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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bipolär sjukdom är en livshotande sjukdom som karaktäriseras av hypomani, 

mani och depression som påverkar både personen själv och dennes anhöriga. Då sjukdomen 

inte kan botas riktas behandlingen mot att lindra symtomen. Problem: Bipolär sjukdom ger 

en komplexitet som kan vara svår för vårdpersonalen att hantera då förändringar i 

stämningslägena kan vara såväl subtilt som påfallande. Därav behöver vårdpersonalen 

kunskap för att kunna ge ett adekvat stöd. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser 

av att leva med bipolär sjukdom. Metod: Fem självbiografier analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier och tretton 

underkategorier. Kvinnorna uttryckte att livet med bipolär sjukdom var som en känslomässig 

berg- och dalbana där stämningslägena var uppe eller nere, vilket gjorde livet svårt att 

hantera och svårt att skapa en identitet. Vidare beskrevs relationernas inverkan på 

kvinnorna. Slutligen beskrevs vardagen med bipolär sjukdom som kantades av 

kontrollförlust, bristande konsekvenstänk samt strategier för att hantera sjukdomen. 

Slutsats: Att leva med bipolär sjukdom är som att leva i en känslomässig berg- och dalbana. 

Sjukdomen kan leda till problem med identitetsskapande. Personens interaktion med 

omgivningen påverkas och det kan uppkomma problem med att hantera vardagen.  

Nyckelord: anhöriga, identitet, kvalitativ innehållsanalys, manodepressiv, självbiografi  



ABSTRACT 

Background: Bipolar disorder is a life-threatening disease characterized by hypomania, 

mania and depression, which influences both the affected as well as the relatives. The disease 

cannot be cured and the treatment therefore aims to ease the suffering. Problem: Bipolar 

disorder gives a complexity that can be difficult for health professionals to handle as the 

changes in mood can be both subtle as striking. The health professionals need knowledge to 

be able to provide adequate support. Purpose: The purpose is to describe women’s 

experiences to live with bipolar disorder. Method: Five autobiogrophies were analyzed with 

a qualitative content analysis. Result: The result gave four categories and thirteen 

subcategories. The examined women expressed that living with a bipolar disorder were like 

an emotional rollercoaster. Their mood were either up or down, which made their life hard to 

handle and to form an identity. At last, aspects of relationships and the everyday life was 

described. Conclusion: To live with bipolar disorder is like living in an emotional 

rollercoaster. The disease can lead to problems in creating an identity. People’s interaction 

with the surrounding environment is affected and problems with handling the every day life. 

Keywords: autobiography, identity, manic-depressive, qualitative content analysis, relatives



INNEHÅLL 

1 INLEDNING .....................................................................................................................1 

2 BAKGRUND ....................................................................................................................1 

2.1 Medicinsk fakta om bipolär sjukdom ..................................................................... 1 

2.1.1 Behandlingsmetoder vid bipolär sjukdom ......................................................... 3 

2.2 Att vara anhörig till person med bipolär sjukdom ................................................. 3 

2.3 Bipolärt sjuka personers upplevelser av sjukdomen ............................................ 4 

2.3.1 Identitet och självkänsla ................................................................................... 4 

2.3.2 Upplevelse av utanförskap och risken för social stämpling ............................... 5 

2.3.3 Acceptans och kontroll av sjukdomen .............................................................. 5 

2.4 Styrdokument och sjuksköterskans roll ................................................................ 6 

2.5 Teoretisk referensram ............................................................................................. 7 

2.5.1 Lidandets former .............................................................................................. 7 

2.5.2 Lidandets nivåer ............................................................................................... 7 

2.6 Problemformulering ................................................................................................ 8 

3 SYFTE .............................................................................................................................9 

4 METOD ............................................................................................................................9 

4.1 Datainsamling och urval ......................................................................................... 9 

4.2 Genomförande av dataanalys ................................................................................11 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN .......................................................................................... 12 

6 RESULTAT .................................................................................................................... 12 

6.1 Känslomässig berg- och dalbana ..........................................................................13 

6.1.1 Att vara uppe i himlen .....................................................................................13 

6.1.2 Att vara nere i djupet .......................................................................................15 

6.2 Problem med identitetsskapande ..........................................................................17 

6.2.1 Att inte veta vem jag är ...................................................................................17 

6.2.2 Att få en sjukdomsinsikt ..................................................................................17 

6.3 Relationernas inverkan ..........................................................................................18 



6.3.1 Att vara i ett utanförskap .................................................................................18 

6.3.2 Nära anhörigas omtanke .................................................................................19 

6.3.3 Att vara i kontakt med vården ..........................................................................20 

6.4 Vardagen med bipolär sjukdom ............................................................................21 

6.4.1 Att förlora kontrollen ........................................................................................21 

6.4.2 Konsekvenser av sjukdomen ..........................................................................21 

6.4.3 Att hantera sjukdomen ....................................................................................22 

6.5 Resultatsammanfattning ........................................................................................24 

7 DISKUSSION................................................................................................................. 24 

7.1 Resultatdiskussion .................................................................................................24 

7.2 Metoddiskussion ....................................................................................................29 

7.3 Etikdiskussion ........................................................................................................30 

8 SLUTSATSER ............................................................................................................... 31 

8.1 Förslag på vidare forskning ...................................................................................31 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 33 

 

 

BILAGA 1 – SÖKMATRIS VETENSKAPLIGA ARTIKLAR 

BILAGA 2 – SÖKMATRIS SJÄLVBIOGRAFIER 

 



1 

1 INLEDNING 

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i samhället och därmed även vanligt förekommande 

inom vården. Runt personer med psykisk sjukdom finns en social stämpling vilken kan 

påverka vårdpersonalens förförståelse och därmed vårdens utförande. Det kan finnas en 

osäkerhet hos vårdpersonal i hur de ska bemöta personer med psykisk sjukdom och hur de 

ska hantera det eventuella lidandet. Dessutom skall bemötandet vara så adekvat att inget 

ytterligare lidande skapas av bemötandet. När författarna av detta examensarbete under 

verksamhetsförlagd utbildning träffade på patienter med psykisk ohälsa upplevdes att 

personalen kunde känna en osäkerhet i hur de skulle bemöta den psykiskt sjuke personen. 

Vidare upplevdes att det fanns en tendens till att reducera människan till den psykiska 

diagnosen trots att detta inte var kontaktorsaken. I andra fall förminskades diagnosen, vilket 

kunde leda till utebliven medicinering mot den psykiska sjukdomen då den inte ansågs vara 

livshotande. 

Att ett behov av ytterligare kunskap finns bekräftas av att vårdutvecklare Anneli Blom på 

landstinget Västmanland uttryckt önskemål om vårdvetenskaplig forskning i ämnet. Då 

psykisk ohälsa finns i vitt skilda former smalnades området av till bipolär sjukdom hos 

kvinnor, då denna är en vanligt förekommande psykisk sjukdom. 

2 BAKGRUND 

Följande avsnitt berör medicinsk fakta om bipolär sjukdom och dess behandlingsmetoder vid 

bipolär sjukdom att presenteras samt att vara anhörig till person med bipolär sjukdom och 

bipolärt sjuka personers upplevelser av sjukdomen. Viktiga styrdokument beskrivs därefter 

samt sjuksköterskans roll och ansvar. Vidare presenteras Katie Erikssons teori om lidandets 

former och nivåer då dessa kommer att användas som en teoretisk referensram. 

Avslutningsvis beskrivs examensarbetets problemformulering. 

2.1 Medicinsk fakta om bipolär sjukdom 

Psykisk ohälsa förekommer i alla åldrar och omfattar allt från övergående kriser till livslånga 

funktionsbegränsningar. Vidare kan psykisk ohälsa innebära allvarliga konsekvenser för 

såväl den sjuke som närstående och vänner. Detta i form av exempelvis suicidförsök, 

sjukskrivning och behov av boendestöd. Trots att fördomarna och den sociala stämplingen av 

psykiskt sjuka har minskat så skiljer sig fortfarande attityden till att behandla en psykisk sjuk 
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person från en person med fysisk sjukdom, så som exempelvis diabetes. En anledning till 

detta kan vara att psykisk ohälsa uppfattas som en moralisk defekt. Dock har det blivit 

alltmer acceptabelt att söka hjälp för sin psykiska ohälsa idag (Allgulander, 2014).  

Bipolär sjukdom är en kronisk och livshotande sjukdom som ger förändringar i 

stämningsläget (Miller, 2006). Sjukdomen kallas även för manodepressiv sjukdom och 

debuterar oftast i tonåren (Allgulander, 2014). Vidare beskrivs att orsaken till bipolär 

sjukdom är en blandning av genetik och miljö (Holt et al., 2012). Arvsanlagen har en större 

genomslagskraft vid bipolär sjukdom än vid många andra psykiska sjukdomar och risken för 

att en förstagradssläkting ska drabbas är tio gånger förhöjd (Allgulander, 2014). Forskningen 

pekar mot att flera gener är inblandade och att dessa påverkar neurokemin i hjärnan. Detta 

ger en skörhet mot yttre påfrestningar som sedermera kan utlösa bipolär sjukdom (Holt et 

al., 2012). Prevalensen för bipolär sjukdom typ 1 är knappt 1% och 2-4% för typ 2 (Häggström 

& Magnil, 2015). I och med detta kan bipolär sjukdom räknas som en folksjukdom (Ågren, 

Landén & Hetta, 2013). Att leva med denna sjukdom påverkar inte bara individen själv utan 

även dennes relationer med exempelvis familj, vänner och kollegor (Miller, 2006). 

Konsekvenser orsakade av sjukdomen kan ge en dominoeffekt på alla livsområden. 

Skilsmässor, oplanerade graviditeter, förlorad arbetsplats och ekonomiska problem är några 

av de negativa effekter som de olika stämningslägena kan leda till (Fernandez, Breen & 

Simpson, 2014; Miller, 2006).  

Vid bipolär sjukdom växlar personen mellan ett förhöjt stämningsläge som kallas mani och 

ett sänkt stämningsläge som kallas depression (Holt et al., 2012). Däremellan är personen 

eutym vilket betyder att personen har en normal sinnesstämning (Ågren, Landén & Hetta, 

2013). Växlingar i stämningsläget kan variera från att vara flera gånger dagligen till några 

gånger per år (Allgulander, 2014).  

Under manin har patienten ofta ett överdrivet stort självförtroende samt en hyperaktivitet, 

vilket kan leda till mindre sömn samt minskad vikt. Personer med mani talar och rör sig 

snabbt samt ser inga gränser för vad denne klarar av (Holt et al., 2012). Under depression är 

självförtroendet istället ofta gravt nedsatt och personen känner sig orkeslös. Sömnproblem 

och förändrad aptitlust är vanligt förekommande i detta stämningsläge. Depressionen kan 

leda till att personen inte längre klarar av sin vardag i form av exempelvis arbete och hygien. 

Aktiviteter som i vanliga fall ger personen glädje upplevs istället som energikrävande och 

meningslösa (Holt et al., 2012; Fernandez, Breen & Simpson, 2014). För att dölja sin sjukdom 

och för att inte vara en börda för andra undviks ofta sociala relationer och tillställningar, 

vilket kan leda till social isolering (Fernandez, Breen & Simpson, 2014). 

Bipolär sjukdom delas in i två grupper, typ 1 och typ 2 (Allgulander, 2014). Vid bipolär 

sjukdom typ 1 pendlar patienten mellan mani som ibland har inslag av psykos samt 

depression. I perioder, både med och utan läkemedelsbehandling, kan personen istället vara 

eutym. Typ 1 anses ha allvarligare symtom med fler påtagliga sociala konsekvenser. Typ 2 

yttrar sig som återkommande depressioner med lättare maniska symtom, så kallade 

hypomanier. Bipolär typ 1 är lika vanligt bland män och kvinnor (Allgulander, 2014). Det är 

dock vanligare att kvinnor bli diagnostiserade med bipolär sjukdom typ 2, då de i högre grad 

lider av depressiva episoder och perioder av mixed state, vilket innebär extremt snabba 
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svängningar. Män blir oftare diagnostiserade med typ 1 då dessa har en större benägenhet att 

bli maniska (Karanti et al., 2015).  

2.1.1 Behandlingsmetoder vid bipolär sjukdom 

Läkemedelsbehandling av bipolär sjukdom har tre mål, vilka är att minska mani, depression 

samt blandepisoder. Vidare beskrivs att behandlingen behöver ändras kontinuerligt beroende 

på vilken sjukdomsfas patienten befinner sig i. Vid akuta tillstånd kan läkemedel sättas in för 

att häva ett skov av sjukdomen. Mellan skoven finns ofta en underhållsbehandling för att 

hålla patientens tillstånd så stabilt som möjligt (Miklowitz & Johnson, 2006). 

Bipolär sjukdom behandlas främst med så kallade stämningsstabiliserande läkemedel. Det 

stämningsstabiliserande läkemedel som är mest förknippat med sjukdomen är Litium, vars 

verkningsmekanism ännu är okänd. Litium är svårinställt och kräver upprepade blodprover 

för att fastställa att personen har rätt koncentrationsmängd i blodet (FASS, 2015). Andra 

vanligt förekommande läkemedelsgrupper vid bipolär sjukdom är atypisk antipsykotika, 

antiepileptikum samt lugnande medel. Stämningsstabiliserande medel är mer effektivt vid 

mani än vid depression (Miklowitz & Johnson, 2006). Vidare beskrivs att en depression som 

inte kan hävas med stämningsstabiliserande läkemedel kan behandlas med antidepressiva 

medel. Detta bör dock göras med försiktighet då det finns en risk att patienten istället 

utvecklar mani. Av den anledningen bör patienten använda stämningsstabiliserande eller 

atypiskt antipsykotiska under behandling med antidepressivt medel (Miklowitz & Johnson, 

2006). 

