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Abstract 

 

De psykiatriska diagnoserna har ökat i antal det senaste decenniet. Hur påverkas en individ av att få 

en psykiatrisk diagnos? Bipolär sjukdom tillhör gruppen psykiska sjukdomar och kännetecknas av 

växlingar mellan förhöjda stämningslägen såsom mani eller hypomani samt perioder av depressioner. 

Sjukdomen delas in i bipolär I och II, där bipolär I är den allvarligare varianten. Syftet med 

föreliggande studie är att undersöka vilken betydelse diagnosen haft för individer med bipolär 

sjukdom. Åtta personer, sex kvinnor och två män mellan 39-65 år (medelålder 51.6) diagnosticerade 

med bipolär sjukdom I eller II intervjuades. Svaren bearbetades med hjälp av induktiv tematisk 

analys. Resultatet visar att diagnosen haft en klart övervägande positiv betydelse. De huvudteman 

som framkom var förklaring, förståelse och acceptans, samt adekvat behandling. De samstämmiga 

uppfattningarna om att diagnosen haft en stor positiv betydelse förklaras bland annat av att 

majoriteten av deltagarna levt i många år utan rätt diagnos, vilket i sin tur inneburit många år inom 

den psykiatriska vården utan att få rätt hjälp. Rätt diagnos har inneburit rätt behandling, i synnerhet 

medicinskt, men även via psykoedukativa och psykoterapeutiska insatser. Rätt typ av behandling har 

därmed medfört en balans i livet, där funktionsförmågan förbättrats avsevärt, och livskvalitén ökat. 

Ett fåtal negativa konsekvenser av diagnosen framkom i två teman; initiala effekter av diagnosen 

samt diagnosens begränsande effekt.  
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1                Inledning 

 

De psykiatriska diagnoserna har ökat i antal de senaste decennierna (Rylander, Rydmark, Nygren & 

Åsberg, 2001).  Kritiker menar att detta kan leda till diagnosinflation och övermedicinering (Spitzer & 

Frances, 2011).  Andra talar om fördelarna med att få korrekt diagnos och därmed rätt behandling 

(Dunner, 2003).   Intressant är på vilket sätt en psykiatrisk diagnos påverkar människor, speciellt 

diagnosen bipolär sjukdom, tidigare benämnd manodepressiv sjukdom. Bipolär sjukdom är en 

kronisk psykisk sjukdom, och som kännetecknas av växlingar mellan förhöjda stämningslägen såsom 

mani eller det lindrigare tillståndet hypomani samt perioder av depressioner. Sjukdomen delas 

vanligen in i bipolär I och bipolär II, där bipolär I betraktas som den allvarligare varianten, då detta 

tillstånd innebär perioder av svåra maniska skov och/eller perioder av psykos.  Att leva med bipolär 

sjukdom innebär ofta ett svårt lidande.  Sjukdomen är ofta svår att diagnosticera, då den dels 

uppträder på olika varierade sätt, ibland med svårtolkade uttryck, dels för att debuten ofta sker i 

adolescensen och i tidiga vuxenår. Vad betyder det då för en individ att få diagnosen bipolär 

sjukdom? Om det har en betydelse, hur har det då upplevts av individen? Studiens syfte är att få en 

förståelse för vad diagnosen bipolär sjukdom betytt för personer som blivit diagnostiserade med 

bipolär sjukdom I eller II.   

  

2             Teoretisk bakgrund 

 

Bipolärsjukdom faller under beteckningen förstämningssyndrom. Förstämningssyndrom innebär 

sjukdomar med förhöjd eller sänkt sinnesstämning. Inom psykiatrin ses bipolär sjukdom som ett 

spektrum som beskrivs något olika i de två huvudsakliga diagnosmanualerna ICD-10 och DSM-IV. De 

finns idag ingen klar enighet om hur många bipolära sjukdomstyper som finns (Dunner, 2003). Båda 

manualerna har undergrupper som grundas på episodernas antal och vilket typ av skov som var det 

senast förekommande. En viss förvirring kan ske då flera olika beteckningar för bipolära tillstånd idag 

används. Vanligt förekommande när man talar om bipolär sjukdom som ett spektrum, är 

beteckningen bipolärt syndrom. Syndromet anger att det rör sig om ett spektrum av tillstånd. Vanliga 

kännetecken bland bipolära syndrom är förändringar i känsloreaktioner, aktivitetsnivå, 

sömn/vakenhetsrytm och ångestnivå. Förstämningssyndrom indelas i unipolära (endast depressioner 

hos patienten) och bipolära förstämningssyndrom (depressioner och hypomani/mani hos samma 

patient). Bipolära syndrom kan debutera i alla åldrar, men vanligtvis vid 20-30 års ålder. Symptomen 

blir vanligtvis svårare med tiden och utan behandling finns risk för kroniska funktionsnedsättningar  

(Goodwin & Jamison, 2007). Patienter med bipolärt syndrom har oftare missbruksproblem än 

jämförelsegrupper, i synnerhet gäller detta vid bipolär sjukdom hos tonåringar. Ingen könsskillnad 

föreligger vad beträffar prevalensen när det gäller bipolärt syndrom. Däremot drabbas kvinnor mer 

än dubbelt så ofta som män, när det gäller unipolär sjukdom (Internetmedicin.se, 2009) 

 

När man talar om bipolär sjukdom avses egentligen endast bipolär sjukdom typ I och bipolär sjukdom 

typ II (Häggström, 2011). I denna studie definieras bipolär sjukdom enligt de kriterier som anges i 

DSM-IV.  
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2.1                       Bipolär sjukdom typ I enligt DSM-IV (DSM, 2002) 

 

Bipolär sjukdom typ I förutsätter minst en manisk eller blandad episod (mani/depression). 

Depressioner och hypomaniska skov är inte ett krav, men förekommer ofta. Som återkommande 

skov räknas en förändring i polaritet från depression eller ett intervall på minst två månader utan 

maniska symptom. Manisk episod (A) definieras som ett ihållande och abnormt förhöjd, expansiv 

eller irritabel sinnesstämning under en avgränsad period om minst en vecka (kan vara kortare om 

sjukhusvård är nödvändig). (B) Under sjukdomsperioden skall dessutom minst tre symptom (fyra om 

sinnesstämningen bara är irritabel) påtagligt och ihållande funnits med i bilden: 

 

(1) förhöjd självkänsla eller grandiositet 

(2) minskat behov av sömn (t ex känner sig utvilad efter endast tre timmars sömn) 

(3) mer pratsam än vanligt eller svårigheter att hålla tyst 

(4) tankeflykt eller en upplevelse av att tankarna rusar genom huvudet 

(5) lättdistraherad (dvs uppmärksamheten dras alltför lätt till oviktiga eller irrelevanta yttre 

stimuli) 

(6) ökad målinriktad aktivitet (på arbetet, i skolan, socialt eller sexuellt) eller psykomotorisk 

agitation 

(7) hänger sig åt lustbetonade aktiviteter med sannolikt obehagliga konsekvenser (t ex 

köpgalenskap, sexuella felsteg, omdömeslösa investeringsprojekt) 

 

Störningen är så allvarlig att den orsakar påtaglig funktionsförsämring i yrkeslivet eller i vanliga 

sociala aktiviteter eller mellanmänskliga relationer, eller så att sjukhus vård är motiverad för att 

förhindra at personen själv eller andra kommer till skada, eller att det finns psykotiska drag med i 

bilden. Symptomen hos individen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans ( t ex 

missbruksdrog, medicinering eller annan behandling) eller av somatisk sjukdom/skada, till exempel 

hyperthyroidism. 

 

2.2                     Bipolär sjukdom typ II enligt DSM-IV (DSM, 2002).  

 

Bipolär sjukdom typ II kännetecknas främst av en eller flera depressionsperioder som åtföljs av minst 

ett hypomaniskt skov. Hastiga humörsväxlingar mellan ledsenhet, irritabilitet, eufori följs ofta av 

symptom på hypomani och allvarlig depression. Maniska eller blandade episoder får inte ha 

förekommit. Hypoman episod (A) innebär en ihållande förhöjd, expansiv eller irritabel 

sinnesstämning under en avgränsad period om minst 4 dagar. Tillståndet skiljer sig alltså genom att 

inte vara abnormt förhöjt. Hypomani är ett lindrigare tillstånd än mani. Minst tre symtom föreligga 

(fyra om sinnesstämningen bara är irritabel).  

 

3                   Tidigare forskning 

 

Vid sökning på olika sökmotorer som Psychinfo, PEP, Medline etc fanns några få studier gjorda som 

fokuserat på vilken betydelse diagnosen fått för personer med bipolär sjukdom. Desto fler studier 

och artiklar fanns gällande att leva med bipolär sjukdom samt svårigheterna att diagnostisera 

sjukdomen.  
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3.1                     Empiriska vetenskapliga studier – diagnostisering och konsekvenser  

 

Det finns stora svårigheterna att diagnosticera bipolär sjukdom i allmänhet men i synnerhet bipolär II 

och andra spektrumstörningar (Dunner,2003, Proudfoot, Parker, Benoit, Manicavasagar, Smith och 

MCrim 2009). Hirschfield, Lewis och Vornik (2003) hävdar att bipolär sjukdom ofta tar lång tid att 

diagnostisera även om symptomen visas tidigt i livet.  Enligt Goodwin och Jamison (2007) finns flera 

orsaker till svårigheterna.  En orsak är att flera av symptomen överlappar andra psykiatriska 

sjukdomar, speciellt unipolär depression, även benämnd som egentlig depression. En annan orsak är 

att många bipolära patienter saknar insikt i sina hypomana eller maniska faser av sin sjukdom. Även 

anhöriga och läkare kan ibland ha svårt att tolka hög aktivitetsnivå och energi som något patologiskt.  

