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SAMMANFATTNING 

På senare år har antalet slutenvårdsplatser i Sverige minskat. Detta har lett till att patienter 

med psykisk ohälsa själva behöver bli experter på sin sjukdom. I flera delar av landet erbjuds 

därför psykopedagogiska interventioner som komplement till farmakologisk behandling vid 

behandling av bipolär sjukdom. Interventionerna har olika struktur och innehåll, men alla 

syftar till att stärka patienten och ge denne verktyg för att kunna hantera sin sjukdom. Syftet 

med denna studie var att belysa deltagarnas erfarenheter av att ha deltagit i den 

psykopedagogiska interventionen som Psykiatri Södra i Stockholm erbjuder, vilka nya 

kunskaper de har fått och vad de har tyckt varit givande/ mindre givande. Studiens design var 

kvalitativ och genomfördes med hjälp av personliga intervjuer. Vi tillfrågade 25 personer 

vilka samtliga har deltagit i psykopedagogiska interventioner. Av dessa tackade sju ja till 

intervjuerna. 

 Innehållsanalys användes som metod vid bearbetandet av intervjuerna. Resultatet visar att 

deltagarna hade blivit stärkta i sig själva, att de hade lärt sig att separera sig själva från 

sjukdomen och att de hade fått större förståelse för vad de kan göra för att förhindra 

uppkomsten av nya skov. Framför allt visar dock resultatet att deltagarna hade blivit en del av 

en grupp, det vill säga fått en känsla av sammanhang, vilket de flesta dittills hade saknat i 

livet. Psykiatrin har en viktig roll i att aktivt bjuda in patienter och anhöriga till 

psykopedagogiska interventioner. Trots att forskningen påvisar att det bara finns fördelar med 

psykopedagogiska interventioner, finns det alldeles för få utbildningsplatser för att täcka 

patienternas behov. En del av specialistsjuksköterskans roll blir att se till att psykopedagogik 

implementeras i den psykiatriska vården. 

Nyckelord: Psykopedagogisk intervention, gemenskap, bipolär sjukdom 

  



 

 

ABSTRACT 

During the last years institutional care in Sweden has decreased, which has led to the fact that 

patients need to become experts on their own disorder. In several parts of the country psycho 

educational interventions are offered as a complement to pharmacological treatment when 

treating people with bipolar disorder. The intervention programs have different structures and 

contents, but they all aim to strengthen the patient and provide him or her with tools to 

manage the disease. The aim of the study was to illuminate the participants’ experiences of 

taking part in a psycho educational intervention program offered by Psykiatri Södra in 

Stockholm, what sort of new knowledge they acquired, what was good/ less good. The design 

of the study was qualitative and it was performed through personal interviews. Everyone who 

participated in the last intervention was asked to participate in the study. The sample was 

based on the above, and in the end seven people accepted taking part in an interview. A 

qualitative content analysis was used to process the interviews. The results showed that the 

participants felt empowered, they had learned to separate themselves from the disease, they 

had a bigger understanding for what they themselves could do to prevent new relapses, but 

most of all they had become a part of a group, and they finally felt a sense of coherence which 

they previously lacked in life.  Psychiatric caregivers have an important part in actively 

inviting people with bipolar disorder and their relatives to psycho educational intervention 

programs. Even though research shows that there only are benefits in psycho educational 

intervention programs, there aren’t enough programs to cover all in need.  A part of the 

specialist nurse’s roll therefore is to implement psycho educational intervention programs in 

psychiatric care. 

Key words: Psycho educational intervention programs, community, bipolar disorder 
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1 INLEDNING 

Bipolär sjukdom är en folksjukdom. Ca två procent av den svenska befolkningen insjuknar i 

bipolär sjukdom någon gång i livet. Sjukdomen är livslång men den sjuke kan ha symtomfria 

perioder efter insjuknandet. Efter många års erfarenhet av psykiatrisk slutenvård har vi mött 

många patienter som har diagnosen bipolär sjukdom. Forskning visar att varje skov gör att de 

kognitiva färdigheterna försämras, vilket leder till sämre livskvalitet. Efter att i ett tidigare 

fördjupningsarbete om bipolär sjukdom ha sett att det finns evidens för att psykopedagogiska 

insatser är ett viktigt komplement till farmakologisk behandling, ville vi undersöka om sådana 

insatser har varit till hjälp för patienterna och deras anhöriga. Att se människor som är svårt 

sjuka, vars lidande är outhärdligt, lämnar ingen oberörd. Därför ville vi veta om denna 

utbildning haft en positiv påverkan på dessa människors liv. 

2 BAKGRUND 

2.1 Forskning på området 

2006 presenterade Socialstyrelsen en kunskapsöversikt av effekter av psykopedagogiska 

insatser för personer med bipolär sjukdom eller schizofreni (Öjehagen et. al., 2006).  En 

kunskapsöversikt är en skriftlig rapport som baseras på vetenskap och/eller beprövad 

erfarenhet. En systematisk översikt om psykopedagogiska insatser har inkluderats. Rapporten 

visar att information/utbildning om sjukdomen ur biologiska, sociala och farmakologiska 

aspekter generellt är effektivt för att minska risken för återfall och/eller återinläggning i 

jämförelse med vård utan psykopedagogiska interventioner. Översikten baseras på RCT-

studier och metaanalyser som omfattar 114 respektive 746 patienter. Den har en hög 

evidensgrad vad gäller återfall eller återinläggningar. Sammanfattningsvis visar 

kunskapsöversikten att det finns stöd för att psykopedagogiska insatser har effekt på personer 

med bipolär sjukdom (Öjehagen et. al., 2006). Det finns en mängd vetenskapliga studier som 

visar att psykopedagogiska insatser är ett bra komplement till farmakologisk behandling för 

personer med bipolär sjukdom. Insatserna tillför en ökad stabilisering av symtom, färre 

återfall och längre tid mellan återfallen (Backlund, 2013). Psykopedagogiska interventioner är 

ett enkelt sätt att minska risken för framtida skov genom att erbjuda beteendeträning för att 

öka sjukdomsinsikten, lära sig känna igen tidiga symtom och utveckla hanteringsstrategier. 

Att göra det möjligt för personer med bipolär sjukdom att aktivt delta i sin behandling stärker 



 

2 

 

deras självständighet och oberoende. Detta ökar även deras medvetenhet och förståelse för de 

utmaningar det innebär att leva med bipolär sjukdom (Stafford & Colom, 2013). 

Psykopedagogiska interventioner bygger på den grundläggande förutsättningen att patienten 

får information gällande sin sjukdom, vilket resulterar i ett ökat ansvarstagande för sin 

behandling och ökad livskvalitet. Det är en accepterad evidensbaserad behandling för en rad 

medicinska och psykologiska problem som resulterar i en minskning av symtom och ökad 

livskvalitet (Sajatovic, Chen, Dines & Shirley, 2007). 

En studie som gjorts i Nederländerna visar att psykopedagogiska insatser hos personer med 

bipolär sjukdom leder till att personerna löper mindre risk att hamna i nya maniska skov, ger 

en bättre livskvalitet och ökad social funktion (Renes, Regeer, van der Voort, Nolen & Kupka, 

2014). Hansen, Christensen, Dam, Gluud, Wetterslev och Kessing’s (2012) studie om 

psykopedagogiska interventioner hos personer med unipolär depression visar ingen 

signifikant skillnad i antal återinläggningar, sjukdomens svårighetsgrad eller följsamhet i 

medicinering med antidepressiva läkemedel. Däremot upplevde personerna sig ha en bättre 

livskvalitet, samt var nöjdare med vården. 

2.2 Etiologi och biologiska aspekter 

Bipolär sjukdom delas oftast i två huvudsakliga grupper- Bipolär sjukdom typ I och Bipolär 

sjukdom typ II. För att få diagnosen Bipolär sjukdom typ I krävs att patienten någon gång i 

livet drabbas av en manisk episod (ofta med psykotiska inslag) som pågår i minst en vecka 

och kräver heldygnsvård. Den maniska episoden följs som regel av en depression. Om 

behandling ej sätts in är återfallsprevalensen 100 % (Backlund, 2013). 

För att diagnostiseras med Bipolär sjukdom typ II ska man ha varit hypoman i minst fyra 

dagar, men även ha haft en depressiv episod. Diagnosen är lätt att missa då hypomanin inte 

kräver heldygnsvård och kan förekomma långt tidigare eller senare i förhållande till 

depressionen. Patienten söker oftast inte heller vård vid hypomanin. Blandepisoder av 

mani/hypomani/depression kan förekomma samtidigt, och är således svårdiagnostiserat och 

förväxlas ofta med agiterad depression. Behandlingen är inte densamma, och tillståndet kan 

innebära en hög suicidrisk. Bipolär sjukdom ändrar karaktär över tid; episoderna flyter 

samman med restsymtom mellan episoderna och de blir mer autonoma (yttre påverkan blir 

inte lika påtaglig). Episoderna kommer också tätare vilket innebär flera insjuknanden med allt 

kortare intervall mellan skoven vilket kallas för kindlingeffekten (Häggström, 2007). 
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Ett tillstånd kallat Rapid Cycling kan förekomma och innebär att personen har minst fyra 

maniska eller depressiva skov under ett år, då episoderna kan komma tätt, med några veckors 

mellanrum. Ännu snabbare bipolära svängningar som Ultrarapid Cycling 

(varannandagsmani/depression) kan också förekomma, men blir då lätta att förväxla med den 

labilitet som betecknar emotionellt instabil personlighetsstörning (Backlund, 2013) 

Faktorer som spelar in vid insjuknandet är hereditet (60 % av patienterna insjuknar på grund 

av genetiska faktorer), en otrygg uppväxt samt stressande faktorer (oavsett om de är positiva 

eller negativa). När personen väl insjuknat finns det en mängd faktorer som påverkar 

sjukdomsförloppet, såsom stress, sömnbrist, bristande följsamhet till behandlingen, missbruk, 

avsaknad av rutiner och konfliktfyllda familjerelationer (Backlund, 2013; Antai- Otong, 

2008). 