En ambivalens inför läkemedelsbehandling kan uppstå när personen med bipolär sjukdom 

inser att sjukdomen kräver läkemedel, men att dessa kan ge svåra biverkningar. Tvivel och 

funderingar kring medicin och sjukdom bör tas upp till ytan för diskussion. Detta för att få en 

förbättrad följsamhet i medicineringen samt att personens upplevelse av behandlingen ska 

bli mer positiv (Vargas-Huicochea, Huicochea, Berlanga & Fresán, 2014). 

Ytterligare en behandlingsmetod är psykoterapi där personen med bipolär sjukdomen får 

hjälp att utveckla strategier för att upptäcka och förebygga skov. Vidare utbildas patienten 

om vikten av att fortsatt läkemedelsbehandling samt hur riskfaktorer kan minimeras och 

skyddsfaktorer maximeras (Miklowitz & Johnson, 2006; Swartz, Levenson & Frank, 2012). 

Vidare beskrivs att anhörigas delaktighet i behandlingen ger ett bättre resultat (Miklowitz & 

Johnson, 2006). 

2.2 Att vara anhörig till person med bipolär sjukdom 

Att vårda personer med psykiska problem är inte något som finns naturligt hos de flesta 

människor, men ändå förväntas familjemedlemmar ta hand om sina anhöriga med psykisk 

sjukdom utan utbildning eller stöd. En nära relation med en psykiskt sjuk kan ge avsevärda 

påfrestningar samt förhöjd stressnivå hos de anhöriga. Om relationen leder till 

dysfunktionella interaktionsmönster i form av kritik och fientlighet från de anhörigas sida så 
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kan den psykiskt sjukes mentala status till och med försämras (Hill, Shepherd & Hardy, 

1998). 

Att vara anhörig till en person med bipolär sjukdom kan upplevas svårt då det finns en 

konstant oro och osäkerhet inför framtiden. Den sjukes varierande stämningslägen påverkar 

den anhöriges egna liv vilket kan vara svårt att acceptera och hantera (Dahlqvist Jönsson, 

Skärsäter, Wijk & Danielson, 2011). Förändringar i humör och beteende hos den sjuke kan 

vara svårt att hantera för den anhörige, vilket kan leda till en känsla av maktlöshet och förlust 

av kontroll. Förändringar i humöret är inte alltid väl synliga och därav kan vårdpersonal och 

den sjuke själv missa symtomen. Anhöriga har dock oftast en hög sensitivitet för tidiga tecken 

hos den sjuke vilket lämnar de anhöriga ensamma med sina upplevelser och känslor. Av den 

anledningen bör utbildningar utformas för alla som kommer i nära kontakt med sjukdomen 

(Dahlqvist Jönsson et al., 2011).  

Om anhöriga lyckas hålla ett visst avstånd till sjukdomen så kan de få tid för reflektion och på 

så sätt förenklas hanteringen av oförutsägbara. För att detta ska vara möjligt krävs att 

anhöriga har en stabil vardag med dagliga rutiner och aktiviteter som håller oro och stress på 

avstånd. En sådan stabilitet kan ses som ett skydd mot det kaos som det innebär att leva nära 

en person med bipolär sjukdom. Av den anledningen är det viktigt att det finns ett bra stöd 

från hälso- och sjukvården och att dessa ser patient och anhörig som en enhet och inte var för 

sig (Rusner, Carlsson, Brunt & Nyström, 2013; Møller, Gudde, Folden & Linaker, 2009). 

Även en tydlig vision om hur framtiden skulle kunna se ut för samtliga inblandade 

underlättar för de anhöriga att bibehålla en positiv attityd. Insatser från hälso- och 

sjukvården kan leda till att de anhöriga får en bättre vardag då sjukdomen får ett mindre 

fokus i deras liv (Dahlqvist Jönsson et al., 2011; Weimand, Hall-Lord, Sällström & Hedelin, 

2013). 

2.3 Bipolärt sjuka personers upplevelser av sjukdomen 

I följande avsnitt beskrivs tidigare forskning om upplevelser av bipolär sjukdom. Nedan 

beskrivs identitet och självkänsla, upplevelse av utanförskap samt acceptans och kontroll av 

sjukdomen.  

2.3.1 Identitet och självkänsla 

Tidigare forskning belyser en problematik kring identitetsbildande då personer med bipolär 

sjukdom har svårt att avgränsa vad som är den egna personen och vad som är yttringar av 

sjukdomen (Dahlqvist Jönsson, Wijk, Skärsäter & Danielson, 2008; Proudfoot et al., 2009; 

Inder et al., 2008). Att leva med bipolär sjukdom är komplext då sjukdomen är en del av 

personen för resten av livet och den blir därför en del av personens identitet (Rusner et al., 

2009). Svårigheterna att avgränsa vad som är jag gör att det uppstår självtvivel och bristande 

självkänsla (Proudfoot et al., 2009; Dahlqvist Jönsson et al., 2008). Denna problematik kan 

leda till en identitetskris och en upplevelse av självförakt hos personer med bipolär sjukdom 

(Inder et al., 2008). 
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Den mest bidragande faktorn till identitetsproblem är de olika stämningslägen som bipolär 

sjukdom innebär. Lägena uppvisar olika bilder av det egna jaget och förvirring kring vilken 

bild som är sann uppstår. För att exemplifiera så kan en person med bipolär 

sjukdom uppleva att manins känslor är normalläget och då ger depressionen en upplevelse av 

att inte vara sig själv (Inder et al., 2008). Ett annat exempel är att i ena stunden kan 

personen uppleva sig vara misslyckad och i den andra stunden är denne helt utan 

begränsningar (Dahlqvist Jönsson et al., 2008).  

De vitt skilda stämningslägena gör att bipolärt sjuka personer har svårt att förklara hur det är 

att leva med sjukdomen då de har svårt att förstå sig själva. Människor med bipolär sjukdom 

har samma slags känsloupplevelser som andra men upplevelserna är mer intensiva oavsett 

vilken känsla de har (Rusner et al., 2009). Intensiteten påverkar framförallt livstempot samt 

aktivitetsnivån. Ibland blir många saker uträttade, tiden samt tanken går fort och inga hinder 

upplevs. I dessa perioder minskar ofta viljan att sova då energinivån är hög. Vid andra 

tillfällen blir istället ingenting uträttat, självförtroendet är lågt, tiden känns oändlig och 

tanken går långsamt. Denna fas upplevs ofta som intensivt mörk och livet upplevs svårt att 

leva (Rusner et al., 2009). 

2.3.2 Upplevelse av utanförskap och risken för social stämpling 

En upplevelse av utanförskap och social stämpling beskrivs som ett stort problem för 

personer med bipolär sjukdom (Inder et al., 2008; Crowe et al., 2012). Detta tycks mestadels 

uppkomma i samband med andra människors brist på förståelse och okunskap om 

sjukdomen. Vidare kan utanförskapet leda till att personer med bipolär sjukdom upplever sig 

vara annorlunda, vilket i sin tur påverkar deras självsäkerhet (Crowe et al., 2012). På grund 

av den vacklande självsäkerheten uppstår ofta svårigheter att acceptera sjukdomen 

(Dahlqvist Jönsson et al., 2008). 

Vissa personer med bipolär sjukdom hanterar risken för att bli socialt stämplade genom att 

välja ut vilka personer som får reda på att en diagnos fastställts. Detta för att personer med 

bipolär sjukdom upplever att relationer ofta påverkas till det negativa efter att de berättat om 

sjukdomen. Personen sågs då inte längre som en individ utan som sin sjukdom och detta gav 

bristande självförtroende i sociala sammanhang (Inder et al., 2008; Crowe et al., 2012). 

2.3.3 Acceptans och kontroll av sjukdomen 

För att kunna acceptera den nya livsstil som bipolär sjukdom innebär behöver personen 

motivera sig själv till att ta ansvar över sitt eget liv (Dahlqvist Jönsson et al., 2008). 

Acceptans av sjukdomen kan leda till att personen får ett mer sammansatt jag (Inder et al., 

2008). För att lättare komma till acceptans bör personen skaffa sig kunskap om sjukdomen 

och lära sig känna igen tidiga sjukdomstecken. I och med detta blir inte sjukdomen lika 

skrämmande. Vidare beskrivs att personer med bipolär sjukdom ofta har svårt att se sig 

själva som en person med en psykisk sjukdom (Dahlqvist Jönsson et al., 2008). Eftersom 

sjukdomen blir så tätt inlindad i personens identitet behöver den sjuke reflektera över 

sjukdomens påverkan på livet då detta är en väg till acceptans. Acceptans i att sjukdomen 



6 

alltid kommer finnas och att kämpa emot sjukdomen är en omöjlighet då den är en del av 

personen. Istället bör personen kämpa för att vara i kontakt med sig själv vilket ger personen 

en känsla av förankring när stämningslägena skiftar. Även när en god förankring finns och 

personen har accepterat sin sjukdom så finns sjukdomen ändå närvarande, men den upplevs 

på ett annat sätt (Rusner et al., 2009). Acceptans av sjukdomen kan försvåras av den sociala 

stämpel som sjukdomen ger (Dahlqvist Jönsson et al., 2008). 

De överväldigande känslor som uppkommer hos personer med bipolär sjukdom ger ofta en 

upplevd känsla av kontrollförlust. Särskilt vanligt förekommande är detta efter en manisk 

period, då denna kan ge beteenden och konsekvenser som de sjuka efteråt har svårt att förstå 

och hantera (Crowe et al., 2012). Personer med bipolär sjukdom behöver få hjälp med att 

hitta strategier för att hantera de olika faserna i sjukdomen. Detta ger en känsla av 

självkontroll och leder till ett ökat självförtroende hos den sjuke. Det är i vissa fall bättre att 

vänta ut sjukdomen då det inte finns tillräcklig självmedvetenhet för att kunna hantera 

faserna själv. Dessa personer bör istället få mjukt stöd i rätt riktning (Billsborough et al., 

2014). Trots de många negativa aspekterna av sjukdomen kan en balanserad självinsikt och 

kontroll av sjukdomen utveckla nya färdigheter och ge utrymme för individen att växa i sig 

själv (Fernandez, Breen & Simpson, 2014).  

2.4 Styrdokument och sjuksköterskans roll 

Målet för hälso- och sjukvården är att alla människor ska få likvärdig vård. Vården ska ges på 

ett värdigt och säkert sätt samt med respekt för patientens integritet och autonomi (SFS 

1982:763). Patientens självbestämmande och delaktighet i vården beskrivs i Patientlagen där 

sjukvårdspersonalen förväntas ge en omsorgsfull vård där patientens trygghet och behov ska 

stå i fokus (SFS 2014:821). 

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden, vilka är att främja och återställa 

hälsa samt att förebygga sjukdom och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

För att kunna lindra lidande måste patientens lidande vara synligt för sjuksköterskan. 

Vården ska bedrivas på ett respektfullt sätt för att patientens värdighet och integritet inte 

skall kränkas eller nedvärderas och därmed skapa lidande (Eriksson, 1994). Crowe et al. 

(2012) beskriver att okunskap, hos omgivningen, om vad bipolär sjukdom innebär kan leda 

till negativa reaktioner i form av osäkerhet och avståndstagande. Därmed kan även okunskap 

hos sjuksköterskan leda till dessa negativa reaktioner. Hur vården upplevs av patienten 

grundar sig i sjuksköterskans egna värderingar då dessa synliggörs i mötet med den sjuke. Av 

den anledningen är det av stor vikt att sjuksköterskan reflekterar över och blir medveten om 

sina värderingar (Finnström, 2010). För att sjuksköterskan ska kunna stötta en patient så 

måste sjuksköterskan vara lyhörd och respektera patientens beskrivna upplevelser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Vid bipolär sjukdom bör sjuksköterskan även eftersträva en 

balans mellan att ge patienten stöd och att ge denne utrymme (Billsborough et al., 2014). 

Sjuksköterskan ska ge omvårdnad till både den enskilda personen samt människor i dennes 

omgivning och bör så långt som möjligt utföras efter de intressen och behov som dessa har 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012). För att kunna ge adekvat vård till bipolärt sjuka och 
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deras anhöriga bör sjuksköterskan ha en förståelse för den komplexitet som bipolär sjukdom 

innebär för samtliga parter. Tillsammans med patienten och dennes anhöriga kan 

sjuksköterskan utarbeta strategier för att hantera sjukdomens olika faser (Maskill, Crowe, 

Luty & Joyce, 2010). Anhöriga är ofta till stor hjälp då dessa har god kunskap i hur patienten 

fungerar och bland annat ser subtila tecken på att en försämring i annalkande (Maskill et al., 

2010). För att stötta anhöriga ytterligare bör sjuksköterskan erbjuda utbildning då detta 

inger hopp, minskar bördan och bringar mening till situationen. Dock kan inte utbildning 

täcka alla aspekter av de påfrestningar som kan uppstå, därav är det viktigt att anhöriga ges 

möjlighet att arbeta igenom sina tankeprocesser och känslomässiga reaktioner på ett 

individuellt utformat sätt (Tranvåg & Kristoffersen, 2008). 

2.5 Teoretisk referensram 

Att leva med bipolär sjukdom kan upplevas komplext för att sjukdomen blir en del av 

människan. Det kan vara svårt att skilja mellan vad som är sjukdomen och vad som är 

personlighet. För att få ökad kunskap och förståelse för denna patientgrupp valdes därför 

begreppen lidandets former och lidandets nivåer enligt Katie Eriksson som teoretisk 

referensram. 

2.5.1 Lidandets former 

Eriksson (1994) beskriver lidandet som förekommer i vården genom tre olika former. 