 

 I en undersökning av Calabrese, Hirschfeld, Frye, och Reed  (2004) undersöktes vilken påverkan 

depressiva versus maniska symptom har på en person med bipolär sjukdom. I resultatet framkom en 

signifikant försämring av funktionsförmågan på grund av depressiva symptom i förhållande till 

maniska symptom, och flera arbetsdagar gick förlorade på grund av depressiva symtom. Patienterna 

angav att de sällan eller aldrig sökt vård när de varit i hypomana faser.   

 

I en fallstudie av Bolton och Gunderson (1996) framkommer att det föreligger stora svårigheter i 

differentialdiagnostik av bipolär sjukdom och borderline personlighetsstörning. I en studie av 

Ghaemi, Sachs, Chiou, Pandurangi och Goodwin (1999) där 48 patienter intervjuades, framkom att 

irriterade och agiterade tillstånd hos den bipoläre patienten ofta förväxlas med symptom på 

schizofreni och schizoffektiv sjukdom. 

 

I en översiktsartikel av Dunner (2003) om de kliniska konsekvenserna av att underdiagnostisera 

bipolär sjukdom framkommer att läkare sällan frågar patienten om variationer i sinnesstämningen. 

Konsekvensen av detta kan bli att de misstolkar de depressiva uttrycken hos den bipolära patienten 

som egentlig depression. Detta kan få svåra konsekvenser då depression oftast behandlas med 

antidepressiva läkemedel, och då antidepressiv farmaka kan framkalla ett överslag till mani och/eller 

förvärra den långsiktiga utvecklingen av den bipolära sjukdomen. Svårigheterna att diagnostisera 

bipolär sjukdom beror även på att det idag inte finns någon generellt accepterad definition för 

hypomani som kan användas som diagnostisk parameter. 

 

Patienter med bipolär sjukdom och deras familjer upplever förluster i funktionsstatus och livskvalitet. 

De nära relationerna utsätts för hård press. Förlust av arbete, minskad arbetsförmåga, perioder av 

sjukfrånvaro är en stor bidragande orsak till försämrad livskvalitet. Den bristande funktionsstatusen 

leder ofta till ekonomiska förluster (Cooke, Robb,Young och Joffe, 1996). Då etiologin för bipolär 

sjukdom tillskrivs biologiska variabler, manifesteras dock sjukdomen genom beteenden där stora 

förändringar inom perception, attityder, personlighet, sinnesstämning och kognitioner kommer till 

uttryck (Jamison och Goodwin 2007). Psykoterapeutiska interventioner kan vara av avgörande värde 

för en patient som går igenom sådana omfattande förändringar. De personliga, interpersonella och 

sociala konsekvenserna av sjukdomen är ofta allvarliga och där är terapeutiska interventioner 

ovärderliga. Både klinisk erfarenhet och forskning visar att bipolär sjukdom behandlas mest effektivt 

med en kombination av stämningsstabiliserare eller annan medicinering och psykoterapi (Jamison 

och Goodwin, 2007).  
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Vid bipolär sjukdom är självmordsrisken betydligt högre än vid andra psykiatriska och medicinska 

tillstånd. I en analys av ca 250 studier under en 30 års period, fann man att patienter med diagnosen 

förstämningssyndrom hade den högsta risken för självmord. Givet dessa risker, så är dödligheten vid 

bipolär sjukdom ofta underbetonad. Självmord är ofta förekommande i obehandlad, felaktigt 

behandlad eller behandlingsresistent bipolärsjukdom.  Självmord kan oftast förhindras om korrekt 

diagnos ställs, om akuta och kroniska suicidriskfaktorer identifieras och om rätt behandling sätts in 

(Goodwin och Jamison, 2007). 

 

3.1.2                    Diagnosens betydelse  

 

Ett fåtal kvalitativa studier har undersökt betydelsen av att få diagnosen bipolär sjukdom. Däremot 

finns flera kvalitativa studier som undersökt hur det är att leva med bipolär sjukdom. Ofta finns 

frågan om betydelsen av att få diagnosen invävd i dessa studier.   

 

 I en intervjustudie av Jönsson, Wijk, Skärsäter och Danielson (2008) undersöktes hur det är att leva 

med bipolär sjukdom hos 18 patienter mellan 18-57 år, diagnosticerade med bipolär I eller II. Syftet 

med studien var att utifrån upplevelsen att leva med sjukdomen undersöka vilken syn individerna 

hade på sjukdomen och på den egna framtiden. Datamaterialet bearbetades med hjälp av tematisk 

analys. Resultatet av analysen sammanfattades under sex olika teman, av vilka fyra konstituerade 

kategorin ”synen på sjukdomen” och två teman konstituerade kategorin ”synen på framtiden”. I 

kategorin synen på sjukdomen fann man fyra teman: acceptans av sjukdomen, vara osäker på sig 

själv, ökad sjukdomsinsikt samt hanteringsstrategier för sjukdomen. I kategorin synen på framtiden 

framkom två teman: En osäker framtid samt en hoppfull framtid. I resultatet framkommer att det 

varit en process hos de intervjuade att nå fram till en acceptansnivå av sjukdomen, och som tagit tid. 

Flera deltagare menar att det varit en rörelse fram och tillbaka mellan acceptans och förnekelse. 

Negativa reaktioner från omgivningen i form av fördomar om sjukdomen bidrog till svårigheter att ta 

till sig diagnosen. Acceptansen i sin tur ledde till följsamhet i behandlingsstrategier och ett ökat 

ansvarstagande kring hanteringsstrategier av sjukdomen. Detta i sin tur ingav deltagarna en känsla av 

kontroll och därmed också en hoppfull syn på framtiden. I studien framkommer också att sjukdomen 

inneburit stora begränsningar på individernas prestationsförmåga samt på svårigheterna att kunna 

predicera sitt eget mående. Sjukdomens faser har inneburit störningar i livsrutinerna, vilket påverkat 

individernas självförtroende. Deltagarna i studien beskriver hur de i början av sin sjukdom hade 

svårigheter att förstå sina känslor och vad det var som hände. Efter att de fått diagnosen så 

påbörjades en process som gav dem mer kunskap, ytterligare förklaringar och därmed större 

förståelse för sig själva och de symptom som kännetecknas av sjukdomen. Ökad förståelse och insikt 

motiverade deltagarna att lära sig mer om sin sjukdom. Det framkommer också att det dagliga livet 

för deltagarna karaktäriserats av en oro och rädsla över att inte kunna genomföra det man föresatt 

sig, och hur det därmed varit svårt att göra upp planer och mål. Sjukdomen påverkade negativt 

deltagarnas attityder till framtiden. För att bättre kunna klara av att leva med bipolaritet, var de 

tvungna att acceptera sjukdomen, skaffa sig ökad kunskap om bipolär sjukdom och att motivera sig 

själva att ta ansvar för sitt eget liv. Ökad kunskap om sjukdomen bidrog till att avdramatisera den. 

Genom att ta till sig diagnosen ökade deltagarna sin repertoar av hanteringsstrategier. De beskriver 

hur de förändrat sin livsföring till ett lugnare liv, med bättre planering och tydliga rutiner, 

noggrannhet kring medicinering och att lära sig ta emot hjälp. Genom att tänka mer positivt om sig 

4 

4 



själva och sitt liv ökade förmågan och möjligheterna att göra det bästa utifrån sin situation (Jönsson 

et.al, 2008). 

 

Rusner, Carlsson,Brunt & Nyström (2009) har utforskat den existentiella upplevelsen av ett liv med 

bipolär sjukdom. Tio personer med diagnosen bipolär sjukdom intervjuades. Materialet analyserades 

enligt en reflektiv metod baserad på fenomenologisk filosofi. Resultatet visar att ett liv med bipolär 

sjukdom innebär upplevelser av extra dimensioner av alla aspekter av livet, en styrka och en 

komplexitet utöver det som uppfattas som tillhörande ett normalt liv.  Underkategorier beskrivs i 

följande termer:  en specifik intensitet, en kamp att förstå, en sjukdom som är sammanflätad med 

ens hela varande. Resultatet visar också vikten av att kunna acceptera att man har sjukdomen och att 

detta är en vändpunkt i livet. Acceptans är nödvändig för en högre grad av självkontroll enligt 

studien. Författarna har dragit några slutsatser av resultatet; att leva med bipolär sjukdom innebär 

mer för individen än att bara ha episoder av depression och mani och måste därför förstås från ett 

holistiskt perspektiv. Att förstå vad det innebär att leva med bipolär sjukdom kan stärka känslan av 

kontroll och hur individen kan styra sitt egna engagemang i livet. Förståelsen kan också bidra till en 

bättre omsorg för personer med bipolär sjukdom, och förbättra kvaliteten i bemötandet från 

psykiatrin. Personer med bipolär sjukdom bör erbjudas en arbetssituation som överensstämmer med 

sjukdomens mycket sammansatta uttryck, något som inte tillämpas idag då 

arbetsförmågan/funktionsförmågan mäts i procent, det vill säga något statiskt.  

 

 Proudfoot et.al (2009) har i en kvalitativ studie undersökt erfarenheterna och de svårigheter 

individer upplevt efter att de nyligen blivit diagnosticerade med bipolär sjukdom. Få data finns om 

hur sådana svårigheter påverkar patienternas förmåga och villighet att tillsammans med deras 

behandlare finna en optimal behandling samt effektiva självbehandlande strategier för att 

kontrollera sjukdomen. Vad som däremot är känt är att individer med bipolär sjukdom ofta har 

svårigheter att ta till sig behandlingsrekommendationer, där många återfaller i nya skov.  I studien 

deltog tjugosex personer mellan 18-59 år som nyligen diagnosticerats (inom 12 månader) med 

bipolär sjukdom deltog i ett nätbaserat utbildningsprogram för personer med bipolär sjukdom. 