Nyare forskning har visat att upprepade maniska episoder leder till en minskning av 

hjärnvolym. Man har funnit starka bevis för kopplingen mellan minskningen av hjärnvolym i 

dorsolaterala prefrontala cortex och antalet maniska episoder under en livstid för personer 

med bipolär sjukdom typ I. Dorsolaterala prefrontala cortex är känt för att vara viktigt för våra 

exekutiva funktioner och brister där leder till en minskad förmåga att bearbeta, strukturera och 

planera (Ekman, Lind, Rydén, Ingvar & Landén, 2010). 

Det finns resultat som visar att ytterligare en struktur i limbiska systemet, amygdala, påverkas 

av både mani och depression. En ökad frisättning av stresshormon sker och leder till en 

neurotoxisk effekt, som leder till atrofi av amygdala vid långvarig affektiv sjukdom. 

Amygdala anses också vara kopplat till kindlingeffekten (Häggström, 2007). 

2.3 Stress och sårbarhetsmodellen 

 

Figur 1. Stress och sårbarhetsmodellen 

Zubin och Spring (1977) implementerade denna Stress och sårbarhetsmodellen , Figur 1, för 

att kunna visa vilka faktorer som kan orsaka en försämring i psykisk hälsa. Modellen 

användes i början som en förklaringsmodell för personer med schizofreni, men har anpassats 

och används nu även för personer med bipolär sjukdom samt personer med andra psykiska 

ohälsotillstånd. Modellen grundar sig i att alla människor i olika grad har en sårbarhet för att 

bli drabbade av psykisk ohälsa. Känsligheten kan härstamma från både psykobiologiska 
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faktorer och psykosociala faktorer, likväl som från en blandning av dessa. Personen kan ha 

drabbats av dessa i form av någon slags tidig störning- psykologisk eller biologisk. När 

personen har den här känsligheten kan påfrestningar och stressorer i miljön utlösa både 

maniska och depressiva skov. (Cullberg, 2000; Zubin & Spring, 1977).  

2.4 Behandling  

Sedan nittiotalet och framåt finns konsensus om att endast farmakologisk behandling inte 

räcker (Häggström, 2007; Antai- Otong, 2008). Behandlingen av personer med bipolär 

sjukdom kräver ett holistiskt synsätt, som involverar farmakologisk behandling och 

psykopedagogiska insatser (Antai- Otong, 2008).  

Litium är förstahandsbehandling, men kräver noggrann övervakning genom kontinuerliga 

blodprovstagningar, eftersom det har ett smalt terapeutiskt fönster och för höga doser kan leda 

till litiumintoxikation. Litium har god effekt på både mani och depression, men även 

profylaktiskt mot manier. De medicingrupper som används vid behandling av bipolär sjukdom 

är stämningsstabiliserande läkemedel, antidepressiva preparat samt atypiska neuroleptika, 

beroende på vilket sjukdomsskede patienten befinner sig i. I de fall då den sjuke visat sig vara 

behandlingsresistent kan även ECT (electro convulsive treatment) användas som behandling, 

både i den akuta maniska fasen eller djupa depressiva fasen. Detta leder ofta till förbättring, 

men kan även orsaka minnespåverkan. Det finns också en risk för återinsjuknande (Backlund, 

2013; Antai- Otong, 2008).  

De psykopedagogiska insatser som finns för personer med bipolär sjukdom är 

patientutbildningar, KBT och gruppterapi. De psykopedagogiska insatser som är fokus i denna 

studie är patientutbildning, det vill säga att den sjuke och de anhöriga får anmäla sig till en 

utbildning där de får information om sjukdomstillståndet, vilka behandlingsalternativ som 

finns, självhjälpsövningar, hjälp att se/kartlägga tidiga varningstecken samt möjligheten att 

dela sina erfarenheter med andra kursdeltagare (Backlund, 2013). Det har utvecklats olika 

utbildningsprogram för att öka anhörigas och patienters förståelse för sjukdomen samt vilka 

behandlingsalternativ som finns. Längden och upplägget för utbildningarna skiljer sig åt- 

vissa inriktar sig huvudsakligen på information om sjukdomen, medan andra fokuserar på 

färdighetsträning (Backlund, 2013). Samtliga syftar till att öka sjukdomsinsikt, till att bidra 

med kunskap om sjukdom och medicinering samt till att förse deltagarna med redskap för att 

hålla sjukdomen i schack (Backlund, 2013; Bartonek, 2014). Ytterligare en positiv effekt med 

psykopedagogiska insatser är att patienten blir mer delaktig i sin vård. Det regionala 

http://www.psykiatristod.se/
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vårdprogrammet i Stockholms län för patienter med bipolär sjukdom överensstämmer med de 

tidigare nämnda rönen. Där framkommer att den farmakologiska behandlingen bör 

kompletteras med psykopedagogiska insatser, dels för att behandlingen resulterar i färre 

återinsjuknanden och en ökad social funktionsförmåga för både patient och familj samt dels 

för att närståendes subjektiva börda minskar (Backlund, 2013).  

2.5 Omvårdnad vid bipolär sjukdom 

Då patienten befinner sig i ett maniskt skov är det personalens uppgift att begränsa stimuli, 

vara vänlig, tydlig och konsekvent, om möjligt undvika konfrontation, övervaka/ begränsa 

destruktivt beteende, finnas som stöd, erbjuda trygghetskänsla, se till att patienten får i sig mat 

och dryck i lagom mängd samt att tänka på den fysiska säkerheten gällande patienten och 

personer i dennes omgivning (Backlund, 2013). 

Om patienten är i ett depressivt skov är det viktigt att personal bland annat blir ett 

vikarierande hopp, ger patienten mycket tid, hjälper patienten att se sina styrkor, identifierar 

de problemområden som hen vill förändra och skapar ett tidschema (struktur behövs då 

förmågan att lösa problem/ta beslut är nedsatt). Vidare är det personalens uppgift att se till att 

de basala behoven tillgodoses, såsom att patienten får tillräckligt intag av mat och dryck 

genom anpassade portioner (hellre fler än stora). Personalen måste kontrollera tecken på 

uttorkning, motverka förstoppning genom motivering till fysisk aktivitet (sätt realistiska mål) 

samt anpassa sovmiljön (till exempel genom extra tillsyn under morgonen då ångest och 

negativa tankar ofta kommer). Strukturerade suicidriskbedömningar bör göras kontinuerligt 

under vårdtiden, då suicidrisken är 20 % högre hos personer med bipolär sjukdom än i övriga 

befolkningen (Backlund, 2013). 

2.6 Specialistsjuksköterskans roll 

”För att patienten och/eller närstående skall få en känsla av trygghet och egenkontroll är 

kunskap och tillit till den egna förmågan avgörande. Allt detta föds i en dialog med experter, 

det vill säga sjukvårdspersonal” (Klang Söderkvist, 2007, s.41). Specialistsjuksköterskan har 

alltså ett stort ansvar för att tillsammans med övriga personalkategorier stärka personens 

tilltro till sig själv och ge denne verktyg för att kontrollera sin ohälsa. En bra patient- och 

vårdarrelation är grunden för god vård. Sjukdomen i sig är så handikappande att den lämnar 

spår i personens funktionsnivå och i dennes sociala värld. Känslan av autonomiförlust är 

påfallande hos denna patientkategori. Specialistsjuksköterskan kan underlätta den drabbades 

http://www.psykiatristod.se/
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liv genom att i samråd med denne, dennes anhöriga och övrig vårdpersonal kartlägga tidiga 

varningstecken samt hitta hanteringsstrategier (Crowe et.al., 2012). Det finns mycket 

patienten kan göra för att påverka sin livskvalitet. Specialistsjuksköterskans uppgift blir att 

hjälpa patienten att skapa struktur i vardagen, komma tillrätta med sömnen, ge kostråd, tipsa 

om lämpliga motionsvanor (vikten av att komma ut i solljus), stötta i avhållsamhet från 

alkohol och droger, hjälpa patienten att hitta verktyg för stresshantering, ge möjlighet till att 

prata om känslor, påminna om munhygien samt framför allt att lära patienten att se tidiga 

tecken på insjuknande (Backlund, 2013). 