Sjukdomslidande syftar på lidande som uppkommer till följd av sjukdom och dess 

behandling. En vanligt förekommande orsak till sjukdomslidande är fysisk smärta. Eriksson 

(1994) menar att om den fysiska smärtan orsakar lidande bör den med alla medel bekämpas 

då den kan bli outhärdlig och sedermera orsaka själsligt och andligt lidande. Själsligt och 

andligt lidande kan upplevas då en person känner sig förnedrad, skamsen och skyldig på 

grund av sin sjukdom eller dess behandling.  

Vårdlidande innebär det lidande en patient kan känna om vården brister, exempelvis om 

patientens värdighet blir kränkt. Eriksson (1994) menar att livslidande uppkommer i 

samband med det liv människan lever, exempelvis vid trauman, sjukdom, förlust av förmågor 

samt vid upprepade mönster av negativa beteenden och känslor. 

2.5.2 Lidandets nivåer 

Eriksson (1994) menar att lidande kan beskrivas utifrån tre olika nivåer. Det sker en ständig 

kamp mellan det goda och det onda, vilken patienten ofta känner en stor oro och ångest 

inför. Den första nivån uttrycks som att ha ett lidande där patienten är främmande för sig 

själv och för vad denne klarar av. I denna nivå är den lidande styrd av yttre faktorer och inte 

medveten om sin egen situation. Den andra nivån innebär att vara i lidandet, där patienten 

försöker kompensera och lindra lidandet genom att tillfredsställa de behov som för tillfället 

finns. Att vara i lidandet kan också beskrivas som att patienten anpassar sig till lidandet, men 

samtidigt söker efter något större (Eriksson, 1994).  
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Vidare beskriver Eriksson (1994) den tredje nivån som innebär att varda i lidandet vilket är 

en kamp mellan det onda och det goda. I det goda lidandet bär patienten på en styrka som 

kan hjälpa denne att utvecklas framåt och bli hel. I detta tillstånd kan patienten även känna 

lust och mening med livet trots lidandet. I det onda lidandet beskrivs livet istället som 

hopplöst. Eriksson (1994) menar att ”varje enskilt lidande har sin unika form” (s. 32), vilket i 

stort beror på hur patientens aktuella livssituation ser ut. Genom vilja och medvetenhet kan 

patienten få insikt om det egna lidandet, vilket hjälper denne att försonas med lidandet. 

Patienten får i och med detta en vetskap om att det nu startar en kamp om att fortsätta 

kämpa eller att ge upp. När lidandet upplevs som outhärdligt och för svårt har patienten inte 

förmågan att kunna förmedla detta till andra människor, vilket kan ge skuldkänslor och en 

upplevelse av förnedring. Vidare beskrivs dock att så länge lidandet är i rörelse finns det 

hopp om att finna en mening med både livet och lidandet (Eriksson, 1994). 

2.6 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att bipolär sjukdom ofta orsakar ett lidande för den sjuke. 

Lidandet skapas bland annat genom svårigheter med identitetsskapande, social 

stämpling, accepterande och kontroll av sjukdomen. Vidare belyses att upplevelsen av 

sjukdomen är väldigt komplex och svår att förstå för de sjuka. Detta ger svårigheter att 

förmedla sina egna upplevelser till omgivningen. Då sjukdomen är tätt inlindad i 

personens egen identitet kan det vara svårt att särskilja vad om är sjukdom och vad som 

är den egna personligheten. Ett stämningsläge som upplevs som normalt för den sjuke 

behöver inte vara det stämningsläge som utomstående ser som normalt. Detta leder till 

att personer med bipolär sjukdom kan ha svårt att sortera sina upplevelser samt tankar 

och därmed även ge svårigheter att förmedla dessa till andra . Det kan upplevas svårt att 

vara anhörig och leva med en person med bipolär sjukdom eftersom att sjukdomen ofta 

påverkar även dem. Många gånger lämnas de anhöriga ensamma med sina upplevelser. 

Vårdpersonalen bör ha kunskap och förståelse för sjukdomens problematik. Detta för att 

kunna stödja den sjuke och dennes anhöriga på ett adekvat sätt och därmed lindra deras 

lidande. Kunskap kan även minska osäkerheten hos vårdpersonalen när de bemöter 

människor med bipolär sjukdom. Kunskap och förståelse kring problematiken är också 

av stor betydelse då det finns en risk att patienten kränks av vårdpersonalen om deras 

syn på vad som är sjukligt är olika. Det finns en tendens att vårdpersonal reducerar 

människan till den psykiska diagnosen trots att denna inte är orsaken till vårdkontakt. Det 

finns även en risk att den psykiska diagnosens allvarlighetsgrad förminskas och därmed kan 

medicinering mot denna utebli. Av föregående anledningar inriktas examensarbetet mot 

kvinnors upplevelser av bipolär sjukdom, detta för att vårdpersonal ska få en ökad förståelse 

för deras lidande och hur det kan vara att leva med sjukdomen. Detta för att kunna upptäcka 

försämring i tid och kunna ge adekvat stöd till den sjuke och dennes anhöriga. 
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. 

4 METOD 

I följande avsnitt beskrivs datainsamling och urval samt genomförande av dataanalys.  

Den valda metoden till examensarbetet var en kvalitativ litteraturstudie av obearbetat 

material vilken passar till att beskriva subjektiva upplevelser (Polit & Beck, 2012). 

Examensarbetet hade en induktiv ansats, vilket betydde att datamaterialet lästes 

förutsättningslöst utan förbestämd mall. Datamaterialet bestod av självbiografier som 

analyserades genom innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Denna 

analysmetod fokuserar på tolkning av texter där likheter och skillnader tas fram. Vidare kan 

abstraktionsgraden i analysen vara på en högre eller lägre tolkningsnivå och därav användas 

på olika slags material samt anpassas efter forskarens erfarenhet (Graneheim & Lundman, 

2004). Analysen i examensarbetet var manifest, vilket betyder en lägre grad av tolkning. Det 

poängteras dock att det alltid förekommer en viss grad av tolkning när en kvalitativ 

innehållsanalys genomförs (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Ett manifest arbetssätt 

valdes för att komma så nära författarnas upplevelser som möjligt. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) beskriver att dataanalysen ska börja med en litteraturgenomgång för att få 

en helhet av materialet. Därefter tas meningsbärande enheter ut vilka svarar till det syfte som 

ställts upp. De meningsbärande enheterna kondenseras därefter, vilket betyder att innehållet 

reduceras till en kortare mening där kärninnehållet fortfarande tydligt framkommer. Den 

kondenserade texten abstraheras och görs om till koder, vilket innebär att innehållet lyfts till 

en högre logisk nivå. När alla meningsbärande enheter försetts med koder kategoriseras 

koderna efter liknande innehåll i underkategorier. Underkategorierna delas sedermera in i 

kategorier efter liknande innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

4.1 Datainsamling och urval 

De artiklar som användes i bakgrunden återfinns i en sökmatris som bifogas i bilaga 1. 

Artiklarna var inte begränsade till Sverige då det inte fanns tillräckligt med svensk 

vårdvetenskaplig forskning i ämnet. Examensarbetet genomfördes med hjälp av 

självbiografiska böcker. En sökning på LIBRIS genomfördes med orden ”självbiografi 

bipolär” vilket endast resulterade i tre träffar, därav utökades sökningen till ”bipolär 

biografi”. Denna sökning gav trettiofem träffar och visas i bilaga 2.  
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Inklusionskriterier för urvalet var självbiografier, det vill säga att personen som skrivit boken 

själv skulle ha bipolär sjukdom. Författaren skulle vara bosatt i Sverige och självbiografin 

skulle vara publicerad efter 2005. Detta för att få aktuella upplevelser från den sociokultur 

och tidsanda som vården kommer att bedrivas i. Självbiografierna skulle beskriva vuxna 

personers upplevelser av bipolär sjukdom och inte handla om sjukdomen i allmänhet.  

Exkluderande faktorer var om det inte direkt framgick att boken handlade om diagnosen 

bipolär sjukdom eller manodepressivitet. Ytterligare ett kriterium var att författaren inte 

skulle ha någon annan psykisk diagnos samt missbruksproblematik. Detta för att undvika att 

de beskrivna upplevelserna skulle kunna ha uppkommit av den andra diagnosen eller 

missbruket. Vid genomgång av det tillgängliga materialet efter inkludering och exkludering 

var endast en av självbiografierna skriven av en man. En efterforskning gjordes i huruvida 

sjukdomen skiljer sig mellan könen. En viss skillnad kunde skönjas och därav uteslöts boken 

för att undvika att resultatet eventuellt skulle kunna bli missvisande för att männens 

upplevelser var i kraftig minoritet. Sedermera fick examensarbetet ett kvinnoperspektiv. 

Efter inkludering och exkludering återstod de fem självbiografier som redovisas nedan. 

Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva (Heberlein, 2008) 

Författaren är teologie doktor samt forskare i etik och blev i tjugoårsåldern diagnostiserad 

med bipolär sjukdom typ 2. Heberlein beskriver utförligt sina upplevelser av att leva med 

bipolär sjukdom på ett självutlämnande sätt. Boken är till viss del skriven under en depressiv 

fas där hon beskriver såväl nutid som dåtid. Vidare beskriver hon sina upplevelser under 

maniska tillstånd, ångesttillstånd, depression och suicidtankar. I slutet av boken får man 

följa författarens tankar och planering av sitt självmord. 

Gå i kras: leva med bipolär sjukdom (Schelander, 2009) 

Boken handlar om författarens liv både innan och efter diagnosen bipolär affektiv sjukdom. 

Boken är skriven under en mer stabil tid och blickar tillbaka på ett liv med bland annat 

psykoser och depressioner. Schelander är kristen, vilket har ett stort utrymme i boken. 

Författaren har upplevt tron både som en styrka och ett problem för hennes sjukdomsbild. 

Med mitt liv i mina händer: att leva med bipolär sjukdom (Asp, 2012) 

Här skriver författaren om den långa vägen till acceptans och förståelse av sin bipolära 

sjukdom. Författarens sjukdomsdebut var under hennes tid på universitetet. Den första delen 

av boken beskriver den stressande perioden strax innan sjukdomen bröt ut. Därefter följs år 

av pendlande mellan depression, ångest och maniska tillstånd. Författaren delar med sig av 

sina självmordstankar, sina sexuella utsvävanden och läkarjournaler samt texter som hennes 

anhöriga skrivit. 

Ett bipolärt hjärta (Anserud, 2010) 

Självbiografin handlar om författarens kamp med bipolär sjukdom. Författaren insjuknade 

vid femton års ålder och fick diagnosen fem år senare. I boken beskrivs en bra uppväxt, men 

på grund av att sjukdomen bröt ut i tonåren saboterades relationen med familjen och 

Anserud blev då placerad i fosterfamilj. Författaren beskriver sina upplevelser med en 
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anmärkningsvärt hög sjukdomsinsikt, vilket gör att läsaren får en väldigt tydlig bild av de 

olika tillstånd som bipolär sjukdom har. I boken beskrivs depression, ångest, hypomani, 

mani samt psykos på ett självutlämnande sätt. 

Mitt liv i berg- och dalbana (Gustafsson, 2011) 

Författaren har lidit av bipolär sjukdom sedan femton års ålder, men fick inte diagnosen 

förrän tio år senare. Boken tar sin början vid tjugo års ålder och beskriver de kommande 

tjugo åren av hennes liv med höga toppar och djupa dalar. Gustafsson berättar ingående om 

det konstanta pendlandet mellan psykos, mani och svåra depressioner. Vidare beskrivs hur 

bipolär sjukdom påverkat hennes arbete, relationer och äktenskap. 

4.2 Genomförande av dataanalys 

De fem böckerna lästes först igenom individuellt för att få en övergripande bild av innehållet. 

Därefter lästes böckerna igen och båda författarna markerade de meningsbärande enheterna 

som de ansåg uppfylla syftet. Efter detta arbete fördes de meningsbärande enheterna in i en 

tabell och en diskussion fördes om de utvalda meningsenheterna uppfyllde kriterierna för 

syftet. Nästa steg var att kondensera de meningsbärande enheterna till kortare meningar där 

kärninnehållet framgick. Därefter abstraherades de kortare meningarna till koder som 

beskrev vad kärnan av upplevelsen var. Även under denna process fördes en diskussion kring 

huruvida de meningsbärande enheterna ansågs uppfylla det för uppsatsens uppställda syfte 

och ytterligare meningsenheter kasserades. En del meningsbärande enheter kodades även 

om då en annan bild av kärninnehållet uppkom under arbetets gång. Därefter gjordes en 

utskrift av hittills insamlat material och materialet klipptes isär till remsor. Varje remsa 

innehöll en meningsbärande enhet samt dennes kondenserade mening och kod och dessa 

remsor lades i högar efter liknande tillhörighet. Efter detta lades mindre högar ihop och blev 

till större högar som så småningom utmynnade i de tretton underkategorier som redovisas i 

resultatet. Även under denna process kasserades några få meningsbärande enheter som inte 

ansågs uppfylla syftet. Underkategorierna diskuterades och olika alternativ att kategorisera 

dessa kunde skönjas. Slutligen valdes följande fyra kategorier ut: känslomässig berg- och 

dalbana, problem med identitetsskapande, relationernas inverkan och vardagen med bipolär 

sjukdom.  

I tabell 1 nedan visas ett exempel på genomförandet av analysprocessen. 

Tabell 1 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag hade ett 
självförtroende som 
aldrig varit högre 
och drog mig inte 
för att flörta under 
partytimmarna. Det 
kändes som jag 
hade kolsyra i hela 
min själ. Jag var 

Självförtroendet var 
högt och jag hade 
kolsyra i hela min 
själ. Jag var bäst, jag 
var oövervinnerlig 

Oövervinnerlig Att vara uppe i 
himlen 

Känslomässig 
berg- och dalbana 
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bäst, jag var 
oövervinnerlig! C.H 
Själen gjorde så ont. 
Aldrig tidigare hade 
jag känt en sån 
enorm smärta och 
sorg, den var 
fruktansvärd. -R.A 

Själen gjorde så ont 
och jag hade aldrig 
tidigare känt en sån 
enorm smärta och 
sorg. 