Studien visade att patienterna både upplevde positiva och negativa konsekvenser av diagnosen. 

Bland de negativa konsekvenserna fanns en ambivalens beträffande medicineringen. Flera av 

deltagarna menade att medicinen hade många biverkningar bland annat en påverkan på energinivåer 

och på kreativitet. Andra beskrev svårigheter att hitta rätt kombination av mediciner, samt 

frustrationen över en mycket utdragen insättningsperiod. Flera av deltagarna berättade även om 

känslor av chock, förnekelse och ilska då de fått diagnosen. Positiva reaktioner på diagnosen var 

upplevelsen av befrielse och lättnad över att få en korrekt diagnos och ett namn på de symptom som 

patienterna levt med i många år, vilket för flera bidrog till en acceptans av sjukdomen. Ett tema som 

framkom i studien var svårigheterna att identifiera tidiga tecken och triggers. Många deltagare 

berättade om sina svårigheter att känna igen tidiga varningstecken på en annalkande episod och på 

vilka triggers som kan förvärra symptomen. Att inte känna igen tidiga tecken var hos deltagarna 

förenat med en bristande kontroll över sjukdomen. Ytterligare ett tema som framkom handlade om 

frågor kring den egna identiteten. För några deltagare väcktes existentiella frågor kring vad deras 

diagnos betydde för dem. För andra var frågor om självkänslan något som kullkastade tidigare tankar 

på vem de var; en förlust av den de en gång trodde sig vara.  Osäkerheten att inte kunna lita på sina 

känslor, att inte veta vad som var orsakat av sjukdomen och vad som var orsakat av dem själva var 

frågor som deltagarna sökte svar på. I materialet framkom även en kategori som handlade om 
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deltagarnas osäkerhet inför framtiden. Diagnosens periodicitet samt kronicitet väckte oro kring hur 

framtiden skulle te sig i ljuset av detta.  

 

 

Driscoll (2004) har undersökt kvinnors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom. 11 kvinnor 

diagnosticerade med bipolär II sjukdom intervjuades. Fyra olika teman framkom ur analysen: 

blixtsnabba svängningar ned i melankoli med förödande konsekvenser, att vistas i förvirring; resan 

mot diagnos och behandling, framväxande stabilitet: återerövra kontrollen samt forma en ny 

identitet. Studien visar på en samstämmighet om hur acceptans av diagnosen medverkat till en 

stabilare och mer funktionell vardag. 

 

 Inder, Crowe, Joyce, Moor, Carter och Luty (2010) har i en kvalitativ studie undersökt dels 

erfarenheten av att leva med bipolär sjukdom dels den process som deltagarna genomgick när de tog 

till sig diagnosen och vilka faktorer som bidrog till acceptans. Femton personer mellan 15-35 år 

deltog i studien. Resultatet visade att det är en aktiv process hos individen som blivit diagnosticerad 

med bipolär sjukdom att förstå vad sjukdomen innebär. Flera faktorer såsom fluktuerande 

sinnesstämning, feldiagnosticering, svårigheter att differentiera sig själv från sjukdomen, misstro mot 

psykiatrin, samt olika biverkningar av medicinering bidrog till ambivalens i processen mot acceptans, 

vilket ledde till nya återfall.  Resultatet belyser vikten av att kliniker fokuserar på patienternas 

förståelse av sjukdomen samt att de arbetar aktivt med ambivalensen i processen mot att nå större 

acceptans. Detta har en stor betydelse för att minska antalet återfall genom att öka patientens 

villighet att medverka i den medicinska behandlingen i behandlingen.  

 

I flera studier framkommer att ett av de största problemen bland personer diagnosticerade med 

bipolär sjukdom, är att de avbryter medicineringen, med svåra återfall som påföljd (t ex Keck, Mc 

Elroy, Strawkowski, Bourne & West 1997, Jamison 1995).  I en studie där både patient och 

behandlare tillfrågades om vad som var det mest värdefulla med terapi, svarade dubbelt så många 

patienter som behandlare att psykoterapin hjälpte dem att hålla fast vid medicineringen (Jamison, 

Gerner & Goodwin 1979). För varje recidiv av sjukdomen minskar hjärnvolymen i frontalloben, i 

synnerhet vid manier. Minskningen av hjärnvolymen leder till kognitiva funktionsnedsättningar 

såsom uppmärksamhet, koncentrationsförmåga, inlärning och minne. Bipolär sjukdom och 

behandling av kognitiva skador har genom ny kunskap fått ett både nytt och hoppfullt förlopp. 

Förutom träning av kognition, är långsiktighet och konsekvens i den farmakologiska behandlingen 

avgörande för att nervcellsskador och kognitiv funktionsförmåga kan förbättras över tid (Häggström, 

2007).  

 

3.2                   Erfarenhetsbaserade studier - diagnosens betydelse 

 

Herb Kutchins och Stuart A. Kirk, California State University respective School of Public Policy och 

Social Research, UCLA  (1997) ifrågasätter DSM-systemet.  Författarna menar bland annat att det 

finns en växande tendens i vårt samhälle att medikalisera problem som inte är medicinska, att 

psykopatologisera starkt patos och att tro att man förstår fenomen bara genom att ge dem ett namn 

och ett kodnummer. Psykiatrisk diagnostisering av människor som reagerat på olika omständigheter i 

livet, följer individen och där data ligger kvar i olika system, i journaler, hos försäkringsbolag, 

försäkringskassor och är tillgängliga för både nuvarande och framtida arbetsgivare. Individer blir 
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stämplade som psykiskt störda fastän reaktionerna hos individen i sig inte är patologiska. Validiteten 

i DSM-manualen kan därför ifrågasättas. Förespråkarna för DSM menar att underlagen för 

diagnoserna bygger på vetenskap. Författarna ifrågasätter detta genom att hävda att vetenskap ofta 

är underordnad sociala och politiska influenser i utvecklandet och användningen av de diagnostiska 

kategorierna i DSM. Vad som är vetenskap blir då högst tentativt, vilket också manifesteras i de 

ständiga revideringarna av DSM, där diagnoser kommer och går. Även om den allmänna synen är att 

vetenskap och evidens ligger bakom beslut kring DSM menar författarna att politiska förhandlingar 

och förespråkande tillika personliga intressen är lika, om inte mer viktiga när det gäller beslutandet 

kring om en diagnos skall skapas. Ytterligare en kritik som författarna för fram beträffande DSM är 

att manualen kan blir ett instrument som patologiserar de i vårt samhälla som är ej önskvärd och 

maktlösa; detta sker inte på grund av någon elak avsikt utan på grund av outtalade kulturella 

fördomar om vad som skall betraktas som normalt och vad som skall betraktas som sjukligt. Ett 

exempel är hur man skiftade status beträffande homosexualitet. I DSM-II sågs homosexualitet som 

en psykiatrisk diagnos. Efter protester från gayrörelsen i USA under början av 70-talet togs diagnosen 

bort 1974. 

 

4 Frågeställning 

 

 Vilken betydelse har diagnosen bipolär sjukdom fått för patienten?  

 

5 Metod 

 

Det denna undersökning syftar till är att undersöka betydelsen av att ha fått diagnosen bipolär 

sjukdom, genom att djupintervjua undersökningsdeltagarna. 

 

5.1 Undersökningsdeltagare 

 

Studiens sampe utgjordes av åtta personer, sex kvinnor och två män 39-65 år, medelålder 51.6 år 

med diagnosen bipolär I eller II. Majoriteten av deltagarna hade haft psykiska besvär sedan 20 års 

ålder. Undersökningsdeltagarna rekryterades via patientföreningen Balans.  

Kriteriet för att delta var att deltagaren fått diagnosen bipolär sjukdom I eller II tidigast för två år 

sedan och senast för tio år sedan.  

 

5.2 Undersökningsmetod 

 

Då syftet med studien varit att på ett öppet sätt undersöka om diagnosen haft någon betydelse för 

personer med bipolär sjukdom I och II, har kvalitativ datainsamlingsmetod med halvstrukturerade 

intervjuer valts. Synsättet har varit fenomenologiskt. Langemar (2008) menar att om man är 

intresserad av att förstå något om människors livsvärld när man bäst kunskap genom att fråga dem. 

Studien är en kvalitativ undersökning som utgår från en fenomenologisk grund. Enligt Langemar 

(2008) syftar fenomenologin till att beskriva de psykologiska fenomenen så som de upplevs. Då det är 

upplevelsen som är studieobjektet försöker man inte ge svar på något orsakssamband.  
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5.2.1                  Validitet 

 

Samstämmighet med andra studier kvalitetssäkrar kravet på studiens validitet. Resultatet visar att 

studiens syfte och frågeställning har besvarats med ett väl differentierat innehåll: olika aspekter på 

betydelsen av diagnosen har presenterats. Möjligheter finns att fördjupa analysen ytterligare genom 

att återgå till materialet, men bedömningen är att resultatet är tillräckligt tillförlitligt och svarar upp 

mot kravet på validitet. Intervjuerna, transkribering och analys av resultatet har gjorts av samma 

individ,  samt flertalet återkopplingar tillbaka till materialet under arbetsprocessen. Detta bedöms ge 

närhet till grundmaterialet  och ge god validitet.  

 

5.2.2 Reliabilitet 

 

En studie med god reliabilitet innebär att resultatet skulle bli likaratat om någon annan upprepar 

studien med samma undersökningsmetod. För att säkerställa resultatets tillförlitlighet har stor vikt 

lagts vid att följa den kvalitativa metoden och dess analysmetod, i detta fall induktiv tematisk analys. 

Andra studier med liknande frågeställning och undersökningsområde och metod har samstämmiga 

resultatet med föreliggande studie, vilket stärker reliabiliteten. 