2.7 Personcentrerad vård 

I dagens samhälle försöker vårdgivarna att involvera patienten i sin egen vård, det vill säga 

göra dem delaktiga och skapa allianser. Personcentrerad vård syftar till att skapa 

vårdrelationer, social kontext, respekt för den enskilde, delat ansvar (shared decision making), 

kommunikation, hälsa och välbefinnande samt till att bevara autonomin (Ekman & Norberg, 

2013). Utifrån en litteraturgenomgång presenterade McCormack (2004) fyra grundpelare i 

personcentrerad vård, nämligen att vara i en relation, känna sig själv, vara på en plats och i en 

social värld. Den personcentrerade vården innebär en skiftning från en modell där patienten 

varit ett passivt mål för medicinska interventioner (där fokus legat på behov och inte på 

resurser), till att överenskommelser görs med patienten (gärna även med närstående om 

möjligt) som blir aktiv i att planera och genomföra sin egen hälsoplan. I omställningen till den 

personcentrerade vården, med ökat ansvar och ökad makt för patienten, blir 

specialistsjuksköterskans kunskaper resurser både för personalgruppen och för patienten 

(Edvardsson, 2010). Inom den personcentrerade vården bekräftas patientens värdighet och 

självrespekt. För att kunna bedriva sådan vård krävs lyhördhet och respekt för 

patientberättelsen vilken utgör kärnan i förhållningssättet (Santamäki Fischer, 2010). 

Edvardsson (2010) menar att vårdaren behöver var lyhörd inför fenomen som tillit, rädsla och 

livsmod för att kunna stärka personen till livslust. Den personcentrerade vården bedrivs 

genom partnerskap i teamarbete som inkluderar patienten, närstående och ett 

interprofessionellt team. I det interprofessionella teamet ingår läkare, sjuksköterskor, 

mentalskötare, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och psykologer. Inom 

partnerskapet byggs vården upp med patienten i fokus. Sackett, Rosenberg, Grey, Haynes & 

Richardsson (1996), påpekar även vikten av att kombinera evidensbaserad och 

erfarenhetsbaserad vård (ofta tyst kunskap). Partnerskapet, bygger på att patienten är expert 

på sig själv och sin sjukdom, att närstående är experter på sina observationer/ erfarenheter och 
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att det professionella vårdteamet har både erfarenhet och kunskap om sjukprocesser, 

behandlingsprinciper och vård. Empowerment handlar om att skapa ett lärande möte där 

patienten får möjlighet att utvecklas gällande inre mognad och kapacitet. Detta är nödvändigt 

för att individen ska kunna ta rationella beslut samt genomföra och värdera dessa. Patient 

empowerment är alltså en förutsättning för att individen ska ha möjlighet att hantera sin 

sjukdomssituation och använda sina resurser på bästa sätt (Andersson & Funell, 2010). 

2.8 Anhörigas delaktighet och börda 

Något som ofta glöms bort är relationen mellan anhöriga, patient och vårdpersonal. Patientens 

närstående har en stark påverkan på hälsan som kan vara både negativ och positiv, vilket gör 

att de därför behöver ingå i behandlingen (Kirkevold & Ekern, 2003). Jönsson, Wijk, 

Danielson & Skärsäter (2011) menar att psykopedagogiska insatser underlättar för familjer 

genom ökad förståelse, stressreduktion och ökad möjlighet till social funktion. Den nuvarande 

trenden gällande antalet slutenvårdsplatser påvisar en tydlig minskning i platsantal 

(Socialstyrelsen, 2010). Detta gör i sin tur att patienterna i allt större utsträckning måste förlita 

sig på sina anhöriga. Det är därför av största vikt att förse familj och anhöriga med kunskap 

och stöd för att minska både den sjukes och deras eget lidande. Anhöriga bör involveras i 

vården genom att erbjudas psykopedagogiska interventionsutbildningar då detta kan ha en 

positiv påverkan på antalet skov och återinläggningar. Sjukdomen är belastande även för 

anhöriga och genom att stötta dem med utbildning minskar deras börda (Cheng & Chan, 

2005). Då en familjemedlem insjuknar i bipolär sjukdom leder det oftast till stress och 

påverkar familjens sociala nätverk. Familjebördan kan vara både subjektiv och objektiv. Den 

subjektiva inkluderar förlustkänslor, skam, ångest och depression, medan den objektiva 

inbegriper begränsade fritidsaktiviteter, inkomstbortfall och bristfällig social samvaro 

(Glanville & Dixon, 2005; Foldemo, Gullberg, Ek & Bogren, 2005).  Samtliga deltagare i 

studien av Peters, Pontin, Lobban och Morriss (2011) var ense om att det var fördelaktigt att 

involvera anhöriga i återfallsprevention.  Detta ledde till ökad förståelse för sjukdomen, 

anhöriga fick en större roll i vården och känslan av att kunna påverka mer samt att 

relationerna mellan patient och anhörig förbättrades. Dock upplevde en del vårdpersonal att 

vårdandet blev mer komplext då även anhöriga skulle involveras.  

3 PROBLEMFORMULERING 

Bipolär sjukdom är en livslång sjukdom som orsakar den sjuke ett stort lidande. Den kan ha 

förödande konsekvenser för både den drabbade och dennes närstående. Psykopedagogiska 
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insatser minskar risken för återfall i maniska eller depressiva skov. Evidensgraden för att 

psykopedagogiska insatser fungerar är högsta möjliga, därför är det viktigt att kvalitén på 

dessa utbildningar är god. Den utbildning som erbjuds inom södra Stockholm har enligt 

studiens författare inte utvärderats på ett tillfredställande sätt, vilket motiverar denna studie.  

4 SYFTE 

Syftet med studien var att belysa erfarenheter av psykopedagogiska insatser av typen 

patientutbildning hos personer med bipolär sjukdom i södra Stockholm. 

5 TEORETISK REFERENSRAM 

Vi har valt att använda oss av Antonovskys teori om känsla av sammanhang som teoretisk 

referensram, då mycket av den personcentrerade vårdens andemening återspeglas där. Den 

psykopedagogiska utbildningen som studerats i föreliggande studie, utgår ifrån 

personcentrerad vård, där syftet är att förse deltagarna med en förstärkt självbild samt resurser 

för att kunna hantera sin sjukdom. Känslan av sammanhang är Antonovskys huvudsakliga 

förklaringsmodell för hur friskheten bevaras trots dåliga förutsättningar. Den utgår ifrån den 

salutogena modellen. Ordet kommer från det latinska ordet salus, som kan beskrivas som 

hälsa och vad som gör en människa frisk. Antonovsky (1991) liknar hälsa och ohälsa vid två 

motpoler. En människa kommer under sin livstid att dras olika mycket mot de olika polerna 

beroende på hur denne lever sitt liv och vad denne drabbas av. Vidare menar han på att livet är 

fullt av stressorer som påverkar tillvaron negativt, det vill säga i en ohälsosam riktning, men 

att det även finns positiva omständigheter som leder till ett friskare liv. 

Antonovsky (1991) definierar Känsla av sammanhang som: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör 

från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga (2) 

de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 

finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang 

(Antonovsky, 1991 s.46). 

Han delar in känsla av sammanhang i tre underbegrepp- begriplighet, meningsfullhet och 

hanterbarhet. Begriplighet syftar till i vilken utsträckning inre och yttre stimuli upplevs som 

gripbart, exempelvis ordnad, strukturerad information snarare än kaotisk och oförklarlig. 

Hanterbarhet definierar Antonovsky (1991) som graden av resurser man upplever står till ens 

förfogande och som hjälper en att möta kraven som kommer från alla de stimuli vi utsätts för i 
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vardagen. Med begreppet meningsfullhet menar Antonovsky (1991) att människor har en 

grundläggande känsla av att det finns en emotionell livsmening och att det är värt att kämpa 

trots de problem och bekymmer man utsätts för i livet. Meningsfullheten bidrar till att livsvilja 

och motivation skapas hos människan.  

6 METOD 

6.1 Design 

Författarna har valt en kvalitativ design, vilket enligt Polit och Beck (2012) är en lämplig 

metod för det syfte vi hade med studien. Kvalitativ design har sitt ursprung i 

vårdvetenskapens holistiska tradition och avser att studera personers upplevelser och 

erfarenheter av ett fenomen (Marshall & Rossman, 2011; Tjora, 2012). Avsikten är att den 

kvalitativa forskningen ska äga rum i fenomenets naturliga miljö. Studien formas av den 

kontext som den utförs i, tillsammans med forskare och informanter (Rossman & Rallis, 

2003). I det här fallet var kontexten den psykiatriska öppenvård där utbildningen genomförts.  

6.2 Den psykopedagogiska insatsen som utvärderats 

Inom slutenvården möter vårdpersonal ofta personer som hamnat i maniska skov. Dessa utgör 

ofta en utmaning för personalen, men framförallt utgör de en fara för sig själva. Det är därför 

sjukvårdens ansvar att se till att i största möjliga mån kunna förebygga ett skov (Backlund, 

2013). I dagsläget har utbildningen inte utvärderats på ett för författarna önskvärt sätt. Detta 

motiverar studien. Inom delar av psykiatrin i Stockholms län finns det utbildningar där 

personer med bipolär sjukdom och deras anhöriga kan förvärva kunskap kring hur de ska 

agera för att förhindra nya skov. Fokus för studien är de personer som deltagit i denna 

utbildning inom ramarna för öppenvården i södra Stockholm. Utbildningen som personerna 

genomgick bestod av sex utbildningstillfällen, alla med olika teman (Tabell 1). Alla 

utbildningstillfällena hade tid avsatt för gruppdiskussion, dock uteblev denna vid ett tillfälle 

på grund av tidsbrist. 