Ont i själen Att vara nere i 
djupet 

Känslomässig 
berg- och dalbana 

… för mig lös hela 
himlen upp! Jag 
kände en otrolig 
lättnad i hela 
kroppen. Jag liksom 
flöt fram. Det var 
total eufori! Jag 
hade tagit den mest 
underbara drog i 
hela världen. 

Jag kände en lättnad 
i hela kroppen. Det 
var total eufori. Det 
kändes som den 
mest underbara 
drogen. 

Eufori Att vara uppe i 
himlen 
 
 

Känslomässig 
berg- och 
dalbana. 

 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

För att examensarbetet skulle vara etiskt försvarbart gjordes ett antal överväganden som 

beskrivs nedan. Ett etiskt förhållningssätt är av stor betydelse vid hantering av andra 

människors skrivna material vilket i examensarbetet bestod av självbiografier. Det lades stor 

vikt vid att texterna inte skulle plagieras eller förvanskas då detta enligt Vetenskapsrådet 

(2014) skall undvikas. Vidare eftersträvades att examensarbetets nya material skulle 

redovisas så tydligt som möjligt för att öka trovärdigheten, vilket överensstämmer med 

Vetenskapsrådets (2014) riktlinjer. Då självbiografierna redan var publicerade behövdes inte 

något godkännande från en forskningsetisk kommitté (Dahlborg-Lyckhage, 2006). Vid 

analysförfarandet var tolkningsgraden så låg som möjligt för att undvika att de upplevelser 

som författarna avsett att förmedla fick en annan innebörd. Det finns alltid en förförståelse 

hos den som analyserar vilket kan färga resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). För att 

minimera förförståelsens påverkan startade analysprocessen med en diskussion kring vilka 

tidigare erfarenheter och kunskap som fanns om bipolär sjukdom.  

6 RESULTAT 

Nedan visas resultatet som beskriver kvinnors upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. 

Av analysen framkom fyra kategorier och tretton underkategorier, vilka sammanställs i 

tabellen (tabell 2) nedan. 
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Tabell 2 

Kategorier Känslomässig 
berg- och dalbana 

Problem med 
identitetsskapande 

Relationernas 
inverkan 

Vardagen med 
bipolär sjukdom 

Underkategorier Att vara uppe i 
himlen 

Att inte veta vem jag 
är 

Att vara i ett 
utanförskap 

Att förlora 
kontrollen 

 Att vara nere i 
djupet 

Att få en 
sjukdomsinsikt 

Nära anhörigas 
omtanke 

Konsekvenser av 
sjukdomen 

   Att vara i kontakt 
med vården 

Att hantera 
sjukdomen 

 

6.1 Känslomässig berg- och dalbana 

I följande kategori beskrivs den känslomässiga berg- och dalbana som kvinnorna med bipolär 

sjukdom upplevde. Detta genom underkategorierna att vara uppe i himlen, där även 

svängningarna mellan stämningslägena beskrivs. Vidare beskrivs kvinnornas upplevelser av 

att vara nere i djupet. 

6.1.1 Att vara uppe i himlen 

Livet med bipolär sjukdom beskrevs som att åka i en känslomässig berg- och dalbana, där 

livet svängde mellan att vara uppe eller nere. Oavsett plats i berg- och dalbanan så upplevdes 

stämningslägena med en stor intensitet och livet svängde mellan att vara positivt och 

negativt. En kvinna uttryckte det på följande vis: ”Ibland är det maniskt ”roligt” och ibland 

skulle jag vilja stoppa depressionskarusellen och hoppa av” (Asp, 2012, s. 207).  

Svängningar i humöret kunde ske olika snabbt och några av kvinnorna kunde efter ett tag 

utröna vilket mönster de hade. Snabba svängningar upplevdes svårare att hantera, då 

övergången mellan ytterligheterna var mycket påfrestande och gav ett inkonsekvent 

beteende.  

”Du verkar glad du, hur mår du?”. Jag visste inte vad jag skulle svara på den frågan. Fram till 

för några minuter sen hade jag varit i djupaste mörker och nu lyste jag som en sol (Anserud, 

2010, s. 143). 

Intensiteten beskrevs av kvinnorna som att de aldrig var lagom och att de emellanåt inte 

kunde begränsa sina handlingar. En av kvinnorna beskrev att hon i ena stunden ville 

genomföra orimligt många förändringar samt använda överdrivet färgsprakande kläder och 

smink. I nästa stund ville hon ingenting och livet kändes svart. Det fanns en önskan om att 

vara lagom, samtidigt som vissa av kvinnorna beskrev att livet hade varit tråkigare utan 

sjukdomens höjder. 

Om jag fick välja huruvida jag skulle vilja leva utan sjukdomen eller inte, så måste jag erkänna 

att jag är lite kluven. … Jag brukar säga att sjukdomen är ”min gåva och mitt gift”. Mitt gift för 

att den har smulat ner mig, men min gåva för att jag vandrat i en väldigt tuff uppförsbacke 
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som många inte tagit sig igenom i min ålder och därmed blivit mer tacksam till livet – och 

starkare. (Anserud, 2010, s. 150) 

Att vara längst upp i berg- och dalbanan beskrevs på ett målande, positivt och romantiskt 

sätt. När kvinnorna beskrev sina upplevelser under de maniska tillstånden, att vara uppe i 

himlen, var språket ofta förändrat till ett snabbt språk med många kommatecken vilket gav 

en bild av hur tankarna flög i deras huvuden. Ord som frekvent användes för att beskriva de 

maniska tillstånden var eufori, som att sväva och oövervinnerlig. ”… för mig lös hela himlen 

upp! Jag kände en otrolig lättnad i hela kroppen. Jag liksom flöt fram. Den var total eufori! 

Det kändes som att jag hade tagit den mest underbara drog i hela världen” (Anserud, 2010, s. 

75) 

Vidare beskrevs att framförallt hypomanin gav en stor produktivitet där kvinnornas insatser i 

skolan och på arbetet ökade drastiskt. Kreativiteten flödade och nya idéer sprutade fram. 

Idéerna höll dessutom ofta god kvalitet och en av kvinnorna beskrev att hon gjort en hel 

doktorsavhandling i detta tillstånd. Hela livet tycktes gå på högsta växeln där tankarna slogs i 

huvudet, kroppen hade svårt att sitta stilla, talet var forcerat och sömn blev överflödigt. 

Självförtroendet var på topp och en oövervinnerlighet beskrevs av flera av kvinnor. En kvinna 

uttryckte att det höga tempot medförde att omgivningen var långsam och tråkig. De starka 

positiva känslorna gjorde att vissa kvinnor förnekade för både sig själva och sin omgivning 

att de började bli sämre. Förnekande kunde inträffa trots en god sjukdomsinsikt då viljan av 

att vara kvar i ruset var högre. En kvinna beskrev detta på följande sätt: Jag var medveten om 

att jag var manisk och ville inte ta bort det. Nu levde jag livet. High five! (Anserud, 2010, s. 

108). 

De positiva känslorna till trots så hade även himlen hade en baksida. Emellanåt gick livet så 

fort att kvinnorna upplevde att deras hjärnor höll på att börja koka eller att deras huvuden 

var på väg att explodera. En del kvinnor berättade att de inte orkade med sitt eget höga 

tempo, medan andra uppskattade detta tempo hela tiden. Några av kvinnorna beskrev att det 

var svårt att avsluta alla projekt som de påbörjade, då tankeverksamheten var så hög att de 

fick koncentrationssvårigheter. Att vara uppe i himlen gjorde även att humöret kunde växla 

snabbt, vilket kunde vara besvärande. 

Humöret svängde otroligt och jag hade episoder som jag snart kunde urskilja som hypomani. 

Jag var överaktiv under en veckas tid ungefär, påbörjade små och stora projekt och fylldes av 

storslagna idéer, pratade snabbt, just därför att tanken inte gick att stoppa. Mitt sömnbehov 

minskade och jag fick lust att måla stora maniskt färgsprakande tavlor (Schelander, 2009, s. 

91). 

Tre av kvinnorna hade psykoser i sin sjukdomsbild och då främst under manin det vill säga 

när de var uppe i himlen. Psykoserna gav för stunden både positiva och negativa upplevelser. 

En kvinna beskrev det negativa på följande vis: ”En dag blev det bara för mycket. Jag såg 

skuggmänniskor gå omkring i lägenheten. Till en början iakttog jag dom fascinerat, men efter 

ett tag började de kännas aggressiva och lägenheten fylldes av en obehaglig stämning” 

(Anserud, 2010, s. 129). En annan kvinna berättade om sin första psykos på ett mer positivt 

sätt: ”På natten mellan måndag och tisdag fick jag min första mani. Jag var i sjunde himlen, 
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jag skulle gifta mig, vi skulle vara med i Lotta Engbergs ”Kär o Galen” och jag skulle sjunga 

solo” (Gustafsson, 2011, s. 17). 

En kvinna beskrev en av sina psykotiska perioder på följande vis: ”Det starkaste minnet är 

ändå när jag fick för mig att jag var Judas och djävulen sa till mig att jag var tvungen att dö. 

Jag gjorde tafatta försök att strypa mig själv i badrummet” (Schelander, 2009, s. 26). 

Kvinnan hade en stark kristen tro vilken påverkade hennes psykotiska tillstånd, där hon i 

vissa stunder var utvald av Gud och i andra var hon istället syndig. 

6.1.2 Att vara nere i djupet 

Att gå in i en depression var som att falla ner i djupet av ett svart hål och detta var smärtsamt 

och ångestfyllt. Kvinnorna uttryckte att de var gråtmilda och att de ibland ville skrika ut sin 

smärta. En kvinna ansåg sig vara evigt dömd till depression och att hon aldrig mer skulle bli 

lycklig.  

Samtidigt började jag tänka att: ”Jag kommer aldrig att klara av livet, det är över. Jag rasar 

hela tiden ner i ett djupt, mörkt hål och kommer aldrig mer komma upp och leva som jag 

gjorde tidigare” (Anserud, 2010, s. 9). 

En kvinna berättade att det djupa hålet inombords blev allt större under tiden nere i djupet 

och hennes själ tynade gradvis bort. En av kvinnorna beskrev sitt inre som ett stormigt hav 

där vågorna drog henne allt längre ner i djupet. Ju längre ner i djupet kvinnan kom desto 

mindre lycka och glädje kände hon. En annan kvinna uttryckte sig på följande sätt: ”Det enda 

som inte överger mig är ångesten. Det enda jag vet ned säkerhet är att jag aldrig – aldrig – 

kommer att bli lycklig” (Heberlein, 2008, s. 55). 

Gemensamt var att depressionen gav en orkeslöshet där energin var som bortblåst och 

kvinnorna var aldrig utvilade. Det beskrevs att små och enkla saker som faller sig naturligt 

för friska människor kunde innebära stora svårigheter under tiden nere i djupet. Personlig 

hygien och skötsel av hemmet blev ofta eftersatt när orken tog slut. En av kvinnorna beskrev 

att hennes yttre blev oigenkännligt då hon helt tappade orken att ta hand om sig. 

Orkeslösheten gjorde att krafterna aldrig riktigt räckte till. En kvinna beskrev att påbörjade 

projekt var svåra att slutföra på grund av orkeslösheten. ”Jag hade före mitt insjuknande 

alltid klarat av mina studier utmärkt, men nu räckte inte krafterna till. När jag försökte sätta 

mig ner och skriva på min uppsats vällde rastlöshet, oro och ångest över mig” (Schelander, 

2009, s. 44). 

Vidare beskrevs vissa kvinnor ett martyrskap där allt centrerades kring den egna personens 

lidande. Detta medförde en självupptagenhet där omgivningens komfort blev oväsentlig.  

Jag hade många gånger undrat om Patrick tyckte att det var jobbigt eftersom att jag hade så 

starka självmordstankar, men det brydde jag mig inte om. Allt handlade bara om mig. Mig, 

mig, mig och inget annat (Asp, 2012, s. 104). 
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Ångest och oro var vanligt förekommande när de var nere i djupet. En av kvinnorna uttryckte 

skam för att hennes ångest var ful, smittsam, illaluktande och att den påverkade hennes 

anhöriga negativt. ”Men min ångest. Den smittar av sig. Den fläckar ner honom också. Den 

gör allting smutsigt” (Heberlein, 2008, s. 79). Flera av kvinnorna led även av 

panikångestattacker vilka beskrevs som kraftfulla och smärtsamma. Den starka ångesten gav 

svårigheter att fokusera då den lamslog kroppens alla funktioner. 

Samtliga kvinnor beskrev att de emellanåt hade suicidtankar under tiden nere i djupet. Ett 

flertal hade gjort allvarliga försök att ta sitt liv. 

Lugnande, ångestdämpande, antidepressiva och sömntabletter antar jag. Det spelade ingen 

roll, det var som att ta en näve non-stop, dom skulle bara ner. Ett kort avskedsbrev till min 

blivande man hann jag med, typ ”förlåt och jag älskar dig” (Gustafsson, 2011, s. 24). 

Några av kvinnorna beskrev att suicidtankar kunde uppkomma fort när de klev ner i djupet 

och då trots att de nyligen varit vid gott mod. Övergången mellan de olika stämningslägena 

var markanta och svåra att hantera. 

Och sen kommer det svarta, bottenlösa, där allt blir som en dimma. En annan verklighet 

framträder. En verklighet … där det inte finns några enkla svar. … En verklighet som är svårare 

att uthärda. En verklighet som jag inte vet om jag vill vara en del av (Heberlein, 2008, s. 112).  