 

5.3 Datainsamlingsmetoder 

 

För att undersöka föreliggande studies frågeställning har halvstrukturerade intervjuer använts som 

datainsamlingsmetod. Intervjuguiden (bilaga 1) bestod av en huvudfråga; har diagnosen haft någon 

betydelse för dig? Intervjuerna genomfördes som en dialog med uppföljande frågor såsom ”kan du 

berätta lite mer om det där” när det ansågs nödvändigt. Teman som undersöktes var diagnosens 

påverkan på individens självbild och identitet samt påverkan på relationer i arbetslivet och i 

privatlivet. 

  

5.4 Bearbetningsmetoder 

 

Texten bearbetades med hjälp av induktiv tematisk analys. Tematiska analyser innebär att man 

strukturerar data utifrån teman. Dessa teman kan vara bestämda i förväg eller utarbetas utifrån det 

insamlade materialet (Langemar, 2008). Den tematiska analysens grundprinciper och 

tillvägagångssätt har tillämpats utifrån Langemars (2008) beskrivning. 

 

 Efter att ha transkriberat materialet från bandinspelningarna lästes texten i sin helhet till dess att en 

god överblick erhållits. Intervjuerna analyserades vågrätt vilket innebär att man analyserar alla 

intervjuerna på samma gång. Efter att ha läst igenom varje intervju ytterligare några gånger skrevs 

citat och nyckelord ned som var relevant för huvudfrågan: Har diagnosen haft någon betydelse för 

dig?  Dessa citat och nyckelord sorterades sedan under preliminära teman. Exempel på citat var 

”äntligen fått rätt behandling”.  Vissa teman var induktiva i den bemärkelsen att de framkom i 

textmaterialet, till exempel förklaring och adekvat behandling. Andra teman sammanföll med frågor i 

intervjuguiden till exempel självbild. Texterna gicks igenom lika många gånger som det fanns teman. 

Därefter gjordes en slutgiltig benämning på varje tema. Under vissa teman framkom både över - och 

underteman. Slutligen sammanfattades materialet under varje tema med egna ord, tillsammans med 

utvalda citat. 
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5.5 Genomförande 

 

En av kontaktpersonerna på patientföreningen Balans i Stockholm, en förening för personer med 

bipolär sjukdom, kontaktades via telefon med en förfrågan om möjligheten att få hjälp att tillfråga 

medlemmar om att delta i föreliggande undersökning om diagnosens betydelse.  

En förfrågan från föreningen skickades därefter via mail till samtliga medlemmar om att delta i en 

studie om diagnosens betydelse.  Intresserade medlemmar meddelade sitt intresse per mail och 

telefon. Kontakt togs med de personer som föll inom ramen för de kriterier som fastställts, samt 

utifrån bostadsort, och därefter bokades intervjutider. Samtliga deltagare fick skriftlig information 

om studien i förväg och fick återsända ett skriftligt godkännande om att delta under de riktlinjer som 

angetts. 

 

Alla intervjuer utom en genomfördes i avskilda samtalsrum i centrala Stockholm under arbetstid. En 

intervju genomfördes per telefon. Samtliga intervjuer utom två spelades in på en MD-spelare av 

märket Sony. Intervjuerna pågick mellan 63-90 minuter. Varje intervju inleddes med muntlig 

information om studiens syfte. Samtliga deltagare informerades om att deras uppgifter skulle 

behandlas konfidentiellt, att allt deltagande är frivilligt och att var och en har rätt att avbryta sin 

medverkan under tidens gång. De fick också information om att allt material skulle förstöras efter det 

att uppsatsen godkänts och examinerats.  

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

 

Föreliggande undersökning har utgått från och följt de forskningsetiska regler som utarbetats av 

Vetenskapsrådet (2002). Reglerna utgår från två grundaspekter som gäller forskningskravet samt 

individskyddskravet. Forskningskravet innebär att allmänhet har rätt att förvänta sig att forskningen 

som bedrivs är till nytta för samhället . Individskyddskravet betyder att forskning som bedrivs inte får 

utsätta enskilda för psykisk eller fysisk kränkning (Vetenskapsrådet, 2002). För att säkerställa detta 

har hänsyn tagits till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 

 

Samtliga deltagare i undersökningen har i förväg informerats om syftet med undersökningen. Var och 

en av deltagarna har gett sitt samtycke till studien genom ett skriftligt godkännande. 

Konfidentialitetskravet har säkerställts genom att inspelningarna och utskrifterna förvarats åtskilda, 

på olika platser.  Såväl namn som personuppgifter har kodats och förvarats på annan plats än 

rådatan, så att ingen information kan lämnas ut och som kan kopplas till en viss person. 

Nyttjandekravet har också säkerställts genom att det insamlade materialet enbart får användas för 

forskningsändamål. Rådatan kommer att finnas tillgänglig för handledare, examinatorer samt 

opponent fram till dess att uppsatsen blivit granskad och bedömd. Därefter kommer allt material 

som hör till rådata att förstöras. Det gäller såväl utskrifter av intervjuer som inspelningarna. Ingen 

rådata kommer sparas till framtiden då denna uppsats inte faller inom ramen för högre forskning. 
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7 Resultat 

 

Vid analys av materialet framkom tre teman: 

  

 Livet innan diagnosen   

 

 Diagnosens positiva betydelse  

 

 Diagnosens negativa konsekvenser 

 

 

7.1                    Livet innan diagnosen  

 

Två underteman framkom ur intervjumaterialet, vilket sammanfattar intervjudeltagarnas historia av 

att leva med bipolär sjukdom fram till dess att de fick rätt diagnos. Samtliga intervjuade berättar om 

många år av en tillvaro som rört sig mellan uppvarvade och ibland kaosartade tillstånd till perioder av 

nedstämdhet och svåra depressioner. Flera har i åratal sökt hjälp för sina återkommande symtom, 

utan att de blivit hjälpta. Många har fått flera olika diagnoser under tidens gång, och därmed också 

ett flertal olika medicinska behandlingar, varav flera varit kontraindikativa för bipolär sjukdom; 

tillståndet har ofta förvärrats. De flesta av deltagarna beskriver hur de har kämpat med att försöka 

förstå sina symptom. Att under många år leva med omfattande svårigheter i tillvaron och inte 

begripa varför har varit förknippat med mycket sorg och även ilska. Deltagarna har i studien berättat 

om sin väg mot diagnosen, en väg som varit lång och mycket krokig. En metafor för de svårigheter 

med att förstå sig själva och sina symptom kan liknas vid att fisken inte ser det vatten det simmar i.  

 

7.1.1                Gränslös aktivitet och orealistiska projekt   

 

Flera av intervjudeltagarna har berättat att de haft svårigheter med att sätta gränser för sina egna 

prestationer. De har känt sig väldigt engagerade i olika uppgifter, både i arbetet, i studier och på 

fritiden. Många har beskrivit hur de varit aktiva långt in på nätterna, hur de förlorat sig i 

arbetsuppgifter och inte haft förmåga att på ett realistiskt sätt bedöma det gränslösa i sina  

beteenden. Ett par av deltagarna beskriver att de i sina maniska eller hypomana faser varit medvetna 

om det som händer omkring dem, att de medvetet manipulerat eller kommit med lögner men att de 

struntat i det, oförmögna att sätta stopp, på ett för dem obegripligt sätt. Gemensamt för samtliga 

deltagare är att de nu i efterhand kan se tillbaka på de hypomana/maniska perioderna i sitt liv och 

med tydlighet se hur uppskruvat deras tillstånd varit, något som de inte hade förmåga att se innan de 

fick sin diagnos. Flera menar att de haft höga krav på att åstadkomma något:  

 

”jag har alltid haft att jag ska göra så mycket saker……förut har jag tyckt att det skulle inte vara bra 

om jag inte gjorde allt. Det var flera som sa åt mig, varför har du alltid så mycket? Liksom, och det 

fattade inte jag.”   

 

”..vi byggde om hus och vi hade grejer och vi hade företag ihop och det var massa projekt och massa 

saker……det har ju varit väldigt mycket, går i ett hela tiden med olika saker, jag är ju en väldigt 

utåtriktad person och det händer, och man träffar folk och det är en massa saker hela tiden”. 
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Några av deltagarna berättar om projekt de dragit igång som varit omdömeslösa och utan realistisk 

förankring:  

 

”Jag drog i gång flera projekt med en överdriven optimism. Ett av dem resulterade i konkurs och 

sönderslagen ekonomi, där jag var skyldig en massa pengar. Ja jag drog igång grejer utan att ha de 

rätta förutsättningarna. Jag var omdömeslös, det kan jag se nu”. 

 

”..mina maniska faser är alltid uppbyggda på plötsliga idéer, idéer som är fullständigt orealistiska och 

som slutat i misslyckande och katastrofer”. 

 

Flera beskriver också att de ser ett självdestruktivt mönster i det maniska/hypomana, men att de inte 

kunnat stoppa sig själva. När manin klingat av syns plötsligt konsekvenserna av de ofta omdömeslösa 

projekten: 

 

”Alla mina manier har varit självdestruktiva. Det har alltid slutat med större eller mindre katastrofer”. 

 

Och efter de svåra maniska faserna följer depressionen, ofta innehållande skuld över vad man ställt 

till med, både för sig själv och ibland för andra:  

 

”Det har varit svårt att bära skulden när man insett förödelsen av sina idéer”. 

 

En deltagare beskriver hur hon konstant ökade sin aktivitetsnivå för att undgå att falla ned i 

depressiva perioder. Konsekvensen av detta blev slutligen ett riktigt sammanbrott:   

 

”när jag varit på väg ned i mina depressiva så har jag hittat på någonting, svisch, för att ta vidare, så 

jag har aldrig fått någon återhämtning, aldrig någonsin utan det har bara dragit iväg snabbt, så har 

det svingat upp….utbildningar, nya jobb och nya utmaningar, ja det är en massa grejer jag hittat på 

hela tiden, ja så där hypomant”. 