Tabell 1. Utbildningstillfällen 

Tema Innehåll Föreläsare 

Bipolär sjukdom Symtom, samsjuklighet, 

förekomst, faktorer som 

påverkar insjuknandet 

Läkare 
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Farmakologi/ behandling Olika medicineringar och 

behandlingsmetoder 

Läkare 

Familjeperspektivet Hur sjukdomen påverkar 

anhöriga och barn 

Sjuksköterska/ psykoterapeut 

Tidiga varningstecken/ 

missbruk/ suicid 

Stämningsdagbok, krisplan, 

film om suicid 

Sjuksköterska 

Stress och sårbarhet Stress/sårbarhetsmodellen, Sjuksköterska/ Psykoterapeut 

Brukarperspektivet Två personer med bipolär 

sjukdom som berättar om sitt 

liv 

BISAM- brukarinflytande i 

samhället 

 

6.3 Urval och datainsamling 

Endacott & Botti (2007) menar att riktat urval, det vill säga purposive sampling, är lämpligt 

att använda i kvalitativ forskning på grund av att det används för att särskilja informanter med 

erfarenhet av det ämne studien har som syfte att belysa. Detta var den metod som valdes för 

studien. Vi använde oss av riktat urval.  

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att personen skulle ha bipolär sjukdom eller 

vara anhörig till en sådan person, samt att de hade genomfört det psykopedagogiska 

interventionsprogrammet på Psykiatri Södra i Stockholm vid det senaste utbildningstillfället. 

Det var en förutsättning att informanterna hade erfarenhet av det som var i fokus för den 

aktuella studien (Henricson, 2012). Det var 25 deltagare som deltog vid det sista 

utbildningstillfället och sju av dem tackade ja till att delta i studien. Det enda 

exklusionskriteriet var att personen inte fick ha blivit försämrad i sin sjukdom och lagts in för 

psykiatrisk heldygnsvård sedan utbildningen påbörjats. 

En av studiens författare deltog vid de två sista utbildningstillfällena och den andra författaren 

deltog vid det sista. Under båda tillfällena presenterade författaren/ författarna den planerade 

studien och värvade informanter. Samtliga deltagare fick ett introduktionsbrev med 

information om studiens syfte och de etiska förpliktelser som författarna åtagit sig att följa. 

Efter utbildningstillfället bokades tider för intervjuer upp med dem som var intresserade av att 

delta.  
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Den kvalitativa forskningsintervjun gjordes enskilt, och  fokus låg på mötet mellan 

informanten och intervjuarna. Intervjun var individuell och semistrukturerad, vilket är 

vanligast. Detta innebär att det finns en grundstruktur med en eller ett fåtal öppna frågor 

nedskrivna i en intervjuguide. Dessa frågor kompletterades med följdfrågor i de fall svaren 

inte var tillräckligt uttömmande. Grundtanken hos författarna var att båda skulle vara med vid 

intervjutillfällena. Varje informant gavs en möjlighet att välja vem av författarna som skulle 

genomföra intervjun (genusperspektiv), eller om båda skulle vara med vid intervjun. Samtliga 

informanter var nöjda med att båda författarna deltog vid intervjutillfällena. En av oss höll i 

intervjun och den andra agerade observatör. Den senare fanns som stöd för att kunna fylla i 

med frågor när det tog stopp för intervjuaren, och hade en medveten närvaro i intervjun vilket 

kan vara en svårighet när fokus ligger på att ställa rätt frågor.  Intervjuerna spelades in, vilket 

samtliga informanter samtyckte till.  För att säkerställa att intervjuguiden uppfyllde sitt syfte 

genomfördes en pilotintervju. Denna inkluderades i resultatet. Under genomförandet av 

intervjuerna var vi flexibla och följsamma mot informanterna, miljön samt de förändringar 

som eventuellt kunde komma att ske under datainsamlingen, vilket Henricsson (2012); Polit 

& Beck (2012) menar på är en förutsättning för en väl genomförd intervju. Intervjuerna var 

mellan 27 och 43 minuter långa. Frågorna som ställdes redovisas i Intervjuguiden (Bilaga 2). 

6.4 Dataanalys 

Dataanalysen utfördes stegvis. Intervjuerna transkriberades och sedan lästes datamaterialet i 

sin helhet upprepade gånger. Efter några dagars reflektion genomfördes analysen med stöd av 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys. De menar att en text har 

olika innebörd men även att det alltid finns med en del tolkning när man närmar sig en text. 

Detta är viktigt att ta i beaktande när man diskuterar trovärdigheten i en text. Ett lämpligt 

materialunderlag bör vara tillräckligt stort för att kunna ses som en helhet (till exempel en hel 

intervju), men tillräckligt litet för att kunna ha i åtanke som kontext i de meningsbärande 

enheterna i analysprocessen. En meningsbärande enhet är en konstellation av uttryck eller ord 

som relaterar till samma centrala begrepp, med andra ord innehållande aspekter relaterade till 

varandra genom innehåll och sammanhang. Vidare menar Graneheim och Lundman (2004) att 

texten ska kondenseras, det vill säga kortas ner, men med kärnan intakt. Den kondenserade 

texten ska sedan abstraheras genom att skapa koder/ kategorier/teman på olika nivå. 

Kategorierna ska vara internt homogena och externt heterogena. Författarna har fokuserat på 

de synliga och uppenbara komponenterna, det vill säga det manifesta innehållet. 

Meningsbärande enheter extraherades från råmaterialet, vilka sedan kondenserades och 
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formades till subkategorier och kategorier. Forskarna hade hela tiden syftet i åtanke vid 

analysen. I det slutliga steget skapades en ny helhet i form av fyra kategorier. Under processen 

återrefererades subkategorierna och kategorierna till den transkriberade texten för att verifiera 

tolkningen (Polit & Beck, 2012). Följden av detta blev att vissa meningsbärande enheter 

förlängdes, några förkortades för bättre förståelse, eller slogs samman då de var direkt 

kopplade till varandra. I tabell 2 redovisas exempel på hur analysen av materialet gjordes. 

Siffrorna i tabell 2 representerar den informant som avses. 

Tabell 2: Exempel på analyssteg i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad enhet Subkategori Kategori 

7. Vi ser inte likadana 

ut, men har drag eller 

så som är exakta. Det 

här är det enda stället 

där jag inte känner mig 

utanför. 

Gemensamma drag. 

Känner mig inte 

utanför. 

Delaktighet Gemenskap 

6. När vi inte hann med 

gruppdiskussionen 

efteråt, kändes det som 

att vi blev lämnade till 

intet. 

Känslan av att bli 

lämnad till intet, då 

diskussionstiden 

uteblev. 

Tidsbrist upplevs som 

negativt 

God struktur är viktigt 

7. Utbildningen har 

varit det viktigaste för 

mig sen jag började 

hela den här resan. Jag 

har fått ökad kontroll 

över mitt liv, mer 

delaktighet och mer 

jämlik mot läkaren. 

Jag har fått ökad 

kontroll i mitt liv och 

delaktighet i vården. 

Kontroll Empowerment 

2. Man skulle behöva 

lyfta mer om alkohol 

och droger, eller 

missbruk 

överhuvudtaget. Alla 

Avsaknad av 

information om 

missbruk. 

Information om 

missbruk 

Delar som saknades 
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har vi något slags 

missbruk, oavsett om 

det är sex, alkohol eller 

shopping. 

7 ETISKA ASPEKTER 

Eftersom författarna valde att genomföra en intervjustudie som fokuserade på personer med 

bipolär sjukdom fanns en hel del forskningsetiska aspekter att hantera och reflektera över. Då 

gruppen lider av kronisk sjukdom, ansågs det inte orimligt att påstå att detta är en sårbar 

grupp. Författarna vägde risker mot nytta. Om projektet ”innebär en uppenbar risk att skada 

försökspersonen fysiskt eller psykiskt” (Vetenskapsrådet, 2011, s.49) är det grund för att 

projektet ska prövas av en etikprövningsnämnd, alternativt görs den etiska prövningen av 

högskolan. Studien hade inte kunnat genomföras utan att dessa personer intervjuats då det var 

dessas erfarenheter som utgjorde stommen i forskningsprojektet, och det förväntade resultatet 

hade inte kunnat uppnås på något annat sätt. Det förelåg dock en risk att studien kunde väcka 

upp svåra minnen, vilket hade kunnat resultera i en negativ psykisk påverkan hos 

informanterna. Författarna formulerade intervjuguiden på ett sådant sätt att den risken 

minimerades. Studien genomfördes med respekt för människovärdet. Informanterna fick 

information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin 

delaktighet i studien i enlighet med vad Vetenskapsrådet (2011) uppmanar till.  Det 

säkerställdes även att informanterna förstod informationen och kunde fatta beslut om 

deltagandet genom frågor som ställdes vid värvningen. Materialets konfidentialitet 

säkerställdes genom numrering av intervjuerna i samband med att de transkriberats. Data 

redovisades på ett sådant sätt att det inte gick att härleda till en speciell individ. Uppgifter 

gällande kön och ålder har utelämnats av konfidentialitetsskäl. Vid citatutdrag har 

numreringen använts för identifiering (Polit & Beck, 2012). Författarna förvarade 

forskningsmaterialet i ett låst utrymme dit endast författarna hade åtkomst.  