En majoritet av kvinnorna beskrev sina suicidtankar som att de inte ville dö men de orkade 

inte leva det liv som sjukdomen medförde. ”Jag ville inte dö, det vara bara livet jag inte kunde 

hantera” (Asp, 2012, s. 95). Ordet smärta användes frekvent och smärtan ansågs vara den 

främsta orsaken till suicidtankarna. Det fanns målande beskrivningar på hur kvinnorna 

planerade sin egen död och att deras tankeverksamhet ofta rörde sig kring döden. 

Orkeslösheten gav svårigheter att fylla livet med mening. ”Dock kände jag snart en stor 

meningslöshet, eller snarare tömdes på mening … och jag längtade så efter döden” 

(Schelander, 2009, s. 38). En av kvinnorna beskrev att hennes handlingar blev destruktiva 

och farliga för att hon inte längre kunde se meningen med att vara vid liv. 

Vissa beskrev en misstro på sig själva då deras önskan att dö ibland blev så stor att den var 

svår att hantera. För att säkra upp sina tillkortakommanden undveks platser där suicid 

kunde genomföras och exakta doser av läkemedel togs med på resor för att inte locka till 

suicid. Vidare berättade samtliga kvinnor om vikten av nära anhöriga, då de anhöriga ofta var 

det som stoppade suicidtankarna vid att vara just tankar. Detta kommer närmare att 

beskrivas under rubriken relationernas inverkan. En av kvinnorna hade genom kognitiv 

beteendeterapi fått lära sig att hantera suicidtankarna genom att visualisera sina barn på 

hennes begravning. Bilden var så sorglig att kvinnans suicidtankar ofta hejdades av detta. En 

annan av kvinnorna fattade istället ett beslut om att överleva: ”Jag har bestämt mig för att 

leva, att jag ska klara av det här. Det känns väldigt skönt att jag har kommit dit” (Anserud, 

2010, s. 151). Beslutet gav henne styrka att fortsätta sin kamp mot sjukdomen. 
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6.2 Problem med identitetsskapande 

I följande kategori beskrivs kvinnornas problem med identitetsskapande på grund av bipolär 

sjukdom. Underkategorierna som framkom var att inte veta vem jag är och att få en 

sjukdomsinsikt, vilka kommer att beskrivas nedan. 

6.2.1 Att inte veta vem jag är 

Problemen med identitetsskapandet beskrevs som att gränserna suddades ut då det var 

otydligt vad som var det egna jaget. En kvinna beskrev att det var en kamp att hålla ihop alla 

olika bitar av jaget. Det beskrevs vara svårt att utröna vad som var sjukdom och vad som var 

den egna personligheten. En av kvinnorna hade svårt att avgränsa vad som var hennes egna 

tankar och vad som hörde till sjukdomen: ”Är det vansinne? Att höra röster? Inuti sitt huvud 

som ändå kommer från den egna hjärnan? Hur skiljer man dom där rösterna från de egna 

tankarna?” (Heberlein, 2008, s. 90). 

Den otydliga gränsen för var sjukdomen slutade och var personligheten tog vid gjorde att 

sjukdomen tog över livet alltmer. En av kvinnorna hade en vän som poängterade just att 

sjukdomen inte var allt kvinnan var: ”Jag minns ett samtal jag hade med en vän … ”Du är 

Veronica, framför allt. Inte sjukdomen i sig. Och du har många talanger och gåvor.” …” 

(Schelander, 2009, s. 109). 

Osäkerhet och oförståelse gentemot det egna beteendet ledde till att kvinnorna ifrågasatte sitt 

eget värde. Kvinnorna kunde inte förutse sina handlingar då personligheten svängde med 

humöret. Exempelvis förklarade en kvinna att det emellanåt var svårt att ta enkla beslut som 

att välja bröd medan vid andra tillfällen i boken så var kvinnan extremt handlingskraftig. 

Kvinnorna beskrev att det var svårt och frustrerande att inte förstå varför ledsamhet hastigt 

uppkom när det alldeles nyss var bra. En majoritet av kvinnorna hade svårigheter att hålla 

känslorna under kontroll och fick stormiga utbrott. Vid andra tillfällen beskrev några av 

kvinnorna att de istället inte kände någonting.  

Jag vet ju inte vad jag vill. Jag vill ingenting. Egentligen. Ingenting. Inga ting. Inga ting finns 

som jag vill ha. Inga ting finns det som väcker mitt intresse. Ingenting vill jag. Ingenting 

känner jag. Ingenting tänker jag. (Heberlein, 2008, s. 137) 

En del av kvinnorna beskrev en skam över sjukdomen och att de var värdelösa för både 

anhöriga och samhället i stort. ”Skammen över att man inte är lycklig leder till att man 

anklagar sig själv. Utbränd får man till nöds vara, men inte misslyckad” (Asp, 2012, s. 208). 

En kvinna upplevde sin egen olycka som något tryggt då det var någonting hon kände till och 

kunde hantera. 

6.2.2 Att få en sjukdomsinsikt 

Några av kvinnorna beskrev att de initialt förnekade sin sjukdom då de inte ville tillstå att de 

var sjuka. Detta för att det fanns en rädsla för att vara psykiskt sjuk samt att omgivningen 

skulle reagera negativt. En del kvinnor förstod inte till en början att deras upplevelse av att 
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vara uppe i himlen var något avvikande, utan de såg endast de mörka perioderna som 

sjukliga. En kvinna beskrev att hon lurade sig själv att hon mådde bra trots att hon egentligen 

undrade vad som försiggick. En annan kvinna uttryckte förnekandet på följande vis: 

Jag talade inte om för någon i min närhet att jag mådde dåligt, det kändes som att om jag 

gjorde det så skulle jag erkänna för mig själv att allt höll på att raseras. Dessutom visste jag 

inte varför jag mådde dåligt, vad skulle jag säga? (Anserud, 2010, s. 36) 

En kvinna beskrev sjukdomen som frustrerande, men att acceptans av sjukdomens påverkan 

på livet gjorde hennes vardag enklare. Acceptansen gjorde att kvinnan förlikade sig med att 

alla hennes drömmar inte skulle slå in, men att hon kunde hitta andra drömmar istället. 

Vidare berättade kvinnan att vetskapen om att hon inte var ensam om denna sjukdom ingav 

hopp. 

När åren förlöpte så blev det enklare att urskilja tidiga tecken på försämring av sjukdomen 

och därmed kunde kvinnorna vidta åtgärder som stoppade upp förloppet. Exempelvis kunde 

en mani hävas genom lugnande läkemedel om det sattes in i tid. En av kvinnorna beskrev att 

hennes tecken var att hon började tänka symboliskt eller bokstavligt och att tankarna svävade 

iväg. En annan kvinna började sakta dras ner i djupet: ”En hel månad mådde jag bra, sen 

började helvetet. Vi var i en lampaffär i Göteborg och jag kände hur depressionen kom 

smygande. Sömnlös blev jag också” (Gustafsson, 2011, s. 48). Att lära känna sina tidiga 

tecken på försämring gav många av kvinnorna en upplevelse av kontroll. Även vid god 

sjukdomsinsikt drabbades flera kvinnor fortfarande av perioder när de inte längre kunde 

vidmakthålla kontroll över sjukdomen på egen hand. En kvinna förklarade att hon vid ett 

tillfälle upplevde sig ha full kontroll över situationen men egentligen var hennes 

verklighetsuppfattning så undermålig att hon blev tvångsinlagd.  

6.3 Relationernas inverkan 

I följande kategori beskrivs upplevelserna av relationernas inverkan i form av 

underkategorierna att vara i ett utanförskap, nära anhörigas omtanke och att vara i kontakt 

med vården. 

6.3.1 Att vara i ett utanförskap 

Flera av kvinnorna beskrev problem med att inte veta vem de skulle höra av sig till när deras 

mående var i botten, detta för att de inte ville belasta någon med sina negativa känslor. En 

kvinna uttryckte det på följande sätt: ”Vem ringer man när man inte orkar leva?” (Heberlein, 

2008, s. 12). Dessutom upplevdes det av många som svårt att beskriva de egna känslorna för 

någon annan, då de inte själva visste varför de kände så.  

Ett utanförskap beskrevs och detta skapades av både omgivningen och kvinnorna själva. En 

av kvinnorna beskrev exempelvis att hon önskade ha någon nära men att hon inte vågade 

släppa in andra människor i sitt inre. En annan kvinna berättade att hon undvek ögonkontakt 
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vid depression för att andra inte skulle se in i hennes inre. En tredje kvinna uttryckte att 

omgivningens acceptans och förståelse av sjukdomen var betydelselös då det vare sig skulle 

bota eller göra sjukdomen mindre smärtsam. Det syntes tydligt i flera av böckerna att 

behovet mellan att vara någon nära och att vilja vara ensam fluktuerade hos kvinnorna.  

Flertalet beskrev att den psykiska sjukdomen rensade ut i vänskapskretsen och att de blev 

svikna av vänner. De vänner som fanns kvar ansågs vara de riktiga vännerna som orkade stå 

kvar trots sjukdomen. Det fanns också flera berättelser i böckerna om att människor blivit så 

obekväma av sjukdomens känsloyttringar att de istället helt ignorerat kvinnorna. 

Vaktmästarna börjar blåsa ut ljusen. De tre prästerna verkar trivas tillsammans. De kastar en 

blick åt mitt håll men de gör ingen ansats att närma sig mig … Ingen ser mig. Eller. De låtsas 

inte om att de ser mig. … Är det mina tårar som gör mig osynlig? (Heberlein, 2008, s. 128). 

En av kvinnorna hanterade sin ensamhet genom att ha katter då dessa kunde ge den 

villkorslösa kärlek och samhörighet som kvinnan längtade efter. Några av kvinnorna vände 

sig istället till religiositet för att minska ensamheten. 

”I den mörkaste stund står man ensam. Men så, som en klar och klingande röst, hörde jag en 

mening inom mig som gav svar på mina funderingar: jag är den som stannar kvar. … Den där 

Jesus, som en gång fångat mig fanns i alla fall kvar” (Schelander, 2009, s. 72). 

Flera av kvinnorna uttryckte att deras tro hade betydelse för dem och att den kunde vara ett 

stöd för att hantera utanförskapet.  

6.3.2 Nära anhörigas omtanke 

Trots att kvinnorna emellanåt var ensamma och inte visste vem de skulle ringa till, så hade 

allihop både vänner och familj som var närvarande. Böckerna beskrev många olika tillfällen 

där anhöriga kom till undsättning på olika vis och kvinnorna sökte ofta aktivt räddning hos 

dessa. ”Hon är en sån väninna som jag kan ringa till när jag inte vill leva längre. En väninna 

som alltid finns tillhands” (Gustafsson, 2011, s. 42). Kvinnorna beskrev att vissa anhöriga 

kunde lugna upprörda tillstånd och ge hopp. ”Men min väninnas mamma och lillebrors 

närhet lugnade mig” (Schelander, 2009, s. 68). Ett flertal av kvinnorna berättade att deras 

anhöriga uppmärksammade tidiga tecken på försämring vilket kunde leda till att förloppet 

kunde hejdas. ”Han märker före mig när jag börjar må dåligt” (Gustafsson, 2011, s. 56). 

Samtliga kvinnor beskrev att de ofta i sina mörka stunder med suicidtankar tänkte på sin 

familj och hur en fullbordad suicid skulle påverka dessa. Detta stoppade oftast kvinnorna då 

de förstod att det skulle inverka negativt på deras anhöriga. En kvinna uttryckte det på 

följande sätt: ”Jag måste i alla fall försöka. Jag får inte – får inte – ge upp. … Jag är skyldig 

barnen det” (Heberlein, 2008, s. 60). 

I vissa fall stoppade anhöriga kvinnorna från att genomföra suicidförsök genom samtal och 

att framtvinga löften som omöjliggjorde suicid.  
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Jag antog att det var ett sätt för honom att kontrollera att jag finns i livet. Min lojalitet till 

Patrick var viktig så jag lovade att göra det… Idag kan jag se tillbaka, utan Patricks närvaro 

hade jag inte levt idag (Asp, 2012, s. 107). 

Flera av kvinnorna uttryckte en skam för att de förstörde sina anhörigas liv. En av kvinnorna 

berättade att hon ville ta sitt liv för att underlätta för sina anhöriga. Några beskrev att de 

hade haft stunder där de önskat att deras anhöriga inte fanns. Detta för att kvinnorna då 

hade kunnat ta sina liv utan att det hade haft negativa konsekvenser för någon annan. 

Merparten av kvinnorna berättade om att de emellanåt ansåg att deras anhörigas omtanke 

och kärlek var påfrestande när de var nere i djupet. Anhörigas uppmaningar uppfattades då 

som meningslösa och kvinnorna ville bli lämnade ifred. ”Telefonen ringde. Om och om igen 

… Varför kunde jag inte få vara ifred? … Det kändes som att jag var förföljd av min familj 

även fast jag visste att dom var oroliga” (Asp, 2012, s. 87). En kvinna beskrev att hon vid ett 

tillfälle blev provocerad av att hennes vän påpekade att hon var manisk. Provokationen låg i 

att kvinnan ville fortsätta vara i det euforiska stämningsläget. 

6.3.3 Att vara i kontakt med vården 

Att få en diagnos beskrev en av kvinnorna som positivt då detta fick henne att sluta vara 

självkritisk och besviken på sitt beteende. Läkarens agerande vid diagnostillfället ifrågasatte 

hon dock starkt då hennes diagnos endast framkom på det papper hon fått med sig efter 

läkarbesöket. Kvinnan kunde inte förstå hur hon kunde lämnas ensam med alla frågor som 

uppkommer vid ett sådant besked. En kvinna uttryckte det som att leva i en medicinsk misär 

under flera år, då alla olika läkemedelsbehandlingar fick henne att känna sig som en 

försökskanin.  