 

7.1.2             Depressionen 

 

Flera av deltagarna berättar om återkommande perioder av svåra depressionstillstånd de levt med 

innan diagnosen. Några har vid upprepade tillfällen vårdats på psykiatrisk avdelning för sina 

depressioner. Depressionerna har fått omfattande konsekvenser för den allmänna funktionsstatusen, 

med långa perioder av återkommande sjukskrivningar. Flera beskriver också hur depressionerna 

slagit sönder tillvaron på flera sätt; förlorade arbetstillfällen, förlorad livsglädje och förlorade 

möjligheter till en meningsfull tillvaro. Behandlingarna de tillskrevs av vården fungerade inte. En 

Depressionerna återkom allt tätare och tätare och att de var allvarliga och förlamande. 

 

”Men jag måste ha mått ganska dåligt när jag låg där, för jag hade en jättefin sjuksköterska som sa 

att jag gråtit hela tiden. Jag fattade ingenting, jag tyckte allt var tokigt…..nämen när det var som 

värst så, med depression, då vaknade jag jättetidigt och mådde illa och ville dö..”. 
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”…-97 blev jag riktigt riktigt sjuk, det pågick i 10-11 månader. Första månaden var jag i princip 

sängliggande, ja jag var riktigt deprimerad trots att jag åt antidepressiva mediciner”. 

 

Hopplösheten över att inte få rätt hjälp har ökat på depressiviteten menar flera: 

 

”….jag blev så djupt deprimerad, och till slut även psykotisk. Jag var helt borta samtidigt som man 

förstår att man är sjuk, men man kan inte göra något åt det. Jag var i den andra världen och tänkte 

att jag kommer aldrig att bli frisk. Att vara inlåst där, och inte känna att dom kan hjälpa mig. Det var 

en fruktansvärd upplevelse det där”. 

 

Det förlorade hoppet om att få hjälp ledde till suicidförsök hos två av deltagarna. Minnena av dessa 

situationer beskrivs som trauman.  En av deltagarna menar att många av suicidförsöken bland 

bipolära handlar om att de inte får rätt hjälp.  

 

”…mitt allvarliga suicidförsök plågar mig än, trots att det är många år sen. Det där finns kvar och är 

fruktansvärt att tänka på”. 

 

Bristande kunskaper kring bipolär sjukdom och otillräckliga diagnosinstrument har i flera fall lett till 

att flera av deltagarna diagnostiserades med unipolär depression. Den medicinska behandlingen för 

depression är vanligtvis någon typ av antidepressiv medicin. Flera av deltagarna beskriver hur de 

slagit över i kraftiga hypomana symtom på grund av medicineringen. 

 

”..efter 40 blev depressionerna djupare och pågick längre perioder. Vinter 2003/2004 hamnade jag i 

en djup depression, då sökte jag hjälp hos husläkaren som skrev ut antidepressiva…….efter ett tag 

med medicinen hamnade jag i ett kraftigt hypomaniskt skov. Jag tappade helt kollen, och det hade 

kunnat gå riktigt riktigt illa. Det var en konsekvens av att jag inte hade fått rätt diagnos….” 

 

 

7.1.3              Besvikelsen över att inte blivit korrekt diagnostiserad 

 

Flera av de intervjuade ger uttryck för ett stort missnöje med vården. De har under många år sökt 

hjälp för sina symptom, men inte fått rätt behandling. Flera beskriver hur de slussats runt i 

vårdapparaten, men att ingen riktigt tagit ansvar. Trots att de beskrivit för läkarna att den medicinska 

behandling de fått inte fungerat, är det ingen som på allvar ifrågasatt varför: 

 

”…alltså vad dom gjorde, nästan allihop, var att slänga lite antidepressiva piller efter mig, och jag 

kom tillbaka och jag sa att de fungerar inte, jag blir vansinnig av dem, då skrev de ut en annan, jag 

går tillbaka och säger det här är sämre, jag vet inte alls, jag vet inte vad uppåt betyder, det stämmer 

inte i huvudet på mig, då vill de skriva ut ytterligare till mig, så har hänt ett antal gånger”. 

 

En av de intervjuade beskriver konsekvensen av att inte få hjälp när man mår väldigt dåligt: 

 

”…är man inte stark psykiskt så klarar man inte av att vara psykiskt sjuk. Om man överlever 

vårdapparaten…jag gjorde till slut ett suicidförsök på grund av att jag inte fick hjälp”. 
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Flera deltagare uttrycker sitt missnöje över den bristande kompetensen i vården när det gäller 

diagnostik. För deltagarna i denna studie var genomsnittstiden för att få rätt diagnos 18 år. I stort 

sett samtliga beskriver en besvikelse över att man inte undersökt huruvida personerna levt emellan 

depressionsperioderna. Flera menar att om det hade fått en mer omfattande undersökning som 

innefattat hela individens livshistoria, så hade sjukdomen kunnat upptäckas långt tidigare.     

 

”Ja, jag har tänkt på det många gånger, på alla de här läkarna jag träffat och berättat för om mina 

depressioner och även den här psykiatrikern som jag träffade, ingen har någonsin ställt frågan; har 

du haft någon manisk episod? Det hade ju varit så djävla lätt. Och ingen har ställt den frågan. Och då 

hade jag nog kommit på att det har jag för fasen haft”. 

 

”Alla de här psykiatrikerna som jag träffat som jag suttit och pratat med. Hur svårt kan det vara att 

ställa den här frågan?.....Vad gör du när du inte är deprimerad, det måste ju vara en självklar sak att 

pricka av bland alla frågor”. 

 

Några beskriver hopplösheten med att inte ha någon ansvarig behandlare att vända sig till, någon 

som håller i trådarna, i synnerhet när man har så svåra symptom som deltagarna i denna studie. 

 

”Är det möjligt att behöva stå ut med att inte få rätt diagnos? Det är för jävligt att man blir 

kringvalsad i vården”. 

 

För flera av de intervjuade har det gått många år innan de fått korrekt diagnos: 

 

”Det var tre år sen jag fick min diagnos, och då kändes det, det var då jag sa att det varit meningslöst, 

vad har jag gjort under fyrtio år, varför har ingen annan, ja testat mig, eller talat till mig i dom 

termerna? Jag tänker på allt som har hänt som resultat utav de här skoven, vad jag förlorat i livet på 

grund av dom”. 

 

”Ja det är många förlorade år, jag förlorade 15 år när jag var som mest fertil”. 

 

”…ska jag sätta ett ord på denna sjukdomen så är det förlust; förlust utav ens egna förmågor, 

tankemässiga förmågor, förlust utav kroppen, social förlust, förlust av den egna självbilden, monitära 

förluster, ja det finns olika sorters förluster”. 

 

7.2                   Diagnosens positiva betydelse 

    

7.2.1               Förklaring 

 

Flertalet av de intervjuade berättar att de genom diagnosen fått en förklaring till varför de fungerat 

som de gjort under många år av sitt liv.  De flesta ger uttryck för att det varit svårt att förhålla sig till 

sina symptom under årens lopp, och svårt att förstå dem.  De flesta beskriver hur bitar faller på plats 

i ljuset av diagnosen. Samtliga beskriver att det är först i efterhand som de kunnat se på händelser 

och skeenden i livet på ett helt nytt sätt, efter det att diagnosen ställts, och efter att läkare och 

behandlande personal kunnat berätta om sjukdomen och hur den manifesteras.   

 

13 



”Jag har aldrig kunnat greppa, egentligen vad det kan ha berott på eller varför”..nu när jag fick 

diagnos…man kan kanske säga att jag har fått nån form av förklaring, till det som skett tidigare, då 

redan i 20 års åldern……för mig har det nog varit bra att kunna sätta ord på något jag har haft hela 

tiden”. 

 

Även omgivningen har fått en förklaring: 

 

” det har förklarat en hel del, och de här gamla vännerna va, där jag växte upp som sa att vi tyckte 

alla att du var så nyckfull, så impulsiv, dom har fått andra förklaringar nu”. 

 

”Det här med diagnosen har gett information som även han tagit till sig, så det blev en förklaring för 

honom också när jag fick diagnosen”. 

 

”Jag har ju berättat på jobbet och fått bra reaktioner. Vi har hittat till en bra och vettig dialog. Jag vill 

bli stoppad när jag är i mina hypomana faser, det hjälper mig på så sätt i jobbet, nu när dom vet”. 

 

Flera deltagare beskriver att de innan diagnosen ofta haft en känsla av att inte duga, att de skämts 

för att de inte fått ihop tillvaron, men att den känslan mildrats betydligt efter det att de fått förklarat 

för sig hur bipolära svängningar kan komma till uttryck för den som blivit drabbad: 

 

” … det blev någon slags förklaring till varför jag inte är som alla andra. Eller varför jag inte klarar lika 

mycket eller att man kan se att det inte bara är jag som är hopplös, utan att det finns biologiska 

orsaker till att jag fungerar som jag gör”. 

 

7.2.2             Förståelse och acceptans 

 

De flesta intervjudeltagare menar att diagnosen fört med sig en förståelse och acceptans för det 

egna fungerandet, men att det varit en process som tagit några år.  Förståelsen och acceptansen 

menar några är något som de fått hjälp att bearbeta i terapi.  Andra har bearbetat sin historia själva 

och så småningom kommit till ett läge där de försonats med sitt öde och sin sjukdom. 

 

”Fast det var svårt i början innan jag verkligen hade förlikat mig, när jag sen förstod och kunde 

anamma det här och förstå att jag har bipolär och det betyder så här och så här, och då måste jag 

leva och tänka så här”. 

 

”…den här terapeuten sa att det är inte du som är konstig, så här och så här är det, och så fick jag 

liksom sakerna i sitt sammanhang”.  