Genomförandet av studien godkändes av verksamhetschefen för psykiatrin i södra Stockholm. 

Forskningsprojektet genomfördes på magisternivå, och behövde således inte prövas av en 

etisk nämnd (Vetenskapsrådet, 2011). 
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8 RESULTAT 

8.1 Resultat intervjuer 

Författarna bearbetade intervjutexterna i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) 

innehållsanalys, vilket resulterade i 13 subkategorier och fyra kategorier (Tabell 3).  

Tabell 3. Subkategorier och kategorier 

Subkategorier Kategorier 

Förståelse 

Delaktighet 

Sammanhang 

Gemenskap 

Känslan av mindre värde 

Tidsbrist upplevs som negativt 

Förberedelser 

God struktur är viktigt 

Hanteringsstrategier 

Kontroll 

Acceptans 

Empowerment 

Information om missbruk 

Information om depression 

Konkreta råd 

Besvikelse 

Delar som saknades 

 

8.2 Gemenskap 

I kategorin Gemenskap ingick subkategorierna Förståelse, Delaktighet och Sammanhang. 

Gemenskapen som informanterna beskrev var för dem ett nytt fenomen då känslan av 

utanförskap ständigt funnits med i deras liv. Gemenskapen upplevdes som starkast under de 

efterföljande gruppdiskussionerna som var förlagda i direkt anslutning till 

utbildningstillfällena. 

Förståelse 

Informanterna uppgav att gruppdiskussionerna som var anknutna till föreläsningarna gav dem 

en känsla av tillhörighet, att vara en del av en grupp.  
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”Känslan av att nån som kanske förstår en, har varit med om nåt liknande” 

(Informant 4) 

”Det var den här känslan av gemenskap som direkt infann sig… den här känslan av 

att jag känner inte en kotte här inne och helt plötsligt sitter jag och bara spyr upp hela 

mitt liv”(Informant 5) 

Delaktighet 

Deltagandet i gruppdiskussionerna beskrevs som en känsla av destigmatisering- det blev en 

gemensam arena utan skuld och skam.  Informanterna uppgav att de inte heller kände några 

krav av att visa upp någon fasad utan kunde komma dit och få vara sig själva, vilket var en 

känsla ingen av dem tidigare hade upplevt. Många av dem hade haft symtom sedan tidiga 

tonåren, vilket gjort att känslan av utanförskap funnits med i merparten av deras liv.  

”Vi ser inte likadana ut, men har drag eller så som är exakta. Det här är det enda 

stället där jag inte känner mig utanför” (Informant 7) 

”Det här med att träffa andra som har gått igenom samma saker som en själv, att det 

finns andra man kan identifiera sig med. Gemenskapen har varit extremt värdefull” 

(Informant 6) 

Sammanhang 

Under de tillfällen då gruppdiskussion erbjöds efter undervisningstillfällena berättade 

Informanterna att de fick en känsla av sammanhang. Informanterna upplevde dessa tillfällen 

som givande och befriande. 

”Man känner sig inte ensam, men också att jag är inte den felaktigaste personen i 

världen… att om vi alla är felaktiga tillsammans, så kanske vi är normala. Skönt att få 

tillhöra nån norm.” (Informant 7) 

”En fackförening för bipolära… vi tycker lika, vi känner lika” (Informant 1) 

8.3 God struktur är viktigt 

Denna kategori innehöll subkategorierna Känslan av mindre värde, Tidsbrist upplevs som 

negativt och Förberedelser. Flertalet informanter upplevde vissa brister i strukturen på 

utbildningen. Eftersom denna grupp har kognitiva svårigheter på grund av sin sjukdom 

upplevde de att det var av största vikt att strukturen för utbildningen var god för att de skulle 

kunna tillgodogöra sig informationen på bästa sätt.  
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Känslan av mindre värde 

I flertalet intervjuer förmedlades känslan av avsaknad av struktur vid några av 

utbildningstillfällena, vilket gjorde att Informanterna kände att de inte var värda att satsa på. 

Vidare infann sig känslor av besvikelse och av att ha blivit behandlad på ett respektlöst sätt, 

vid ett tillfälle då föreläsaren uteblev och inte ersattes av någon annan. 

”Alltså, är det dålig kvalitet på kursen så blir det som ett kvitto att det inte är värt att 

lägga pengar och kvalitet på en kurs för såna som oss” (Informant 1) 

Tidsbrist upplevs som negativt 

Flertalet informanter menade på att om allt material hade varit samlat från början, skulle det 

inte bara blivit mer tidseffektivt, utan även lämnat mer tid till gruppdiskussionerna som 

samtliga upplevde som värdefulla. De gånger då tidsplaneringen brast, oavsett orsak, fanns 

ingen tid för frågor. Känslan av att bli förringad och lämnad till intet infann sig då åter.  

”När vi inte hann med gruppdiskussionen efteråt kändes det som vi blev lämnade till 

intet”(Informant 6) 

”Det borde vara fler tillfällen och definitivt fler timmar, det blev ofta tidsbrist” 

(Informant 7) 

Förberedelser 

Den uppfattning som rådde var att utbildningen i den mån det var möjligt skulle komma nära 

tillfället för insjuknandet, eftersom det är då informationen behövs som mest. Flertalet 

informanter menade på att de hade fått vänta för länge på att få delta i utbildningen sedan de 

blivit diagnosticerade med bipolär sjukdom. 

Samtliga informanter upplevde att de hade svårt att tillgodogöra sig all information då de inte 

i förväg hade fått materialet samlat. 

”Det kunde vart bättre förberett, det vore en vinst att ha materialet från början, då 

blir det lättare att hänga med” (Informant 2) 

8.4 Empowerment 

I denna kategori ingick subkategorierna Hanteringsstrategier, Kontroll och Acceptans. 

Språket som användes i utbildningen var enkelt och alla teman förklarades på ett lättbegripligt 

sätt vilket gjorde att samtliga informanter kunde tillgodogöra sig informationen. Detta stärkte 
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deras självbild och de behövde inte känna sig misslyckade för att de inte hade förstått. 

Samtliga i gruppen hade olika förkunskaper om sjukdomen vilket gjorde att vissa delar var 

irrelevanta för dem som redan kunde dem, medan andra tyckte just de delarna var mest 

givande.  

”Det är ju otroligt viktigt att man har mycket kunskap så man vet vad man ska göra 

med sig själv. Sen kanske man inte vet det i alla lägen men det är i alla fall jätteviktigt 

att ha den här kunskapen i alla lägen. Det gäller allting, vad är det för sjukdom, 

symtom och allting, men även mediciner. Alltså alla de där grejerna är jätteviktigt att 

ha kunskap om, för annars är det bara läkaren som har den kunskapen, som har all 

kontroll. Har jag mer kunskap så kan jag påverka mer, och just min egen situation, så 

att ge patienterna mer kunskap gör att man blir mer delaktig i sin vård… mer makt om 

sitt eget öde.”(Informant 7) 

Hanteringsstrategier 

Sammanfattningsvis hade alla informanter lärt sig något nytt om sjukdomen och hur man kan 

leva med den. Flertalet trodde att de verktyg de fått (krisplan, stämningsdagbok, tidiga 

varningstecken) skulle kunna hjälpa dem att tidigare uppmärksamma tecken på försämring. 

”Nu när jag har gått den här kursen har jag förstått hur jag kan hålla sjukdomen i 

schack. Jag blev så upplyst … Det var så enkelt förklarat att till och med jag begrep” 

(Informant 3) 

”Utbildningen har gett en del verktyg så när man ser den här stressen, att man lär sig 

att säga nej och ta hjälp av andra ” (Informant 3) 

Kontroll 

Informanterna kände efter avslutad utbildning att den kunskap som de förvärvat gav dem mer 

kontroll över sjukdomen och möjlighet att påverka sin vård. En del menade att detta skulle 

kunna bidra till bättre livskvalitet. 

”Utbildningen har varit det viktigaste för mig sen jag började hela den här resan. Jag 

har fått ökad kontroll över mitt liv, mer delaktighet och mer jämlik mot läkaren” 

(Informant 7) 

”Det här med stressen… Ja jag tänker att om man lyckas uppnå alla de här rutinerna 

så kanske man får lite marginal för att ha de här spontaniteterna …eeeh… tänker 
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jag… jag tror det i alla fall, när jag sköter mig bra så funkar allting bättre så jag… då 

kan jag tänka ändå att jag får ut mer av livet och att det kan bli roligare… då är det 

inte så tråkigt…men det känns lite som att nu ska man bli nån slags A-medborgare 

som ska sköta sig till punkt och pricka. Kan aldrig få va ute och busa (skrattar)” 

(Informant 7) 

Acceptans 

Informationen som framkom under ett av de första utbildningstillfällena som handlade om 

restsymtom, var något som samtliga informanter upplevde som ny och väldigt viktig kunskap. 

