontrollerats av en 
legitimerad psykolog för ytterligare kvalitetssäkring. 

Hot mot validiteten och reliabiliteten kan vara valet av känsligt ämne. Att det är privata 
frågor som är väldigt integritetsutlämnande för deltagaren, vilket kan ha resulterat att hen inte 
har svarat helt ärligt eller valt att inte delge samtlig information. Deltagarna ombads däremot 
upprepade gånger inför intervjustudien, samt inledningsvis vid intervjutillfället att uppmana 
intervjuledaren att ta en paus om de skulle behöva det. Deltagarna har även anonymiserats vid 
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flertalet tillfällen. Mellan första kontakten och bokning av intervju har de fått en siffra av 
intervjuledaren. Det skriftliga materialet som senare sammanställts i studien har sedan använt 
siffran samt en pseudonym som namn. Studien har valt att använda sig av könsneutral 
benämning av kön i form av ”hen” för att ytterligare skydda deltagarna och deras anhöriga.  

Studiens begränsade antal deltagare kan anses vara begränsande i förmågan att generalisera 
problematiken deltagarna upplever över hela populationen. Dock kan en samstämmighet synas 
tydligt genom hela studien mellan deltagarna som var i olika åldrar och från olika geografiska 
platser i Sverige. De har också olika utbildningsgrad och civilstatus som också bidrog till en 
bred spridning. 
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