 

”Man kanske kan säga att det var ju först 2006, när jag började medicinera med Lithium, det var i 

samband med det, blev det ju som ett erkännande, att ja jag har det här”. 

 

”Hade jag inte fått den här diagnosen eller blivit sjukskriven och kommit in och brutit mönstret hade 

jag inte kommit i balans, utan bara fortsatt tills det brakat fullständigt”. 

 

””Det är inget jag kan ändra på, det är som det är”. 
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Flera menar att diagnosen bidragit till en mer realistisk syn på den egna förmågan: 

 

”..men just nu inser jag att, överhuvudtaget tänka sig att ha vilket jobb som helst, att jobba 100% 

någonstans, det finns ju inte”. 

 

”Jag vet nu att jag måste hålla mig strikt inom tydliga gränser. Vara noga med tider, när jag äter, inte 

jobba över och så, kan bara hålla mig till ett visst antal timmar per dag. Stenhårt”. 

 

””..alltså synen på min kapacitet har förändrats, för nu vet jag ju att jag har det här och i och med det 

måste jag akta mig”. 

 

”Jag kan acceptera mig själv på ett annat sätt. Det är något som är. Och det kan man inte hålla på 

och gräma sig över. När jag inte orkar, då behöver jag inte känna - va fan- alla orkar ju”. 

 

 

7.2.3                   Adekvat behandling 

 

Alla utom en av deltagarna beskriver att diagnosen lett till rätt typ av medicinsk behandling. De har 

också lärt sig olika hanteringsstrategier för sjukdomen. Hanteringsstrategierna är en stor del av 

behandlingen, då det finns flera avgörande förhållningssätt som bidrar till att hålla sig i balans. De 

flesta har fått psykoedukativa terapiinsatser via den affektiva enhet de tillhör som syftat till att lära 

sig om sjukdomen, och hur man kan hantera den.  Alla utom en av de intervjuade medicinerar med 

Litium i kombination med olika stämningsstabiliserare, antipsykos medicin och/eller SSRI. Flera av de 

intervjuade berättar att de inte haft några allvarligare återfall sedan de började medicinera. 

 

”Det är klart att det är bra att jag fått en diagnos, jag får behandling, jag får medicin och 

depressionerna har blivit bättre med medicinerna”. 

 

”Och då i augusti 2006 började jag med Litium och tycker det är, för mig är det jättebra. Skulle jag 

inte äta Litium då skulle inte den här basen så att säga finnas där, så att man ändå är liksom 

nånstans förankrad. Det blev ju stabilare med Litium”. 

 

”Jag har fått hjälp av medicinen, sedan 2004 då fick jag Litium. Sen har jag fått andra mediciner 

också som jag tycker funkar jävligt bra, jag kan fortfarande ibland känna mig låg, men det verkar 

vara en skillnad mot förr, jag kan häva det. Jag kan motarbeta det helt enkelt”. 

 

..det är positivt att ha fått diagnosen för nu medicinerar jag och kan hålla det i schack, och det kan 

hända att det inte behöver bli något mer skov. Har inte varit inlagd sedan 2004.  

 

Flera av deltagarna beskriver att depressionerna blivit betydligt bättre sedan de började behandlas 

med bland annat Litium och andra stämningsstabiliserande mediciner, men att de fortfarande lever 

med sina svängningar, om än i minskad omfattning. 
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”jag har mina depressionsperioder, men de har blivit bättre sedan jag började med rätt kombination 

av läkemedel”. 

 

”Förut var det mera stora rörelser, det var längre perioder av djupa depressioner och mani, nu är det 

mer snabbt och inte lika och djupt” 

 

 

I samband med diagnostiseringen fick deltagarna information om olika hanteringsstrategier för att 

bättre kunna hantera sjukdomen. Flera deltagare berättar att de nu är medvetna om vikten av tydliga 

gränser mellan aktivitet och vila.  Regelbundenhet kring vardagsrutiner såsom mat och sömn är 

avgörande för att hålla sig i balans. De beskriver också vikten av att lära sig att känna igen tidiga 

tecken på perioderna för att tidigt kunna begränsa sig på olika vis.  

 

”Jag måste tänka på att jag inte stressar, stressen kan göra att jag får depressiva skov, så när jag har 

planer gör jag det mycket långsammare”. 

 

”Jag har jobbat med mig själv, lärt mig vad som triggar. Lärt mig hur jag skall lösa mina problem när 

jag hamnar i ett visst läge. Jag har en förtroendevald på jobbet som vet hur jag är, när hon ser att jag 

kommer springande en eftermiddag och gör för mycket samtidigt och talar i telefon, då kollar hon 

mig och frågar hur är det?” 

 

”Jag har lärt mig att hantera dom tidiga tecknen, lärt mig att bromsa mig själv, och ta det lite 

lugnare”. 

 

”Ja, jag får ju lära mig att hantera, nu vet jag, ska jag ordna, så ramlar det ner hundra grejer, ja och 

då kan jag tänka att det är min bipolaritet som hittar allt det där, och att jag inte orkar, jag kan ju 

inte göra hundra sker till en fest, då får jag tänka vad kan vara bäst av allt det här, förstår du, att 

man kan hantera det”. 

 

Ett par beskriver hur de fått hjälp i terapi att bearbeta och förstå sin sjukdom. En av deltagarna 

berättar att han gått i terapi regelbundet sedan två och ett halvt år tillbaka för att få hjälp med 

tankar och känslor som är kopplade till sjukdomen. I och med diagnosen kunde händelser och 

skeenden tidigare i livet få möjlighet att omtolkas, ses ur ett annat perspektiv än innan diagnosen. 

Samma deltagare berättar att samtalen hjälpte till att få vettiga proportioner på det som tidigare 

hänt och som sedan tidigare gömts undan på grund av skuld och skam. Att i samtal kunna bearbeta 

en del av det som varit blev en stor hjälp för att också kunna gå vidare. 

 

”Det var ju rätt dramatiskt och tufft där i början. Men i samtalen fick jag hjälp att få proportioner på 

det som hänt, få det satt i relation till mitt tillstånd. Det blev en stor hjälp för mig och lindrade den 

skuld som var rätt gigantisk innan”. 

 

”Jag har gått i terapi i omgångar, med lika olika inriktning. Jag tycker att det hjälpt mig på olika sätt, 

kanske mest genom att få flera olika perspektiv på det som hänt. Men också att genom att se på min 

omgivning och min nutid mer positivt”. 
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 En deltagare berättar att hon avstått helt från mediciner, då hon upplevde en del svåra biverkningar 

av dem.                 

 

”Jag mådde bara sämre med medicinerna som dom skrev ut. Jag ville hellre få hjälp med terapi, och 

det har varit ovärderligt för mig. Idag så mediterar jag och arbetar deltid, så jag kan hantera 

sjukdomen på så vis”. 

 

7.2.4             Diagnosen i relation till identitet och självbild  

 

Några av de intervjuade menar att diagnosen har hjälpt till att skapa en identitet eller haft en 

påverkan på självbilden. För flera har diagnosen kommit som en befrielse och bidragit till en bättre 

förståelse för vem man är: 

 

”Nu är det så här, att jag har en psykisk sjukdom och alltså jag är inte jättestolt för det, men det är 

jag liksom, jag har blivit, jag har fått reda på vem jag är på något sätt”. 

 

”..att se att andra har en liknande problematik det var ju jättebra”. 

 

”   men det är nog att jag, asså nu när jag fick diagnos….man kan kanske säga att jag har fått nån 

form av identitet. 

 

” ..det är helt klart att min självbild har förändrats, ja, alltså av hela sjukdomen egentligen, och att 

man fick det svart på vitt och fick en diagnos, det är det här du har, tänk på det här och så”. 

 

”Nånting väldigt konstigt, det är kanske inte så konstigt för jag är säkert ensam om det här, men 

efter att jag fick min diagnos, blev jag, det var sån befrielse, blev jag stolt över min sjukdom”. 

 

Andra menar att diagnosen inte haft någon påverkan på identiteten: 

 

”Jag har inte diagnosen, det är läkarens sätt att få en etikett på vissa beteenden. I vardagligt tal 

säger man att man har en diagnos men det är ett språkligt fel. Jag identifierar mig inte med min 

diagnos. Jag har levt mitt liv och är ansvarig för det jag gör. Självbilden är att jag är jag”. 

 

”Alltså för mig betyder diagnosen liksom inte nånting, jag har alltid vart jag, jag ser det inte som en 

dom, vissa ser det som en dom, men så är det inte för mig, jag tycker inte att det är jobbigt, jag har ju 

alltid vart sån här, jag är ju inte annorlunda nu än jag varit de andra 39 åren, så för mig är det ingen 

skillnad”. 

 

Några är mer tveksamma om diagnosens påverkan på självbilden: 

 

”Man vet inte om man är sin sjukdom eller om jag är mig själv. Man kan inte svara på det”. 
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7.3                   Diagnosens negativa konsekvenser 

 

Ett par underteman om diagnosens negativa konsekvenser framkom. 

 

7.3.1                 Initiala effekter av diagnosen 

 

Majoriteten av deltagarna menar att det var ganska chockartat i början när de fick diagnosen ställd.  

 

”Ja, Jag blev rejält omskakad då från början av att få diagnosen..hmm.. ja visst det var smärtsamt. 

Jag gick i terapi för att komma till rätta med det här med diagnosen. Jag behövde sortera smått och 

stort, och se på sånt jag hade gjort under livet”. 

 

”Det är aldrig roligt att få en diagnos, det är aldrig roligt att veta att du är sjuk om man säger”. 

 

”Först var det lite jobbigt när dom började prata i termer av ja det här är nog nånting som kallas för 

bipolär…men då var det lite så här;  jag men vad är det här, och har jag det här och lite så där”. 

 

”..jag hade väl någon slags chock över det jag varit med om. Alltså ska jag vara galen på det här viset 

eller?”. 