Detta i sin tur gjorde att de förstod sjukdomen bättre och fick insikt i att det inte var något fel 

på dem som inte kände sig fullt återställda mellan skoven. De fick även hjälp att kunna 

särskilja sig själva från sjukdomen. 

”Kursen har hjälpt mig att få en acceptans. Jag tycker att det blivit mycket lättare att 

sortera sig själv från sjukdomen” (Informant 7) 

8.5 Delar som saknades 

Den sista kategorin innehöll subkategorierna Information om missbruk, Information om 

depression, Konkreta råd samt Besvikelse. 

Informanterna var överens om att utbildningen varit givande, och överlag var alla positivt 

inställda både före och efter utbildningen. Dock framkom under intervjuerna att kvaliteten på 

utbildningen varit ojämn, och att det var några områden som inte hade tagits upp i tillräcklig 

utsträckning. 

Information om missbruk 

Det fanns konsensus bland informanterna om att missbruk (oavsett om det är alkohol, droger, 

sex, eller shopping) var något som togs upp alldeles för flyktigt. Informanterna menade på att 

alla har någon slags missbruk, och att det oavsett form har varit en bidragande orsak till stort 

lidande i livet.  

”Man skulle behöva lyfta mer om alkohol och droger och konsekvenserna av detta. 

Det togs bara upp i förbifarten. Det här är ingen glamorös sjukdom, det här är 

smutsigt och skitigt” (Informant 7) 
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Information om depression 

Flera av informanterna upplevde även att fokusen på manier var väldigt stor i förhållande till 

det som lyftes om depression, vilket de flesta ansåg vara det sjukdomstillstånd som orsakat 

dem mest smärta.  

”Det har pratats mycket om manierna, men jag vet fortfarande inte hur en bipolär 

depression ser ut. För min del är depression det största problemet, jag hade önskat att 

de tog upp det mer” (Informant 4) 

Konkreta råd 

Den genomgående känslan var att man hade fått information om att man skulle vända sig till 

vården när man såg sina varningstecken, men de flesta upplevde att de saknade handfasta råd 

om vart de skulle vända sig.  

”Jag skulle vilja ha lite rekommendationer och handfasta råd, vart det finns hjälp att 

få, vart jag vänder mig och om det finns några stödgrupper eller så” (Informant 5) 

Besvikelse 

Några kände att stor tyngd lades på allt negativt sjukdomen för med sig. Många önskade att de 

hade fått redskap för att ta tillvara de få positiva effekterna sjukdomen trots allt har. Det 

nämndes att föreläsarna med fördel skulle ha kunnat ta upp fler exempel på människor som 

klarat sig bra i livet och yrkeslivet trots sin diagnos. 

”Det hade vart bra om de tryckte på det som är hälsosamt, inte bara skrämmas. Det 

finns ju de som har klarat sig bra, typ Stephen Fry och så… jag önskar att det hade 

lyfts mer så man får nåt slags hopp” (Informant 1) 

Det framkom även att flertalet informanter tyckte att det var svårt att komma ihåg de olika 

utbildningstillfällena, och att de därför hade problem med att utvärdera utbildningen. Ett 

förslag som kom upp var att utvärderingen kunde göras efter varje tillfälle, vilket skulle ge en 

mer rättvis bild. 

”Det vore bra att ha en utvärdering efter varje tillfälle så att man kan ge feed-back 

direkt när det är färskt i minnet. Det är svårt att komma ihåg de olika tillfällena efter 

så lång tid, det skulle ge en rättvisare bild” (Informant 2) 
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9 DISKUSSION 

9.1 Resultatdiskussion 

Författarna har valt att diskutera resultatet utifrån Antonovskys (1991) tre dimensioner av 

känsla av sammanhang- hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet. 

Hanterbarhet 

Det som tydligast framkom i denna studie var att känslan av sammanhang infann sig hos 

samtliga informanter. De upplevde att de äntligen hade fått en slags tillhörighet, att få vara del 

av en grupp.  Forsberg, Björkman, Sandman & Sandlund (2010) jämförde i sin studie hur 

KASAM och livskvalitet påverkats av att delta i en 12 månader lång psykopedagogisk 

utbildning. De som deltog i utbildningen upplevde en signifikant skillnad i KASAM, men 

livskvaliteten var lika jämfört med kontrollgruppen. I vår studie förmedlade informanterna att 

känslan av att få tillhöra en grupp gjorde det lättare för dem att hantera sin sjukdom, då de inte 

längre kände sig utanför, utan kunde ta del av varandras hanteringsstrategier. Utbildningen 

gav dem inte bara kunskap, utan gav även grund för ett socialt nätverk. Enligt Fleury, Grenier, 

Bamvita, Trembley, Schmitz & Caron (2013) har detta en positiv påverkan på livskvaliteten. 

Informanterna i vår studie förmedlade att genom att ha fått grundlig information om 

läkemedel, varningstecken och stresspåverkan kände de mindre rädsla för att hamna i nya 

skov och fick ökad tillförsikt gällande sin förmåga att kunna hantera sjukdomen och dess 

utmaningar. Antonovsky (1991) definierar hanterbarhet som graden av resurser man upplever 

står till ens förfogande och som hjälper en att möta de krav som kommer från alla de stimuli 

vi utsätts för i vardagen. Informanterna i studien uttryckte under intervjuerna att de fått ökade 

resurser i form av kunskap och att detta ökade deras känsla av hanterbarhet. 

Vid intervjuerna framkom att det sätt på vilket informationen presenteras gällande 

stämningsdagböcker (som togs upp under utbildningens fjärde tillfälle, se tabell 1) med fördel 

hade kunnat göras i applikationsformat till smartphones. Informanterna menade att det var 

svårt för dem som har problem med att strukturera upp sin vardag att hålla reda på olika 

papper som de ska fylla i.  Flertalet informanter menade att det är lättare att hålla reda på 

telefonen, eftersom man alltid har med sig den, än att ha det i pappersformat då de har svårt 

att hålla reda på flera saker. Fördelen med detta skulle även vara att man får en påminnelse 

om att fylla i stämningsläget och att det kan ske varsomhelst. Hidalgo-Mazzei et.al (2015) 

menar på att implementering av applikationer till smartphones är ett bra sätt att fånga upp de 

patienter som har tidsbrist, bor långt bort, har inkompatibla scheman, som inte vill gå i 
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gruppterapi etcetera, till en förhållandevis låg kostnad. Även Schärer, Krienke, Graf, Meltzer 

och Langosch, (2015) har studerat den så kallade life-chartmetoden (en slags 

stämningsdagbok). Deras studie styrker life-chartmetodens trovärdighet som verktyg för att 

identifiera både manier och depressioner i ett tidigt skede i syfte att dämpa uppkomsten. Detta 

gäller oavsett om life-chartmetoden används i pappersformat eller i applikationsformat till 

smart phones. 

Meningsfullhet 

Många informanter nämnde känslan av att ständigt ha misslyckats i livet, vilket har haft en 

negativ påverkan på deras självförtroende och självkänsla. Detta stämmer väl med Inder, 

Crowe, Moore, Luty, Carter & Joyce’s (2008) studie som visar att bipolär sjukdom har ett 

stort genomslag på hur de drabbade ser på sig själva och på hela sin identitet. Känslan av att 

inte veta vem man är ökar utanförskapet ytterligare. I det sammanhanget blir det tydligt att 

personcentrerad vård är av godo för patienten, som stärks i sin självbild genom ett inkännande 

av livsberättelse och empowerment (Edvardsson, 2010).  

I intervjuerna framkom att informanterna kände skam över att ha drabbats av psykisk 

sjukdom. Författarna menar att kunskapsnivån gällande psykiska sjukdomar är låg i samhället, 

vilket leder till känslor av skam, skuld och stigmatisering. Guiterrez och Bryce Hagedorn 

(2013) menar att både inom vården och vårdutbildningar bör man arbeta med skammen på ett 

sätt som stärker patientens självkänsla och hjälpa denne att separera jaget från sjukdomens 

konsekvenser. Informanterna menade att utbildningen gett dem hopp som de saknat tidigare i 

livet. Förklaringen av sjukdomen, och hur de själva kan påverka och leva med den, gjorde att 

de kunde återfinna den grundläggande känslan av emotionell livsmening vilket enligt 

Antonovsky (1991) behövs för att kunna ha en meningsfull tillvaro. 