Flera av kvinnorna beskrev att kön till psykiatrin, inom landstinget, var lång och en kvinna 

valde att gå i privat terapi under väntetiden. Kvinnan och hennes anhöriga ansåg att kvinnan 

ej hade överlevt om hon inte sökt privat terapi eftersom väntetiden var så lång. En av 

kvinnorna önskade att hon erbjudits terapi som tillägg till läkemedelsbehandlingen: 

Varför har inte psykiatrin stöttat mig med psykiatriska verktyg när jag hamnat i skov eller 

hamnat i panikångestattacker, till exempel KBT – kognitiv beteendeterapi? Jag har tjatat om 

KBT sedan 2007, men inte fått… inte sett röken av det än, rättare sagt (Anserud, 2010, s. 148). 

En annan kvinna önskade en vård som är lika för alla. Kvinnan berättade att hon ville få en 

likvärdig vård som andra med livshotande sjukdomar. Hennes beskrivning var att psykiska 

diagnoser inte var lika högt prioriterade som fysiska diagnoser samt att dessa inte uppfattas 

som lika allvarliga. Kompetenta läkare skapade en trygghet för kvinnorna. Vidare fanns ett 

flertal berättelser om när vårdpersonalen agerade nonchalant, eller föreföll vara osäkra, och 

därmed lämnades kvinnorna ensamma sin svåra stund. En kvinna beskrev psykiatrin som 

trygg då vårdpersonalen inte hade något känslomässigt engagemang i henne. Hon uttryckte 

att det var lättare att samtala om sina upplevelser med vårdpersonal då hon inte behövde ta 

hänsyn till deras känslor. En annan kvinna berättade att hon blev så väl omhändertagen av 

slutenvården att hon blev osäker och rädd vid hemgången.  
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6.4 Vardagen med bipolär sjukdom 

I följande kategori beskrivs upplevelser av vardagen med bipolär sjukdom. Detta genom 

underkategorierna att förlora kontrollen, konsekvenser av sjukdomen samt att hantera 

sjukdomen. 

6.4.1 Att förlora kontrollen 

Flera av böckerna skildrade kvinnornas önskan om ett liv som går att kontrollera. En kvinna 

beskrev att hon inte nödvändigtvis behövde vara lycklig, dock behövde hon ha ett liv som gick 

att förstå och hantera. En annan kvinna upplevde kontrollförlust i vardagen med bipolär 

sjukdom och hon kämpade för att bibehålla någon slags verklighet. Den bristande kontrollen 

ledde hos många till att viktiga uppgifter aldrig slutfördes då koncentrationen försämrades. 

Vidare beskrevs kontrollförlusten hos kvinnorna påverkade viktiga aspekter av vardagen, 

såsom försämrad förmåga att hantera ekonomin. Två av kvinnorna beskrev att sjukdomen 

hade försämrat deras minne vilket gjorde att de tappade bort viktiga dokument och glömde 

att betala räkningar. Oförmågan att hantera viktiga blanketter och dokument på egen hand 

gjorde att en av kvinnorna ifrågasatte myndigheternas hanterande av sjukas ärenden: ”Hur 

kunde myndigheterna behandla en sjuk människa på det här sättet?” (Asp, 2012, s. 162). 

Kontrollförlusten gav i många fall ångest hos kvinnorna. 

Jag, som var en hejare på och älskade blanketter, kände den avklingade ångesten komma sakta 

tillbaka som ett tryck över bröstet. Datum som inte stämde, läkarintyg som skulle in men som 

jag inte fått, pengar som jag skulle få sakna över jul och så vidare. … Jag var fullständigt 

förvirrad och plockade bland papprena om och om igen och visste inte var jag skulle börja 

(Asp, 2012, s. 161). 

Kvinnorna berättade att förlusten av kontroll ledde till ångest, stress och oro, vilket ledde till 

att små saker blev större än vad de behövde vara. Det var bra med rutiner och en låg 

stressnivå. Stora förändringar påverkade flera av kvinnorna och stressen som förändringarna 

medförde kunde leda till ett försämrat tillstånd. Två av kvinnorna beskrev att stressen inför 

bröllopen blev för stor. Den ena kvinnan blev inlagd på psykiatrisk avdelning några dagar 

innan bröllopet och den andra kvinnan fick ändra i planeringen inför bröllopet för att 

undvika att bli försämrad. 

6.4.2 Konsekvenser av sjukdomen 

Flertalet av kvinnorna berättade om en vardag som svängde mellan total orkeslöshet till en 

oförmåga att begränsa sina handlingar. Några beskrev att när de var nere i djupet fick de ett 

mer ovårdat utseende och att den ostädade bostaden speglade deras mående. Det fanns flera 

målande beskrivningar om hur hemmen såg ut under den tiden, där exempelvis gammal 

möglig disk stod framme. Det blev alltså svårt att klara av sin egen vardag. En kvinna 

uttryckte följande: ”Jag hade inte duschat på fyra dagar eller var det fem? … Jag kunde helt 

enkelt inte förmå mig till någonting” (Asp, 2012, s. 159). 
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Att vara uppe i himlen eller nere i djupet kunde leda till viktförlust på grund av bristande 

matintag. När kvinnorna var uppe i himlen kunde matintag nedprioriteras då världen gick så 

fort att maten glömdes bort. En kvinna berättade att hon behövde aktivera sig fysiskt för att 

hantera den extrema energinivån och detta ledde till stora viktförluster. Nere i djupet kunde 

matlusten påverkas åt båda håll, ibland mer och ibland mindre. Vidare berättade en annan 

kvinna om att hon endast kunde äta en viss typ av mat under sina depressioner: 

När jag är deprimerad kan jag bara äta sånt som är mjukt och runt och ljust och liksom vänligt, 

helst färglöst och nästan utan smak. Som vetebullar. … Välling går också bra, eller yoghurt. 

Pulvermos med mycket gult smältande smör i. Mat som är försynt. Mat som inte kräver något 

av mig. Snäll mat (Heberlein, 2008, s. 35). 

Sömnproblem var återkommande i böckerna. Ett minskat sömnbehov uppkom ofta under de 

maniska tillstånden då kvinnorna emellanåt inte sov på flera dygn, vilket försämrade 

tillståndet ytterligare. En kvinna uttryckte följande: ”Visst blev jag flummig också, när jag var 

speedad och fick för lite sömn. I skolan blev jag klassens pajas. Jag sa många ogenomtänkta 

saker” (Anserud, 2010, s. 52). 

En kvinna beskrev att hennes maniska tillstånd kunde stoppas upp om hon åt lugnande 

läkemedel och därmed behöll en adekvat sömn. Under de depressiva perioderna kunde 

istället sömnproblemen gå åt båda hållen. En kvinna berättade följande: ”Väldigt, väldigt, 

väldigt trött. Det är svårt att sova. Det är svårt att äta. Det är svårt att känna. Det är förjävla 

svårt att gråta. Jag måste få gråta” (Heberlein, 2008, s. 48). Andra kvinnor ville istället sova 

bort tiden nere i djupet. 

Kvinnorna berättade hur deras vardag påverkades av sjukdomen. Kvinnorna beskrev att de 

under de maniska tillstånden hade ett bristande konsekvenstänk och en impulsivitet som 

ledde till svårigheter. En av kvinnorna började exempelvis stjäla då hon sökte spänning för 

att omvärlden var tråkig och långsam. En annan kvinna berättade om hennes sexuella 

utsvävande och hur detta gav henne dåligt rykte. Trots att kvinnan insåg att beteendet gav 

konsekvenser så ville hon inte sluta för att det kändes bra. En annan kvinna berättade att hon 

endast levde i nuet och tog därför beslut som inte var genomtänkta. 

Impulsköp. Det gör väl dom flesta. Ett par skor. En ny tröja. Kanske till och med en soffa. Men 

ett helt jävla hus för flera miljoner? … Så gör man bara inte. Jag gör det. Precis det gjorde jag. 

Det där impulsköpet kostar mig cirka trettiotusen kronor i månaden. Det är dyrt att vara 

impulsiv (Heberlein, 2008, s. 74). 

Just ekonomin kunde vara svår att hantera under de maniska perioderna på grund av 

impulsiviteten och det bristande konsekvenstänket. En kvinna spenderade alla sina pengar 

på uteliv, kläder samt smink medan mat i kylskåpet var oväsentligt. 

6.4.3 Att hantera sjukdomen 

För att kunna hantera sjukdomens intensiva humörsvängningar hittade kvinnorna på olika 

strategier. Kreativa aktiviteter återfanns hos samtliga kvinnor. Det kunde innebära att de 
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skrev dikter, målningar och musicerande. Alla kvinnorna skrev för att sortera både känslor 

och praktiska göromål. 

Några av kvinnorna använde fysisk aktivitet för att kunna kontrollera känslostormen 

inombords. En kvinna tränade taekwondo någon gång i veckan för att träna koncentrationen, 

medan en annan var tvungen att träna flera gånger om dagen för att varva ner. 

Jag tränade flera gånger om dagen under hypomanin. När morgonen kom hoppade jag 

hopprep en halvtimme, gjorde armhävningar, situps och en massa andra övningar. Flertalet 

morgnar stod jag framför tvn och hoppade och stampade till nyhetsmorgon, allt för att tömma 

kroppen på energi. … Dessutom var jag oftast på gymmet två gånger per dag (Anserud, 2010, s. 

51). 

Att ha ett arbete innebar att få ha ansvar och därmed skapades mening för flera av 

kvinnorna. Arbetet kunde dock innebära ett stresspåslag som påverkade de olika 

sjukdomstillstånden negativt. En kvinna berättade att hon hade en stark vilja att arbeta på 

heltid, men att sjukdomen satte stopp för detta. En annan kvinna beskrev att det var en 

besvikelse att inte kunna arbeta eller slutföra sina studier, dock var hon glad över att ha ett 

hem. 

En av kvinnorna använde sig av alkohol för att döva ångest och smärta. Kvinnan kunde 

dricka en flaska vin för att självmordstankarna skulle försvinna i några timmar. De andra 

kvinnorna fick endast negativa effekter av alkohol då denna förvärrade nedstämda tillstånd. 

En av kvinnorna berättade att alkohol alltid var negativt för henne oavsett vilket tillstånd hon 

var i. 

Jag kan inte dricka alkohol. Jag får en allergisk reaktion. Jag reagerar tio gånger starkare än 

andra människor. … När jag är manisk blir jag tio gånger mera manisk. … Det får förödande 

konsekvenser. När jag är depressiv blir jag tio gånger mer depressiv. Det får förödande 

konsekvenser (Heberlein, 2008, s. 102). 

Kvinnorna hade alla någon form av stämningsstabiliserande läkemedelsbehandling och även 

andra tilläggsmediciner. Flera av kvinnorna hade provat Litium och utfallet för denna 

medicin var blandad. En kvinna beskrev att hon upplevde märkliga biverkningar och att hon 

befann sig i ett moln av bomull. Flera av de som provade Litium beskrev endast positiva 

effekter och att livet förändrats till det bättre. En kvinna uttryckte det på följande sätt: ”Jag 

mådde bra nu, litium hade verkligen hjälpt mig och jag växte med jobbet. … Jag mådde 

verkligen bra av det” (Gustafsson, 2011, s. 38). 

Läkemedelsbehandling beskrevs vara livsnödvändig och att denna fick kvinnorna att fungera, 

dock fanns det besvärliga biverkningar. En kvinna berättade att hon led av en trötthet som 

påverkade både henne själv och omgivningen. Vissa av kvinnorna beskrev att läkemedlen 

gjorde dem till fungerande människor men de gav inte lycka.  
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6.5 Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att sjukdomen upplevdes som en känslomässig berg- och dalbana med både 

höga höjder och djupa dalar. Oavsett plats i berg- och dalbanan var känslorna oftast långt 

mer intensiva än hos personer som inte lider av sjukdomen. De höga höjderna uppe i himlen 

beskrevs som eufori, oövervinnerlighet och tempot i livet var snabbt. Att vara nere i djupet 

gav orkeslöshet och så mörka tankar att livet ibland kändes svårt att leva. Kasten i berg- och 

dalbanan gav upphov till problem med identitetsskapande, då kvinnorna inte kunde förutse 

sina handlingar och därmed förstod de inte sitt eget beteende. Eftersom sjukdomen är 

livslång och kopplad till känslolivet upplevde kvinnorna dessutom att det var svårt att förstå 

vad som var sjukdom och vad som var deras egen personlighet. Gränserna mellan sjukdom 

och person hade suddats ut och kvinnorna kämpade för att hålla ihop sitt inre. Det fanns en 

problematik med förnekelse av sjukdomens olika stämningslägen och kvinnorna uttryckte att 

det krävdes acceptans av sjukdomen för att kunna hantera denna. Om sjukdomen 

accepterades blev det enklare att se tidiga tecken på försämring. 

Kvinnorna upplevde att sjukdomen medförde en kontrollförlust och att de i perioder fick en 

kraftig reducerad förmåga att hantera vardagen. För att kompensera kontrollförlusten 

utarbetade kvinnorna individuella strategier. Gemensamma strategier hos kvinnorna var att 

de försökte bibehålla en regelbunden sömn, minska sin stressnivå, äta föreskrivna läkemedel 

samt uttrycka sig genom kreativa aktiviteter. Alla kvinnorna hade anhöriga som på olika sätt 

hjälpte till under sjukdomen, vilket gav kvinnorna trygghet och stabilitet när berg- och 

dalbanan svängde. De anhöriga gav även kvinnorna en anledning att kämpa vidare trots att 

livet kändes svårt att leva. Relationer upplevdes även svårt i perioder och kvinnorna beskrev 

ett utanförskap, vilket orsakades både av kvinnorna själva och av omgivningen. I resultatet 

framkom det att hälso- och sjukvårdens bemötande och stöttande förmåga var av stor 

betydelse för kvinnorna. 