 

På samma gång säger några att de ändå inte blev helt förvånade när diagnosen kommunicerades. För 

ett par deltagare var det de själva som föreslog diagnosen för sin behandlare. 

 

”alltså jag har alltid varit lite egensinnig, levt med egenheter och en del märkliga beteenden genom 

hela livet”. 

 

”…och till saken hör att jag vetat att jag har bipolär läggning i hela mitt liv, min mormor hade det..jag 

har vetat att jag varit annorlunda”. 

 

7.3.2              Begränsande och styrande effekter av diagnosen 

 

En av deltagarna berättar att diagnosen begränsade möjligheterna till rehabilitering och återgång i 

arbete, efter att hon varit sjukskriven en längre tid:  

 

”Det som varit jobbigt med att få diagnosen är att jag fick en stämpel på mig om hur man skall vara 

när man är bipolär, jag passade inte in i dom ramarna. Det som gjorde mig depressiv var alla de här 

mötena med Försäkringskassan, ovissheten att inte veta, det var det som gjorde mig deprimerad. Så 

under 2006, alltså dom här deprimerade tankarna om vad det skall bli av mig, det hade jag aldrig 

haft innan, utan det var just under den tiden när man blev bollad med runt omkring”. 

 

Flera av de intervjuade beskriver att de alldeles i början efter att diagnosen ställts, talade öppet om 

sin sjukdom, men att omgivningen ofta reagerade med tystnad eller tillbakadragande: 
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”Man märker att personen bygger hinder, jag vet inte hur många gånger, men det har hänt ett antal 

gånger att den personen drar sig tillbaka, från att först ha varit väldigt vänlig och sådär, då blir det en 

väldig skillnad i beteende nästan med detsamma”. 

 

”..ja jag var kanske lite mer öppen än vad man bör vara….särskilt en av mina arbetskamrater 

reagerade….nånting fick mig att känna att hon tycker inte att jag borde ha den här sjukersättningen, 

hon tycker att jag snyltar liksom. Såna reaktioner hade man gärna varit utan” 

 

Reaktionerna av tystnad och en känsla av att bli obekväm när de talat om sjukdomen, yttrade sig 

även inom familjen för en del: 

 

”Nä dom vill inte liksom låtsas om någonting, har aldrig frågat något speciellt, och gör det inte nu 

heller”. 

 

”Min fru vill utåt sett inte låtsas om nånting, hon plockar undan mina Litium tabletter fast jag lämnar 

dom framme med avsikt”. 

 

Ett par av deltagarna beskriver att diagnosen fått en hämmande effekt. De vill ogärna nämna sin 

sjukdom då de upplevt att omgivningen i olika kontexter blivit avvaktande och ifrågasättande: 

 

”Det negativa är att jag hela tiden har som en slöja bakom mig, det hämmar mig. För om jag gör 

något lite impulsivt så är det risk att man blir tagen för sjuk”. 

 

”Jag kan uppleva ibland att jag inte tas riktigt på allvar, i vissa sammanhang. Folk tror man är lite 

knäpp, så jag kan uppleva det som hämmande att tala om att jag har bipolär sjukdom”. 

 

”Min livssyn är ganska negativ, den har vuxit fram ur erfarenheten att vara sjuk i mitt liv, och 

förstärktes efter att jag fick diagnosen. Det bipolära har lärt mig att man inte kan ha kontroll - det 

kan hända vad som helst”. 

     

8  Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

 

Det finns alltid en risk att kvalitativa studier kan bli utsatta för feltolkning eftersom det är subjektiva 

åsikter som samlas in och tolkas. Endast åtta personer deltog i studien vilket kan leda till en sämre 

validitet än om en mer omfattande datainsamling genomförts. Inte heller kan några kvantitativa 

generaliseringar göras, då antalet deltagare är få.  

 

Urvalet av undersökningsdeltagarna i denna studie är inte representativt för personer med bipolär 

sjukdom, då samtliga deltagare är medlemmar i en patientförening för personer med bipolär 

sjukdom. Detta faktum kan antas innebära att man identifierat sig mer med sin diagnos jämfört med 

personer som inte gått med i en förening för personer med bipolär sjukdom.  Därmed blir det svårt 

att generalisera resultaten till populationen individer med bipolär sjukdom. Hänsyn bör också tas till 

så kallad ”recall bias”, det vill säga att minnen förvrängs med tidens gång.  
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Medelåldern på undersökningsdeltagarna var förhållandevis hög (51.6 år), och flertalet av de 

intervjuade hade levt med konsekvenser av sjukdomen i många år, vilket troligtvis också haft en 

betydelse för resultatet. 

 

Som arbetande med psykoterapier till vardags, finns risk att den neutrala roll en forskare bör ha i 

mötet med samtliga intervjuade inte efterföljts. Deltagare med särskilt svår livshistoria kan ha 

bemötts på ett annorlunda vis än en deltagare som signalerar färre svårigheter. Detta kan ha 

påverkat på vilket sätt frågorna ställts och hur processen i intervjun framskridit, och i sin tur påverkat 

resultatet.  

 

Föreliggande studies frågeställning liknar till stora delar studien av Proudfoot et.al (2009); att 

undersöka upplevelsen av att få diagnosen bipolär sjukdom. I Proudfoots studie har man till skillnad 

från denna studie undersökt personer som nyligen blivit diagnostiserade med bipolär sjukdom (0-12 

månader). Dessutom utgår de ifrån antagandet att det är problematiskt och bekymmersamt att få 

beskedet om diagnosen. Bakgrunden till intresset för att göra Proudfoots studie är faktumet att 

många personer med bipolär sjukdom inte är följsamma med medicineringsrekommendationer eller 

rekommenderade självhanteringsstrategier. Konsekvensen av den bristande följsamheten leder till 

återfall i sjukdomen med stora förluster av olika slag. Proudfoots studie har dessutom som syfte att 

finna behandlingsmetoder som är mer anpassade samt i det långa perspektivet förhindra suicid vilket 

är det högsta bland personer med psykiatrisk diagnos.  Denna studie utgår inte från något antagande 

om att det är på det ena eller andra viset att få diagnosen bipolär sjukdom, inte heller från något 

antagande om bipoläras inställning till behandlingsrekommendationer. Denna frågeställning är därför 

mer öppen. Eftersom deltagarna i denna studie tidigast fick sin diagnos för tre år sedan, är det 

intressant att undersöka om resultatet skiljer sig från de som nyligen diagnosticerats. En skillnad 

mellan studierna är också metoden. Proudfoots studie utgår från ett webbaserat psykoedukativt 

program, där deltagarna kommunicerat via email med så kallade ”informed supporters”, personer 

som själva har bipolär sjukdom och som lyckats hantera sjukdomen på ett effektivt sätt i två år eller 

mer.  

 

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

I resultatet framträdde tre huvudsakliga teman ur datamaterialet och som på olika vis var kopplade 

till frågeställningen: livet innan diagnosen, diagnosens positiva betydelse, diagnosens negativa 

konsekvenser. Varje tema kommer att beröras i följande diskussion. 

 

8.2.1                  Livet innan diagnosen 

 

Resultatet visar att för att kunna beskriva vilken betydelse diagnosen haft för deltagarna, blev det 

ofrånkomligt att inte berätta om livet innan diagnosen.  För att förstå innebörden i någonting måste 

det sättas i relation till något. Diagnosen fick bland annat betydelse därför att de intervjuade hade 

levt i många år med olika symptom och intensiva emotionella tillstånd, utan att förstå vad det var för 

fel på dem. De hade sökt vård i många år, fått olika diagnoser under resans gång, olika typer av 

medicinsk behandling utan att det hjälpt. Det hade alltså gått många år innan de fick rätt diagnos. 
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Svårigheten att diagnosticera bipolär sjukdom framkom också i Berk et.als studie (2006) och även i 

Dunners (2003) översiktsartikel.  Deltagarnas berättelser vittnar om många år av svåra perioder, där 

de besatta av mani dragit igång projekt och aktiviteter som de i efterhand kunnat konstatera var 

orealistiska och gränslösa. Flera berättar om återkommande, mycket svåra depressioner, men som 

de själva inte kunde förstå.  I stort sett samtliga deltagare sökte bara vård när de var i depressiva 

perioder, vilket bekräftas av Calabreses (2004). Men det som de flesta reagerat mot i mötet med 

behandlare var att ingen hade ställt frågor om individens hela livssituation. Ingen hade fått frågor av 

typen: vad gör du när du inte är deprimerad?  De flesta deltagarna sökte återkommande hjälp under 

åren via vården utan att få rätt behandling, vilket bidrog till en ökning av de depressiva symptomen. 

Fler vittnar om att de blivit försämrade av felaktig medicinering, som exempelvis när läkare skrivit ut 

antidepressiva och detta utlöst svåra hypomana/maniska skov. Flera uttrycker en besvikelse över att 

det tagit så lång tid innan rätt diagnos ställts. Hirschfield et al (2003) redovisar resultat av en 

nationell undersökning av 2000 personer med bipolär sjukdom, framkommer  att 69% av deltagarna 

initialt blivit feldiagnostiserade samt att var tredje deltagare väntat 10 år innan rätt diagnos kunde 

ställas.  

 

8.2.2  Diagnosens positiva betydelse 

 

Diagnosen har i stort sett bara medfört något positivt, vittnar de flesta intervjuade om. De har med 

hjälp av rätt medicinering, insikt om vad sjukdomen innebär och hur man därmed måste hantera sig 

själv, kunnat finna ett fungerande liv. Diagnosen har gett dem en förklaring till varför de fungerat 

som de gjort under många år. Med hjälp av rätt medicinering och adekvata hanteringsstrategier har 

de intervjuade funnit en balans och en kontroll som bidragit till att livet idag fungerar. Flera beskriver 

att de fått psykoedukativa insatser från de affektiva enheter som de behandlas av. De har fått lära sig 

att känna tidiga tecken på ett annalkande skov och gjort sig medvetna om hur de exempelvis kan 

bromsa sin aktivitetsnivå för att hindra ett hypomant eller maniskt skov att utvecklas. Några har letat 

sig fram själva till information om sin sjukdom och hur man behöver tänka för att hålla sig i balans. 