Mer än hälften av informanterna tog upp avsaknaden av mer djupgående information om 

missbruk och samsjuklighet. Samsjukligheten i bipolär sjukdom och missbruk är stor 

(Backlund, 2013; Antai-Otong, 2008). Kvitland, Melle, Aminoff, Demmo, Lagerberg, 

Andreassen & Ringer (2015), beskriver i sin studie att om den sjuke fortsätter att missbruka 

cannabis är risken för ett mer förhöjt stämningsläge stor och den globala funktionsnivån 

sjunker. Frye och Salloum (2006) tar upp sambandet mellan bipolär sjukdom och samtidigt 

alkoholmissbruk. Sjukdomen antar en tyngre skepnad, såtillvida att förekomsten av blandad 

eller dysforisk mani ökar och man kan se en ökad grad av symtom, högre suicidalitet, 

impulsivitet och aggressivitet. Informanterna uttryckte att avsaknaden av tillräcklig 
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information gällande samsjuklighet/missbruk gjorde att de fortfarande kände sig vilsna 

gällande hur de skulle hantera problemen när de uppstod. Detta utgjorde ett hinder i att finna 

känslan av meningsfullhet. 

Begriplighet 

Studien visade att informanterna var positivt inställda till utbildningen. Många av dem hade 

sökt information om sjukdomen på egen hand, men eftersom informationen om bipolär 

sjukdom skiljer sig mycket åt beroende på var man letar upplevde de att en 

tvåvägskommunikation med andra deltagare och med föreläsare hade ett större värde. Den 

kunskap utbildningen gav var omfattande. Informanterna fick ökad kunskap i områdena 

sjukdom, orsaksfaktorer, symtom, medicinering, stress och sårbarhet, familj- och 

anhörigperspektivet, tidiga varningstecken samt brukarerfarenhet. De fick också ny kunskap 

om sin egen situation och om hur sjukdomen påverkar den. Dessa kunskaper bidrog till att 

stärka informanterna och ge dem verktyg för att kunna hantera sin sjukdom. Större delen av 

utbildningen försåg informanterna med strukturerad, ordnad information, vilket ledde till att 

de fick en ökad kunskap vilket enligt Antonovsky (1991) är väsentligt för att få begriplighet. 

Genom de nyförvärvade kunskaperna uttryckte informanterna att de kände sig stärkta i sig 

själva, vilket gjorde att de lättare kunde ta sig an de problem som sjukdomen medför. Detta 

bidrog till att de kände sig mer delaktiga i sin vård, att de hade fått mer makt över sin vård och 

att de kände sig mer jämlika med läkaren. Stringer, van Meijel, de Vree & van der Bijl (2008) 

fick fram liknande resultat, nämligen att patienter som är delaktiga i sin vård, som själva kan 

vara med och påverka (shared descision making) upplever sig ha bättre hälsa, är nöjdare med 

vården och är mer följsamma till behandlingen.  

Flera av informanterna nämnde under intervjuerna att de saknade tydligare information med 

handfasta råd om vart de skulle vända sig när de hade identifierat sina tidiga varningstecken. 

Enligt Antonovsky (1991) så försvårar otydlig information förmågan att känna begriplighet.  

Flertalet informanter fick kämpa för att få delta i utbildningen. En blev tvungen att byta 

vårdgivare, då den vårdgivaren hen tillhörde inte kunde erbjuda någon utbildning. En annan 

menade på att hen hade behövt träffa ytterligare en behandlare som skulle verifiera att hen 

faktiskt hade bipolär sjukdom, detta trots att diagnosen redan var satt. Detta strider mot 

forskningsresultat enligt vilka patienterna bör ha rätt att få ta del av information som kan 

hjälpa dem att hantera sin sjukdom (Sajatovic, Chen, Dines & Shirley, 2007). 
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Flera av informanterna tog upp önskemål om att utbildningen skulle erbjudas i anslutning till 

att personerna fått sin diagnos. De hade även olika synpunkter på hur många 

utbildningstillfällen som var lämpligt. Griffiths och Smith (2010), påtalar dock att det behövs 

ytterligare forskning om i vilken fas av sjukdomen det är lämpligt att ge psykopedagogiska 

interventioner, samt vad som är ett optimalt antal tillfällen för denna typ av utbildning. 

9.2 Metoddiskussion 

Författarna diskuterade vilken metod som var mest lämplig för studien och fann två 

huvudsakliga skäl till metodvalet. Antalet informanter var begränsat och författarna ville 

belysa informanternas erfarenheter av de psykopedagogiska insatser de fått. Dessa 

grundkriterier gör att en kvalitativ metod är lämplig för studien. Polit & Beck (2012) menar 

att även ett litet antal informanter kan generera en stor mängd data till analysen. 

I diskussionen som följer nedan har författarna valt att använda sig av begreppet 

trustworthiness (trovärdighet) och dess fyra dimensioner: credibility (trovärdighet), 

dependability (pålitlighet), confirmability (bekräftbarhet) samt transferability (överförbarhet) 

för att analysera metodens styrkor och svagheter (Graneheim och Lundman, 2004). Dessa 

begrepp går in i varandra, men delas trots detta för att skapa tydlighet i tolkningen.  

Trovärdighet refererar till säkerheten med vilken data och analysprocessen adresserar det 

tilltänkta fokuset. Första gången detta tas i beaktande är när beslutet om studiens fokus tas, val 

av kontext, deltagare och tillvägagångssätt vid datainsamling. Att välja den mest passande 

metoden för datainsamling och mängden data samt passande meningsbärande enheter är 

viktiga faktorer för att uppnå trovärdighet. En meningsbärande enhet är en konstellation av 

uttryck eller ord som relaterar till samma centrala begrepp, med andra ord innehållande 

aspekter relaterade till varandra genom innehåll och sammanhang (Graneheim & Lundman, 

2004).  För stora meningsbärande enheter kan vara svåra att hantera eftersom de kan ha olika 

innebörd, medan för små gör att information går förlorad.  

Den andra aspekten av trovärdighet är pålitlighet, som innefattar graden av hur data förändras 

över tid och hur den modifieras.  Deltagarnas igenkännande av fynden kan också vara en 

aspekt av trovärdighet. Däremot är det dock inte en fråga om verifikation, utan snarare en 

känsla av bekräftbarhet (Graneheim & Lundman, 2004).  

Överförbarhet kan förklaras av i vilken utsträckning studiens fynd kan överföras till andra 

grupper/ sammanhang. För att underlätta överförbarheten finns det ett värde i att ge en klar 

och distinkt beskrivning av kontext och kultur, urval, deltagarnas karakteristika samt 
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datainsamling och analysprocess. En grundlig presentation av fynden tillsammans med 

lämpliga citat förstärker överförbarheten.  

Trovärdigheten i tolkningen handlar om att hitta argument för/ emot den mest sannolika 

tolkningen (Graneheim & Lundman, 2004). 

Enligt Dahlberg (1997) lämpar sig kvalitativ metod väl för att kunna belysa subjektiva 

företeelser eftersom de endast existerar i de inblandades livsvärld. Polit och Beck (2012) 

menar att personliga utsagor, såsom intervjuer, är en lämplig källa då den önskvärda 

informationen inbegriper vad informanterna känner, tänker och tror. Informationen som 

framkommer i intervjuer kan vara rättfram och varierad, beroende på ett flertal faktorer, som 

vem som intervjuar/intervjuas, vilka frågor som ställs med mera (Polit och Beck, 2012). 

Vidare beskriver Polit och Beck (2012) att syftet med analys av kvalitativ data är organisation, 

struktur och frambringande av mening i data. De menar även att det är en utmaning för 

forskare att genomföra analyser av kvalitativ data, då det finns en avsaknad av specifika regler 

för hur det ska göras. Efter att ha genomfört analysen med hjälp av Graneheim och Lundmans 

(2004) innehållsanalys anser författarna att denna bidrog med en god struktur och tydliga 

ramar för hur analysen kunde göras på ett tillförlitligt sätt. I kvalitativ forskning handlar 

objektiviteten om att vid dataanalys och intervju sträva efter att förstå informanterna så bra 

som möjligt. En studies trovärdighet främjas av att forskarna tydligt kommunicerar den 

erhållna informationen så att likväl subjekt som subjektets upplevelse görs rättvisa (Dahlberg, 

1997). Genom att ha använt Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys anser 

författarna att fynden tydligt förmedlats vilket stärker studiens trovärdighet.  

Urvalet av informanter var ett bekvämlighetsurval där alla personer i en smal grupp, som 

deltagit i den senaste utbildningen i bipolär sjukdom i södra Stockholm, valts ut som möjliga 

informanter. Informanterna i studien hade den önskade erfarenheten av att ha deltagit i 

utbildningen för personer med bipolär sjukdom och deras anhöriga, vilket stödjer studiens 

trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Författarna reflekterade kring metodvalet, men kom fram 

till att detta sätt var det mest lämpliga eftersom deltagarna hade samma kontext. Alla 25 

utbildningsdeltagare blev tillfrågade om att delta i studien, varav sju tackade ja till att vara 

med. Enligt Endacott & Botti (2007), bör minimiantalet deltagare vara fem till åtta personer, 

varför sju informanter kan anses som ett tillförlitligt urval. Att bedriva en strukturerad intervju 

var också en möjlighet, men detta görs i regel med en större grupp (Henricsson, 2012).  

Författarna valde bort det sistnämnda då det befarades att svaren skulle kunna bli hämmade 
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om patienterna kände att de inte kunde tala fritt. Författarna skulle därmed kunna ha fått en 

bias i forskningsmaterialet. 