7 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras resultat, metod och etiska aspekter. I resultatdiskussionen 

diskuteras resultatet av examensarbetet mot den valda teoretiska referensramen samt mot 

den forskning som presenterats i bakgrunden. I metoddiskussionen diskuteras den valda 

metodens styrkor och svagheter. Slutligen presenteras och diskuteras etiska aspekter som 

uppkommit under arbetets gång. 

7.1 Resultatdiskussion 

Kvinnorna upplevde att livet med bipolär sjukdom var som att befinna sig i en känslomässig 

berg- och dalbana. Rusner et al. (2009) beskriver detta som att livet med sjukdomen består 

av toppar och dalar, där topparna skapar en positiv syn på den egna personen medan dalarna 
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skapar det motsatta. Vidare beskrivs att sjukdomen ger extra dimensioner av livet där alla 

känslor upplevs med en större intensitet än hos människor som inte är bipolärt sjuka 

(Rusner et al., 2009). Resultatet i detta examensarbete visade också på att alla 

stämningslägen upplevdes mer intensivt och att kvinnorna aldrig upplevde sig vara lagom. 

Kvinnorna pendlade mellan att ha stor handlingsförmåga till att vara totalt orkeslösa. Rusner 

et al. (2009) beskriver att sjukdomen påverkar framförallt livstempot och aktivitetsnivån, det 

vill säga hur lång tid en sak tar att göra, hur många saker som blir gjorde samt hur snabbt 

tanken går. Även själva tidsuppfattningen påverkas.  

Resultatet visade att depressionerna, som kvinnorna beskrev som att vara nere i djupet, ledde 

till en svaghet och misslyckande. Även osäkerhet hör ihop med depressionen vilket leder till 

ett dåligt självförtroende (Dahlqvist Jönsson et al., 2008). Det beskrivs alltså en disharmoni 

mellan det upplevda självförtroendet hos personer med bipolär sjukdom. Ibland är 

självförtroendet överdrivet högt och ibland överdrivet lågt (Rusner et al., 2009). Resultatet 

visade att kvinnorna beskrev depressionen som att de föll ner i ett djupt, svart hål. Detta 

beskriver Rusner et al. (2009) som ett intensivt mörker som är svårt att ta sig ur. 

Billsborough et al. (2014) menar att under dessa mörka perioder kan omgivningen hjälpa 

genom att inge hopp och vara omhändertagande. Sjuksköterskan och övrig vårdpersonal kan 

därför utgöra ett stöd under dessa perioder. För att kunna utgöra ett stöd måste 

sjuksköterskan vara lyhörd och respektera personens beskrivna upplevelser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). 

Examensarbetets resultat visade att kvinnorna upplevde eufori och en upprymdhet under 

manin, som kvinnorna beskrev som att vara uppe i himlen. Dahlqvist Jönsson et al. (2008) 

beskriver att övergången från en depression till mani upplevs som ett skönt avbrott då all 

osäkerhet försvinner. Proudfoot et al. (2009) menar att bipolärt sjuka generellt upplever en 

tillfredsställelse av att befinna sig i detta tillstånd. Holt et al. (2012) beskriver att personer 

med mani ofta får ett stort självförtroende och att de inte ser några gränser för vad som är 

möjligt. I resultatet beskrev kvinnorna en oövervinnerlighet och ökad produktivitet. Även 

Crowe et al. (2012) belyser att de maniska perioderna upplevs som mycket positiva, men att 

perioderna ofta är korta. Manin leder till beteenden och konsekvenser som är utanför de 

bipolärt sjukas kontroll. Resultatet visade att flera av kvinnorna efter en positiv och 

produktiv period till slut tappade kontrollen och gjorde ogenomtänkta saker. Många av 

kvinnorna orkade dessutom inte med det höga tempot och de besvärande växlingarna i 

humöret. Rusner et al. (2009) beskriver att konsekvenserna kan ge upphov till skam och 

kontrollförlust.  

Kvinnorna i resultatet uttryckte som en kamp mellan liv och död, vilket Eriksson (1994) 

beskriver som en kamp mellan det onda och det goda. Samtliga kvinnor hade någon gång 

haft suicidtankar och flera hade gjort allvarliga suicidförsök. Kvinnorna beskrev att de 

egentligen inte hade en önskan om att dö, men de klarade inte av att leva med den smärta 

som sjukdomen orsakade. Rusner et al. (2009) menar att just smärtan och mörkret kan göra 

att livet känns svårt att leva. Eriksson (1994) menar att om omgivningen bekräftar att 

personen har ett värde kan det outhärdliga lidandet bli uthärdligt. Genom att stötta och 

lindra personens lidande tillgodoser sjuksköterskan de behov och begär som personen själv 

inte längre kan tillgodose (Eriksson, 1994). 
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I resultatet framkom att kvinnorna upplevde problem med identitetsskapande då de inte 

kunde avgränsa det egna jaget. Det uppkom en förvirring kring vad som tillhörde 

personligheten och vad som tillhörde sjukdomen. Att inte kunna skilja sjukdom från 

personlighet beskriver även Dahlqvist Jönsson et al. (2008) som ett vanligt problem hos 

människor som lever med bipolär sjukdom. Svårigheten kan enligt Inder et al. (2008) bero 

på att tillstånden uppvisar olika bilder av jaget och att det av den anledningen kan vara svårt 

att urskilja vad som är sant. Rusner et al. (2009) beskriver att bipolär sjukdom blir så tätt 

sammanflätad med personligheten att hela livet präglas av sjukdomen. Därmed uppstår 

svårigheter med att förstå vad som verkligen är jag. De tvära kasten bidrar enligt Fernandez, 

Breen och Simpson (2014) till svårigheterna att avgränsa en fast identitet. Eriksson (1994) 

menar att ett livslidande kan utvecklas om en sjukdom tar bort förmågor från den sjuke. Ett 

livslidande kan även skapas av att negativa känslor och beteenden upprepas kontinuerligt. 

Resultatet visade att kvinnorna ifrågasatte sitt eget värde när de inte ens kunde förstå och 

förklara sitt eget beteende. Det var svårt att förstå och förklara hur livet kunde kännas så 

olyckligt när det bara för en stund sedan var väldigt lyckligt. De ständigt skiftande 

stämningslägena kan ge personer med bipolär sjukdom svårigheter att förklara sina känslor 

vilket ger en känsla av misslyckande (Inder et al., 2008). Svårigheterna med att förklara sina 

känslor kan skapa problem för sjuksköterskan då Eriksson (2014) menar att lidandet hos 

patienten måste vara synligt för sjuksköterskan för att denna ska kunna lindra lidandet.  

Resultatet visade att en del av kvinnorna förnekade att de var uppe i himlen, då det 

upprymda humöret upplevdes som så positivt att de inte ville inse att de var sjuka. Proudfoot 

et al. (2009) menar att det är svårare att ha en sjukdomsinsikt under de maniska perioderna 

än under de depressiva perioderna. Accepterandet av sjukdomen fluktuerar enligt Dahlqvist 

Jönsson et al. (2008) mellan accepterande och icke-accepterande. Resultatet visade att 

acceptans av sjukdomens alla sidor kunde göra livet mer hanterbart. Vidare uttryckte 

kvinnorna att acceptans av sjukdomen kunde ge hopp. Lidandets kamp ger insikter om det 

egna lidandet och kan därmed leda till en försoning med lidandet. Detta kan i sin tur leda till 

en känsla av lust och mening med livet (Eriksson, 1994). Även Proudfoot et al. (2009) anser 

att acceptans av sjukdomen skapar välbefinnande. Vidare menar författaren att acceptans av 

sjukdomen även kan öka förmågan att uppmärksamma tidiga tecken på försämring, vilket i 

examensarbetets resultat gav kvinnorna en känsla av kontroll. 

Resultatet visade att kvinnorna hade svårigheter med att inte veta vem de skulle kontakta 

under de mörka perioderna. Detta berodde ofta på att kvinnorna själva inte kunde förklara 

orsaken till sina beteenden, vilket även Dahlqvist Jönsson et al. (2008) och Rusner et al. 

(2009) kommit fram till i sin forskning. Eriksson (1994) menar att när lidandet är 

outhärdligt har personen svårt att förmedla sina behov och känslor till andra människor. 

Vidare upplevde kvinnorna ett utanförskap som orsakades av både omgivningen och 

kvinnorna själva. Inder et al. (2008) beskriver att personer med bipolär sjukdom ofta tar ett 

aktivt val att inte låta andra komma nära och inleda relationer, då de har negativa 

erfarenheter. Crowe et al. (2012) menar att omgivningen kan bli obekväm på grund av den 

bipolärt sjukes diagnos och beteende. Detta visades även i resultatet då en del av kvinnorna 

undvek att berätta om sin diagnos för sin omgivning då det fanns en rädsla för en negativ 
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reaktion. Reaktionerna från omgivningen kan enligt Crowe et al. (2012) bero på okunskap 

och oförståelse om vad bipolär sjukdom innebär. 

Resultatet visade att vänskap och andra intima relationer ofta avslutades på grund av att 

sjukdomens yttringar var obekväma. Inder et al. (2008) bekräftar att vänner försvinner från 

de bipolärt sjuka på grund av rädsla eller att de blir obekväma av sjukdomen. Vidare beskrivs 

att det finns en problematik med att omgivningen endast ser sjukdomen och inte personen 

bakom (Inder et al. 2008), vilket även detta stärktes av resultatet. Omgivningens fördomar 

bidrar till ett utanförskap (Proudfoot el al., 2009). Detta genom att personen med bipolär 

sjukdom blir rädd för att denne uppfattas som annorlunda av omgivningen. Fördomarna kan 

ge en dålig självkänsla vilket påverkar förmågan att bibehålla positiva relationer till 

omgivningen och ge ett förnekande av sjukdomen (Dahlqvist Jönsson et al., 2008). 

I resultatet framkom att en del av kvinnorna bar på en skam på grund av sjukdomen. Detta 

kan enligt Eriksson (1994) leda till både ett själsligt och andligt lidande. Inder et al. (2008) 

menar att problematiken med identitetsskapandet resulterar i självtvivel och ifrågasättande 

av det egna värdet. Många personer som lever med bipolär sjukdom ser sig själva som 

otillräckliga för sin omgivning vilket kan resultera i att sociala relationer undviks (Fernandez, 

Breen & Simpson, 2014). Flera av kvinnorna i resultatet beskrev sig ha förstört sina 

anhörigas liv på grund av otillräckligheten. Rusner et al. (2009) menar att 

otillräcklighetskänslor framförallt leder till skam hos de bipolärt sjuka som har barn, då de 

upplever att de sviker barnen. Detta stärktes i resultatet där de kvinnor som hade barn 

uttryckte skuldkänslor över att de inte orkade med sina barn som de önskade. 

Resultatet visade även en önskan att få vara ifred då de anhörigas uppmaningar ibland blev 

för mycket. Billsborough et al. (2014) beskriver att anhöriga och vårdpersonal måste hitta 

balansen mellan att erbjuda stöd och ge utrymme. Eriksson (1994) belyser vikten av att 

sjuksköterskan ser till hela människan och dennes behov för att kunna ge adekvat vård. 

Några av kvinnorna i examensarbetets resultat berättade även att de ibland önskade att de 

inte hade några anhöriga, då det hade varit enklare att genomföra ett självmord om ingen 

annan påverkades. Det var dock mera vanligt förekommande att kvinnorna använde sina 

anhöriga som en anledning till att fortsätta leva. De anhöriga hjälpte således kvinnorna till 

det goda lidandet som Eriksson (1994) beskriver då dessa gav lust och mening med livet. 

Vidare visade resultatet att de anhöriga var ett stort stöd som kom till undsättning när livet 

kändes svårt. De gav även fysisk omvårdnad när kvinnorna själva inte hade förmågan att ta 

hand om sig. Proudfoot et al. (2009) beskriver att de bipolärt sjuka som har bra relationer 

med sina anhöriga klarar sig bättre än de som inte har det. Inder et al. (2008) menar att 

acceptans av sjukdomen inom familjen till och med kan förbättra relationen mellan den sjuke 

och dess anhöriga. Om relationen istället är dysfunktionell och de anhöriga kritiserar 

personen med bipolär sjukdom kan detta leda till en försämrad mental status (Hill, Shepherd 

& Hardy, 1998). Anmärkningsvärt var att resultatet av examensarbetet till stor del handlade 

om de många positiva aspekter som de anhöriga gav, medan tidigare forskning mestadels 

berör de negativa aspekterna av relationer. Eriksson (1994) menar att tröst från andra inger 

hopp och tillit hos den lidande personen, vilket framkom i resultatet där nära anhöriga var en 

stor trygghet för kvinnorna. 
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I resultatet beskrevs en önskan om att få en likvärdig vård trots att det var psykisk sjukdom 

det handlade om. Vissa kvinnor uppfattade nämligen att psykisk sjukdom inte var lika högt 

prioriterat som andra livshotande sjukdomar. Allgulander (2014) menar att vårdpersonalens 

behandling gentemot en psykiskt sjuk person ofta skiljer sig mot den behandling som en 

person med en fysisk sjukdom får. Eriksson (1994) belyser vikten av att sjuksköterskan aldrig 

får kränka en patients värdighet, då detta ger ett vårdlidande som kan skada patienten 

ytterligare. Situationer som orsakade vårdlidande framkom i resultatet då kvinnorna beskrev 

sig bli lämnade och nonchalerade av vården. Vidare uttryckte några av kvinnorna att fokus 

inom vården låg på läkemedel och inte på terapi, vilket de egentligen önskade och frågade 

efter. Detta bekräftas i Billsborough et al. (2014) forskning.  