Att det erbjuds för lite stöd och hjälp i form av terapeutiska interventioner via de affektiva enheterna 

framkommer hos några. Ett par av deltagarna har själva sökt bearbetande terapi som ett sätt att 

förstå och hantera sin sjukdom. Flera menar att de fått hjälp via patientföreningen att kunna 

bearbeta sina upplevelser av att leva med sjukdomen med andra med samma diagnos. I dessa möten 

och samtal har några funnit stöd och förståelse. Några talar i positiva ordalag om att diagnosen 

bidragit till känsla av ny och stärkt identitet, dels tack vare patientföreningen och de ofta likasinnade 

personer de kommit i kontakt med där, dels tack vare att de fått ett namn på de svårigheter de levt 

med i många år. Självbilden har alltså för vissa förändrats av att de fick diagnosen. De identifierar sig 

med sin sjukdom. Andra har inte ändrat synen på sig själva, de är tydliga med att skilja på sin 

sjukdom och på sig själva. Andra kan inte avgöra vad som är ett uttryck för sitt sanna själv och vad 

som kan tillskrivas sjukdomen. 

  Jönsson et al (2008) bekräftar upplevelsen av bland annat ökad sjukdomsinsikt samt 

hanteringsstrategier för sjukdomen. Även ett tema om acceptans av sjukdomen bekräftas, där det 

beskrivs hur det varit en rörelse mellan förnekelse och acceptans, och att flera fortfarande levde med 

en ambivalent inställning. Däremot framkommer inte något om när i tiden deltagarna fått sin 

diagnos. Bland deltagarna i aktuell studie hade det gått minst tre år sedan de diagnosticerades som 

bipolära.  Kanske är det en bidragande orsak till att samtliga i denna studie visar en samstämmighet i 

acceptansen av sjukdomen.  Möjligen kan deltagarna i Jönssons (2008) studie nyligen fått sin diagnos, 
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vilket skulle kunna förklara en del av deras ambivalens. Det faktum att majoriteten av deltagarna i 

aktuell studie förbättrats sedan de inledde medicinering avsedd för bipolär sjukdom, verkar tveklöst 

vara den mest bidragande orsaken till att de accepterat sin diagnos.  Flertalet deltagare i studien har 

haft täta skov under sitt liv, och symptomen tycks ha förvärrats över tid, vilket är en konsekvens av 

att gå med sjukdomen obehandlad. Medelåldern bland deltagarna i föreliggande studie var 

förhållande vis hög, 51.2 år, och många hade levt med sina symptom i många år, utan att få rätt 

hjälp. Detta kan sannolikt också bidragit till att lättare ta till sig diagnosen. I Jönsson et als (2008) 

studie var medelåldern 31.5 år, kanske har det bidragit till en större ambivalens beträffande 

diagnosen, då det kan vara ett större stigma ett få besked om att man har en psykisk sjukdom då 

man är yngre och har en stor del av livet framför sig. Både Jönsson et al (2008) och Proudfoot et al 

(2009) beskriver ett explicit tema som handlar om osäkerheten inför framtiden, vilket inte upplevs av 

majoriteten av deltagare i aktuell studie. Här verkade det snarare som om diagnosen bidragit till en 

känsla av kontroll över framtiden. 

 

 

8.2.3  Diagnosens negativa konsekvenser 

 

Majoriteten av deltagarna menar att det var omskakande från början när de fick diagnosen ställd. 

Vissa menar att det var stigmatiserande att ha fått en stämpel som psykiskt sjuk, men att de inte 

längre känner så. Proudfoot et al (2009) visar entydigt att deltagarna kände sig stigmatiserade av 

diagnosen.  

 

Upplevelsen av att diagnosen ibland kan vara styrande och begränsande framkom hos en del av 

deltagarna. Begränsande till exempel genom att inte våga vara så spontan som man kan känna sig 

ibland då det kan tolkas som något patologiskt uppskruvat. Några menar också att omgivningen 

reagerat med tystnad och en ifrågasättande attityd när de berättat om sin diagnos. Detta bekräftas 

av Jönsson et al (2008) som också beskriver att den allmänna uppfattningen skulle vara att människor 

i allmänhet är fördomsfria och upplysta, men att det inte är så deltagarna i Jönssons studie upplevt 

sig blivit bemötta när de talat om sin sjukdom. Kutchins och Kirk (1997), som är kritiska till DSM-

manualen, menar att validiteten i DSM-manualen brister, då många diagnoser formas utifrån både 

sociala och politiska influenser. Deltagarna i denna studie har fått sin diagnos ställd i Sverige, där 

DSM-manualen är den mest använda inom psykiatrin. Dock har majoriteten av de intervjuade fått 

vänta många år innan bipolär diagnosen ställdes. För just de personer som ingått i denna studie har 

till slut just skicklighet i diagnostik hos behandlande läkare och vårdpersonal, bidragit till remission. 

Men för en annan individ som uppvisar symptom som liknar symptomen vid bipolär sjukdom, men 

som kan förklaras av livsomständigheter och vissa konstitutionella egenskaper, och som för den skull 

inte är patologiska, kan detta missgynna den individen som då diagnostiseras som psykiskt sjuk.  Att 

förstå och lyssna in en människas berättelse, förstå nyanserna av det som sägs, och förstå 

magnituden av symptomen och utifrån det etikettera, och etikettera rätt och korrekt är en utmaning 

för behandlande vårdpersonal. Kanske är det en av förklaringarna till att det kan dröja så många år 

för en individ att få rätt ställd diagnos; det krävs en omfattande screening för att korrekt kunna ringa 

in en diagnos, och där DSM-manualen bara utgör en liten del av den kliniska bedömningen. 
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8.3 Slutsatser 

 

Berättelserna från deltagarna i aktuell studie vittnar om många år av svårigheter och lidande. Kanske 

den samstämmighet som finns hos deltagarna om diagnosens huvudsakliga och stora positiva 

betydelse tillskrivas just det faktum att de verkligen fått hjälp till en bättre funktionsstatus och 

livskvalité. Få deltagare uppger förhållandevis få negativa konsekvenser av att ha fått diagnosen 

bipolär sjukdom. Sammanfattningsvis gav diagnosen deltagarna en förklaring till varför de fungerat 

som de gjort under många år av sina liv. Saker föll på plats och de fick därmed också en förståelse för 

sig själva vilket sannolikt bidragit till remission.  

  

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

Ett perspektiv på fortsatt forskning kan vara att undersöka personer med bipolär diagnos men som 

tillhör andra populationer. I detta sammanhang kan det i första hand vara intressant att undersöka 

de som inte tillhör en patientförening, och se om det finns några skillnader i resultaten. Finns 

skillnader i resultaten blir ett perspektiv att undersöka om den sociala kontexten i en patientförening 

medför att personer i ett långt perspektiv följer sin behandling på ett konsekvent sätt och därmed får 

en högre livskvalitet.  Det skulle även vara intressant att intervjua personer med lägre medelålder än 

deltagarna i denna studie, vars medelålder var relativt hög (51.6 år).   Vidare skulle det vara 

intressant att undersöka diagnosens betydelse hos personer med andra psykiatriska diagnoser till 

exempel Asberger och ADHD. Det som då kan vara intressant att undersöka är om diagnosen även 

hos dessa patientkategorier bidragit till en förståelse av sitt liv retrospektivt, såsom resultatet i denna 

studie visar.  
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NN 

SLSO Föreningen Balans 
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     Guiye Lövgren Wiklund 

     Student vid Ersta Sköndals 

     Högskola 

 

Studie om diagnosens inverkan och betydelse 

 

Jag heter Guiye Lövgren Wiklund, arbetar dagligen som psykoterapeut i egen verksamhet samt inom 

primärvården parallellt med att jag nu går den avslutande delen i psykoterapeututbildningen på Ersta 

Sköndal Högskola. Jag är särskilt intresserad av individer med diagnosen bipolär syndrom. 

 

Jag skall göra en kvalitativ studie där jag kommer att undersöka om diagnosen bipolär sjukdom fått 

en betydelse för individen och individens livsvärld; det vill säga, har själva diagnosen påverkat 

någonting i mitt liv? 

 

Studien är upplagd så att jag söker personer som fått diagnosen för tidigast ett år sedan men senast 

för tio år sedan. Anledningen att jag avgränsar är att om man fått diagnosen senare än för ett år 

sedan, så har man kanske inte hunnit märka av några förändringar. Är det längre sedan än tio år 

sedan så kan det vara svårt att minnas detaljer som kan vara viktiga för själva frågeställningen. 

 

Deltagandet innebär en intervju om en timme. Intervjuerna hålls nu under våren 2011. Man deltar 

anonymt, dvs. alla uppgifter behandlas konfidentiellt och samtliga personer avidentifieras i 

materialet. 

 

Syftet med studien är att öka kunskaperna och förståelsen för individer med bipolär sjukdom. Det 

finns inte mycket forskat kring vad en diagnos i allmänhet får för betydelse för en individ, och i 

synnerhet för människor med diagnosen bipolärt syndrom. 

 

Du som kan tänka dig att delta – hör av dig till mig på mailadress: guiye@bostream.nu 

Eller om det känns enklare, ring på mobil 0709-662456. 
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Intervjuguide 

 

 

 

 

-Har diagnosen haft någon betydelse för Dig? 

 

 

 

-Har diagnosen påverkat din självbild? 

 

 

 

-Har diagnosen påverkat relationer-på jobbet-privat? 
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