 Eftersom den sista intervjun inte genererade några nya data ansågs datamättnad uppnådd. 

Författarna anser att risken för bias eller minskad trovärdighet minimerades då de inte hade 

någon behandlingsrelation till informanterna. Intervjuarna deltog som observatörer i 

utbildningen (vid ett tillfälle deltog en av författarna, och vid ett annat båda två). Detta gjorde 

i sin tur att förförståelsen var av positiv karaktär för studiens trovärdighet, då följsamheten vid 

intervjuerna ökade. Risken som finns då intervjuaren har en förförståelse för det som ska 

studeras, är att man tolkar materialet utifrån sina egna kunskaper. Detta togs i beaktande men 

författarna var eniga om att de befintliga kunskaperna hos intervjuarna inte påverkar studiens 

trovärdighet. 

I studien har semistrukturerade intervjuer använts. I enlighet med Polit och Beck (2012) ger 

semistrukturerade intervjuer ett fokus på temat (vilket stödjer studiens trovärdighet) samtidigt 

som informanterna erbjuds att tala fritt om det aktuella ämnet. Att frågorna har en logisk 

ordning är av stor vikt. Frågeguiden kan med fördel även innehålla följdfrågor. Frågor som 

kan besvaras med ja eller nej ska undvikas. Frågorna i intervjuguiden utformades för att passa 

undersökningens syfte. Dahlberg (1997) menar att innebörden i frågan styr den riktning svaret 

har, såtillvida att otydliga och felaktiga frågor kan resultera i att även svaren blir otydliga och 

felaktiga. För att undvika att få sådana svar, genomförde författarna en pilotintervju, för att 

kunna säkerställa intervjuguidens pålitlighet. Pilotintervjun genererade tydliga svar som 

besvarade studiens syfte, varför författarna valde att gå vidare med samma intervjuguide. 

Pilotintervjun inkluderades i resultatet. Intervjuerna var av likartad karaktär, men 

följdfrågorna ställdes i olika stor utsträckning, beroende på hur talföra informanterna var och 

hur uttömmande svaren var. Intervjuerna var vad Kvale (1997) kallar symmetriska, vilket 

innebär att de utgjordes av samtal mellan likar som hade erfarenhet av det område som 

studerades. 

En av intervjuarna transkriberade materialet samma dag som intervjuerna genomförts vilket 

upplevdes som en fördel. Genom att data var färsk i minnet ökade studiens pålitlighet. Trots 

god ljudkvalitet på inspelningarna var det ibland svårt att särskilja rösterna, varför det 

underlättade att ha intervjuerna färskt i minnet. Ur tillförlitlighetssynpunkt är det viktigt att 

transkriberingen blir noggrant genomförd och den kan med fördel göras av personer som har 

tidigare erfarenheter av transkribering (Polit och Beck, 2012). Den författare som 
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transkriberade materialet har tidigare erfarenhet av transkriberingar vilket ökar studiens 

pålitlighet. 

Båda författarna deltog vid samtliga intervjutillfällen. Författarna reflekterade gemensamt 

över lämpligheten i att båda två närvarade vid intervjuerna, då maktperspektivet kommer in i 

bilden och informanten således kan känna att hen hamnar i underläge. Efter fördjupning i 

litteratur kring maktperspektivet (Vinthagen, 2013) samt vidare resonemang i frågan valde 

författarna att genomföra intervjuerna tillsammans. Arbetet delades upp såtillvida att en 

transkriberade och den andra omvandlade den transkriberade intervjun till skriftspråk för att 

underlätta tolkning och genomläsning. Kvale (1997) menar att det inte är texten utan det som 

sades i intervjun som ska analyseras. Det som Kvale (1997) säger gällande transkriberingar 

skiljer sig åt från vad Polit och Beck (2012) menar, såtillvida att den förstnämnde anser att 

transkriberingen inte behöver vara ordagrann för att säkerställa trovärdighet medan de senare 

bestämt hävdar att transkriberingen ska vara ordagrann, och att det tydligt ska framgå vem 

som har sagt vad. I denna studie har intervjuerna transkriberats ordagrant innan de 

analyserats. 

Den i förväg utvalda dataanalysmetoden förutsatte att intervjuprotokollen genomlästes 

upprepade gånger i sin helhet innan analysen påbörjades (Polit & Beck, 2012). Redan under 

transkriberingen började författaren bekanta sig med texten, vilket gjorde att det fanns en 

känsla för innehållet i de enskilda delarna redan från start. Processen för att nå vidare 

förståelse är tidskrävande då tolkningen av data är en upprepad process då forskaren ska läsa 

igenom, kondensera och kategorisera texten samtidigt som materialet ska struktureras och 

analyseras (Polit & Beck, 2012). Ett sätt att säkerställa trovärdighet i kvalitativ forskning är 

att återge analysgången (Dahlberg, 1997; Kvale, 1997). I enlighet med Graneheim och 

Lundman (2003) skapades meningsbärande enheter. Enligt författarna var dessa varken för 

stora eller för små, vilket gjorde att kärnan fanns kvar och det runt omkring skalades bort. Vi 

anser att detta stärker studiens trovärdighet. Författarna har fokuserat på det synliga och 

uppenbara komponenterna det vill säga det manifesta innehållet. Syftet har legat i fokus vid 

tolkningen av data för att säkra studiens trovärdighet. I denna studie menar författarna att 

eftersom dataanalysen genomförts enligt Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys, 

där alla steg tydligt kan följas (tabell 2), ökar studiens överförbarhet.  
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10 SLUTSATS 

Det författarna sett tydligt under studiens gång är att samtliga informanter varit nöjda med 

utbildningen, att de kände sig stärkta genom de kunskaper de fått. De efterföljande 

gruppdiskussionerna upplevdes som mycket värdefulla, då känslan av gemenskap infann sig, 

vilket de saknat tidigare i livet.   

11 IMPLIKATIONER 

Den intervjustudie som genomförts ovan skulle med fördel kunna följas upp efter cirka ett år 

med en ny studie där fokus bör/kan ligga på huruvida studiens deltagare haft nytta av de 

förvärvade kunskaperna i det dagliga livet. Då forskningen visar att även anhöriga blir 

drabbade av sjukdomstillståndet, skulle det vara intressant att se anhörigas erfarenheter av 

samma utbildning. De regionala riktlinjerna för bipolär sjukdom är tydliga, men skiljer sig 

dock åt lite mellan olika regioner. Vi finner det förvånansvärt att Socialstyrelsen saknar 

nationella riktlinjer för bipolär sjukdom, då denna klassas som en folksjukdom. Det finns 

rekommendationer, men inga riktlinjer. Eftersom riktlinjerna säger att utbildningarna är ett 

nödvändigt komplement till farmakologisk behandling, är det således viktigt att det skapas 

fler utbildningsplatser/tillfällen för att täcka upp behovet. 
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Bilaga 1 

 
 

 

Deltagarinformation  

 
  

Vi är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot psykiatri vid Röda 

Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete inom 

huvudämnet i form av en uppsats om 15 högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Personer med bipolär sjukdom samt deras anhörigas 

erfarenheter av utbildningen om bipolär sjukdom vid Södermalms öppenvård. 
  
Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervjuundersökning angående dina erfarenheter av 

den utbildning om bipolär sjukdom som du deltagit i. 

   

Intervjun tar ca 15-60 minuter att genomföra. 

Dina svar/resultat kommer att behandlas anonymt och redovisas i en form där inga enskilda 

deltagares svar kan identifieras. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande. Om 

du väljer att inte delta eller om du beslutar dig för att avbryta kommer detta inte att påverka ditt 

framtida omhändertagande.  

 

Resultaten i denna undersökning kan komma att ge ökad kunskap som kan bidra till ett förbättrat 

patientomhändertagande.  

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till oss (se 

nedan).  
Vi kontaktar dig via telefon inom några dagar för samtycke till deltagande i studien. 

 

 

Studentens namn: Göthe Bergvall Studentens namn: Lilli Eriksson 

E-post: E-post:   

Tel:  Tel:  

Handledare: Kent-Inge Perseius 

E-post: 

  

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel.  
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Bilaga 2  

(Antai-Otong, 2008) Intervjuguide 

 

Erfarenheter av bipolärutbildningen patient  

 

Intervju påbörjad kl. …….avslutad kl. ……… 

 

* Kan du berätta lite om utbildningen du just har gått? 

* Hur kom det sig att du bestämde dig för att gå den? 

* Om den har hjälpt, på vilket sätt? 

* Vilka delar av utbildningen tycker du har varit mest till nytta?          Motivera gärna. 

* Använder du dig av något du lärde dig i utbildningen i vardagen? 

* Har någonting i utbildningen varit mindre bra? 

* Har du några egna förslag på förändringar i utbildningen? 

 

(Gå igenom de olika avsnitten i utbildningen tillsammans med informant), om det behövs dvs. 

om inte tillräckligt kommit fram. 

Följd frågor om samtalet tystnar innan du fått svar på deras erfarenheter av utbildningen. 

- Utveckla 

- På vilket sätt 

- Vad kände du 

- Vad menar du 

 

 