Kvinnorna beskrev att läkemedelsbehandling var nödvändigt för att kunna ha ett fungerande 

liv. Dock framkom det att kvinnornas symtom lindrades av läkemedelsbehandlingen men 

den gjorde dem inte lyckliga. Vidare beskrevs en problematik med biverkningar, vilket 

påverkade både omgivningen och kvinnorna själva. Biverkningsproblematik kan leda till att 

människor med bipolär sjukdom låter bli att ta sin medicin (Fernandez, Breen & Simpson, 

2014). De svåra biverkningarna kan göra så att autonomin förloras och därmed ge en 

upplevelse av att inte vara normal (Crowe et al., 2012). Eriksson (1994) menar att livet kan 

kännas outhärdligt och svårt när de egna förmågorna går förlorade. Biverkningarna kan ge en 

ambivalens inför läkemedelsbehandlingen. För att uppnå en god följsamhet i behandlingen 

bör därför en diskussion föras mellan vårdpersonal och patient om både förväntningar och 

rädslor. Förutom ökad följsamhet får personen en bättre upplevelse av behandlingen 

(Vargas-Huicochea et al., 2014). Resultatet visade att en kvinna beskrev sig vara en 

försökskanin inom vården då det tog så lång tid att komma fram till rätt 

läkemedelsbehandling. Den långa försökstiden kan vara hanterbar om läkemedlen i 

slutändan leder till en förbättring (Proudfoot et al., 2009). 

I resultatet framkom att flera av kvinnorna hade en önskan om att kunna kontrollera sina liv. 

Kvinnorna uttryckte en önskan om ett liv som gick att förstå och hantera. Svängningarna i 

humöret kan ta över hela livet då det ger ett handikapp som försvagar förmågan att hantera 

vardagliga funktioner (Fernandez, Breen & Simpson, 2014; Crowe et al., 2012). Eriksson 

(1994) menar att en kontrollförlust på grund av sjukdom kan leda till ett lidande som 

påverkar personens hela existens. Kontrollförlusten gav ångest, stress och oro hos kvinnorna 

vilket visades i resultatet då det blev svårt att hantera väsentliga delar av vardagen som 

exempelvis ekonomi. Att inte ha kontroll och förmåga att hantera sin vardag skapar en 

osäkerhet hos personer med bipolär sjukdom då de inte kan lita på sin egen förmåga 

(Dahlqvist Jönsson et al., 2008). I resultatet framkom att flera av kvinnorna förlorade 

förmågan att arbeta och studera på grund av sjukdomen. Inder et al. (2008) menar att 

sjukdomens svåra symtom ger svårigheter med koncentrationen och att detta kan leda till 

problem i skolan och på arbetsplatsen. Rusner et al. (2009) menar att svårigheterna med att 

hantera ekonomi, arbete och utbildning kan skada självförtroendet hos personen med bipolär 

sjukdom. 

I resultatet framkom att kvinnorna i perioder hade sömnproblem. Kvinnorna uttryckte att 

regelbunden sömn var viktig då sjukdomen kunde förvärras vid sömnbrist. Även Proudfoot et 

al. (2009) belyser att sjukdomen kan försämras om personen med bipolär sjukdom inte 
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sköter sin sömn. Resultatet visade att sömnsvårigheterna kunde vara åt båda hållen, ibland 

sov kvinnorna för mycket och ibland för lite. Rusner et al. (2009) menar att behovet av att 

sova skiftar efter sjukdomens olika tillstånd. Kvinnorna i examensarbetets resultat beskrev 

att sjukdomen, i perioder, gav svårigheter att klara av både hygien och matintag. 

I resultatet framkom att kvinnorna hittade mer eller mindre lyckade strategier för att hantera 

sjukdomen. Vanligt förekommande var att ägna sig åt kreativa aktiviteter. Rusner et al. 

(2009) menar att detta kan bero på att de intensiva känslorna är svåra att förklara och 

uttrycks enklare genom målning, musik och poesi. Att ha ett arbete gav kvinnorna mening i 

tillvaron, men kunde även innebära stress vilket var negativt för kvinnorna. Dahlqvist 

Jönsson et al. (2008) beskriver att en adekvat livssituation i form av exempelvis arbete kan 

ge hopp och mening hos personer med bipolär sjukdom. Livet för människor med bipolär 

sjukdom blir enklare och mindre stressigt om det finns strategier som hanterar sjukdomen 

samt strukturerar vardagen (Billsborough et al., 2014; Dahlqvist Jönsson et al., 2008). 

Vidare beskrivs att strategier som kan hjälpa personer med bipolär sjukdom är regelbunden 

sömn, adekvat matintag, fysisk aktivitet, meditation, acceptans av diagnosen, kunskap om 

sjukdomen, identifiering av tidiga tecken samt reflektion via dagbok (Billsborough et al., 

2014). Eriksson (1994) menar att varda i lidandet kan utmynna i strategier som hanterar 

lidandet och därmed uppbringa mening med livet. 

7.2 Metoddiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bipolär 

sjukdom. En kvalitativ ansats valdes, vilket var nödvändig för att nå djupet av upplevelserna. 

Fem självbiografier valdes ut efter att inklusions- och exklusionskriterier satts upp. Antalet 

böcker var adekvat då fem böcker gav ett brett resultat och olika mönster hos kvinnorna 

framkom då det var flera som hade liknande upplevelser. Fler böcker än fem hade varit svårt 

att genomföra då tiden var begränsad.  

Självbiografier valdes som analysenheter då tiden för examensarbetet var begränsad vilket 

uteslöt exempelvis kvalitativa intervjuer. Vidare valdes självbiografier framför vetenskapliga 

artiklar då utbudet av vårdvetenskaplig forskning i ämnet var begränsad. Självbiografier 

ansågs även vara närmre de faktiska upplevelserna eftersom att ingen mellanhand tolkat 

materialet. Antalet meningsbärande enheter var jämnt fördelade mellan böckerna med 

undantag av en bok som var väldigt kort. Boken hade inte lika många antal sidor, dock 

innehöll den adekvata upplevelser som passade till syftet, därav behölls denna. 

Under arbetets gång har författarna av examensarbetet fört diskussioner om de eventuella 

brister som analys av självbiografier kan medföra. Då samtliga kvinnor var från Sverige fanns 

risken att dessa läst varandras böcker och att deras egna upplevelser kan ha blivit färgade av 

de andra kvinnorna. Vidare var böckerna skrivna med olika tidsperspektiv där vissa av 

kvinnorna skrev under tiden exempelvis en depression pågick, medan andra hade skrivit 

böckerna i efterhand och då hunnit bearbeta händelserna. Att beskriva upplevelserna i 

efterhand kan leda till efterhandskonstruktioner som inte överensstämmer med den faktiska 

händelsen. Eftersom att kvinnorna vid skrivtillfället förmodligen hade för avsikt att publicera 
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böckerna kan de ha undvikit vissa upplevelser för att skona sina anhöriga. Å andra sidan kan 

böckerna ha skrivits i ett kommersiellt syfte, vilket kan medföra en viss risk för att 

beskrivningen av upplevelserna dramatiserats. Det var emellanåt svårt att avgöra vad som 

var sjukdom och vad som var personlighet, vilket kan ha medfört att felaktiga 

meningsbärande enheter tagits ut. Dock ansågs kvinnornas intention att förmedla sin 

upplevelse av att leva med bipolär sjukdom vara högre värderad än de eventuella brister 

analysenheterna kunde medföra. 

Som analysmetod valdes kvalitativ innehållsanalys vilken var väl anpassad för detta 

examensarbete. Detta för att metoden möjliggjorde framtagandet av variationer i 

upplevelserna genom att meningsbärande enheter togs ut och dessa kunde sedermera föras 

ihop till en ny helhet. Analysen i arbetet var manifest för att minska risken för feltolkningar 

genom en låg tolkningsgrad. Den valda induktiva ansatsen gjorde att materialet undersöktes 

förutsättningslöst och risken för att resultatet blev styrt åt ett visst håll minskade därmed.  

Graneheim och Lundman (2004) menar att trovärdigheten på ett arbete bedöms genom att 

beakta dess giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Böckerna lästes flera gånger för att 

minska risken att meningsfullt innehåll gick förlorad och därmed ökade tillförlitligheten 

(Graneheim och Lundman, 2004). Den noggranna genomgången av kriterier för inklusion 

och exklusion samt diskussion av eventuella brister med analysenheterna ökade 

examensarbetets giltighet. Under arbetet med detta examensarbete diskuterades innehållet 

kontinuerligt för att undvika olikheter i tolkning av meningsbärande enheter samt för att 

undvika att resultatet blev enkelriktat. Vikten av diskussion mellan författarna poängteras av 

Graneheim och Lundman (2004) då detta ökar giltigheten på resultatet. För att öka 

giltigheten ytterligare användes citat för att läsaren själv skulle kunna bedöma huruvida de 

meningsbärande enheterna uppfyllde det uppställda syftet. De meningsbärande enheterna 

diskuterades kontinuerligt för att säkerställa huruvida de passade upp till syftet vilket ökade 

giltigheten (Graneheim & Lundman, 2004). Vidare har både analysprocess och urval 

beskrivits noggrant för att läsaren ska kunna bedöma giltigheten av resultatet (Graneheim & 

Lundman, 2004). För att analysprocessen i examensarbetet skulle vara så transparent som 

möjligt bifogades tabeller som beskrev denna. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär överförbarhet huruvida resultatet kan 

appliceras på andra grupper. Resultatet i detta examensarbete kan återupprepas om samma 

syfte och kriterier ställs upp. Av den anledningen kan resultatet eventuellt ej överföras på 

män, andra länder än Sverige samt personer med annan problematik än just bipolär 

sjukdom. 

7.3 Etikdiskussion 

Då böckerna var publicerade verk behövdes ingen etikansökan, dock togs hänsyn för att 

undvika plagiering och förvrängning av kvinnornas upplevelser. Under arbetets gång var 

tolkningsgraden låg för att ursprungsmaterialet inte skulle förvanskas. Förförståelsen som 

fanns var att en av examensarbetets författare har en nära anhörig med sjukdomen. Den 

andra författaren hade inga tidigare erfarenheter mer än det som uppkommit under 
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sjuksköterskeutbildningen samt framställningar i media. Under arbetets gång fördes dock 

diskussioner om de upplevelser som den ena av examensarbetets författare hade, vilket kan 

ha färgat den andre. För att minska påverkan av förförståelsen fördes kontinuerliga 

diskussioner om det material som togs fram för att undvika ett vinklat resultat. 

Diskussionerna och reflektionerna om vilken förförståelse som fanns ökade giltigheten på 

examensarbetet (Graneheim & Lundman, 2004). 

8 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att beskriva kvinnors upplevelser med bipolär sjukdom, då 

detta kan ge vårdpersonal en ökad förståelse för hur de ska kunna bemöta och stötta 

personer med bipolär sjukdom. Att leva med bipolär sjukdom beskrevs som att leva i en 

känslomässig berg- och dalbana där kvinnorna ibland var uppe i himlen och ibland nere i 

djupet. De vitt skilda stämningslägena var svåra att hantera och gav problem med 

identitetsskapande då det både var svårt att förutse sina handlingar samt att det var svårt att 

skilja mellan sin personlighet och sjukdomen. Kvinnorna upplevde att de tappade kontrollen 

över sina liv i perioder och att sjukdomen gav konsekvenser på många olika sätt. Det blev 

emellanåt svårt att kontrollera sina handlingar samt sköta sin ekonomi, sömn, hygien och 

matintag. De anhöriga var ofta ett stort stöd för kvinnorna då de både rent praktiskt och 

psykiskt stöttade kvinnorna. Sjuksköterskan bör ha i åtanke att de anhöriga ofta kan ge 

ovärderlig hjälp till sjukvården då de har en stor kunskap om den sjukes beteenden och tidiga 

tecken på försämring. De anhöriga behöver även erbjudas stöd och utbildning då de kan 

uppleva sin situation som tung och svårhanterlig.  

Resultatet visade att hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande och stöttande förmåga var 

av stor betydelse för kvinnorna. En kunskap och förståelse om upplevelser av bipolär 

sjukdom kan minska sjuksköterskans osäkerhet vid mötet med den sjuke, vilket minskar 

risken för att ett vårdlidande ska uppkomma. Resultatet visade även att kvinnorna i perioder 

hade svårt att redogöra för sina upplevelser då de inte förstod dessa själva. För att kunna 

lindra ett lidande så måste lidandet vara synligt för sjuksköterskan, vilket försvåras om 

personen med bipolär sjukdom själv inte kan förklara sitt lidande. Med kunskap om vanligt 

förekommande problematik kan sjuksköterskan stödja den sjuke genom sjukdomens 

stämningslägen. Av föregående anledningar bidrar detta examensarbete till att generera 

kunskap som kan ge sjuksköterskan en bättre förmåga att ge ett adekvat stöd och därmed 

lindra den sjukes lidande. 

8.1 Förslag på vidare forskning 

Vid efterforskning av material till detta examensarbete upptäcktes att det finns gott om 

forskning kring anhörigas upplevelser av att leva med en bipolärt sjuk person. Dock var det 
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ont om vårdvetenskaplig forskning som handlade om patientens upplevelser av relationer 

med anhöriga. Av den anledningen bör det ske en fortsatt forskning inom området.  

Vidare vore det önskvärt med mer publicerad vårdvetenskaplig forskning om bipolärt sjukas 

upplevelser av sjukdomen. Det behövs även en bredare forskning som visar eventuella 

skillnader i upplevelser mellan könen. 
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