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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som innebär att växla mellan mani 

och depression. Bipolär sjukdom kräver olika behandlingar och kan således vara 

tidskrävande och ha påfrestande biverkningar. Sjukdomen är komplex ur många 

avseenden då den kantas av stigmatisering och fördomar samt begränsar det dagliga 

livet.  

Syfte: Syftet var att belysa upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. 

Metod: En kvalitativ innehållsanalys med ett manifest tillvägagångssätt användes som 

analysmetod för litteraturstudiens sju självbiografier.         

Resultat: I studiens resultat framkom fyra kategorier som skildrade upplevelser av att 

leva med bipolär sjukdom. Kärnan i resultatet var skovens upplevelser, omgivningens 

inverkan samt behandlingens påverkan. Det tog tid att acceptera sjukdomen, men med 

acceptans blev livet mer hanterbart då strategier och rutiner skapades för att åter få 

vardagslivet att fungera. Resultatet visar även vikten av sjukvården och närståendes stöd 

och förståelse.  

Slutsats: För att få ökad kunskap om och förståelse för upplevelserna av att leva med 

bipolär sjukdom är det av vikt att se till hela livsvärlden. Hälso- och sjukvården har en 

betydande roll då sjuksköterskan vårdar med ett livsvärldsperspektiv i syfte att främja 

hälsoprocessen hos personer med bipolär sjukdom.    
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INLEDNING  
Intresset för att genomföra en studie om upplevelserna av att leva med bipolär sjukdom 

väcktes efter att författarna tagit del av den psykiatriska vården under 

verksamhetsförlagd utbildning. Att leva med bipolär sjukdom syns inte på utsidan men 

upplevs och förändrar livet på olika sätt och ur flera olika aspekter. Det är därför av vikt 

att en djupare förståelse och ökad kunskap om bipolär sjukdom etableras hos såväl 

allmänheten som sjukvården. Genom denna studie hoppas författarna öka kunskapen 

om hur bipolär sjukdom upplevs i syfte att i sin professionella sjuksköterskeroll kunna 

tillföra en god och individanpassad vård som lindrar lidande och främjar välbefinnande.   

 

BAKGRUND   
Bipolär sjukdom 

Bipolär sjukdom kan beskrivas som ett samlingsnamn på tillstånd som innebär att 

individen pendlar mellan episoder som karaktäriseras av kraftiga förändringar i 

energinivå och stämningsläge (Mårtensson & Åsberg, 2016). Forskning tyder på att det 

finns gener som påverkar både omsättning och tillverkning av viktiga proteiner i 

hjärnans celler, vilket ger en ökad känslighet i dessa system. Detta i kombination med 

yttre påfrestningar kan medföra att en individ löper större risk att drabbas av bipolär 

sjukdom (Hjärnfonden, 2017). Orsaken till att människor drabbas av bipolär sjukdom är 

fortfarande inte helt fastställd. Det är dock konstaterat att både arv och miljö har en 

betydande roll för insjuknandet (Craddock & Sklar, 2013).  

 

Andelen drabbade uppskattas enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2017) vara 

omkring 60 miljoner människor världen över. I Sverige anses bipolär sjukdom vara en 

av de mest förekommande psykiska sjukdomarna, då 1-3% av befolkningen beräknas 

vara drabbade (Sahlgrenska, 2015). Majoriteten av de personer som diagnostiserats med 

bipolär sjukdom och vårdats i Sverige under 2016 är kvinnor. Antalet kvinnor som 

vårdats inom slutenvården beräknas vara 2350 i jämförelse med antalet män som 

beräknas vara 1454 (Socialstyrelsen, 2016a). På liknande sätt beräknas antalet kvinnor 

med bipolär sjukdom som vårdats inom öppenvården vara 18 697 i jämförelse med 

antalet män som beräknas vara 10 750 (Socialstyrelsen, 2016b).  

 

Sjukdomen delas in i bipolär sjukdom typ 1 och bipolär sjukdom typ 2 (Mårtensson & 

Åsberg, 2016). Karaktäristiskt för typ 1 är att individen pendlar mellan att befinna sig i 

en depressiv, hypomanisk eller manisk episod, medan individen som har typ 2 endast 

pendlar mellan depressiva och hypomaniska episoder (American Psychiatric 

Association, 2013). Den depressiva episoden kännetecknas bland annat av insomni1 

eller hypersomni2, känslor av värdelöshet och hopplöshet, ångest, 

koncentrationssvårigheter, suicidtankar3 samt obefogade skuldkänslor (Mårtensson & 

Åsberg, 2016). Den maniska episoden utmärks av symtom såsom förbättrad självkänsla, 

minskat sömnbehov, ökad energi- och aktivitetsnivå, idérikedom samt att individen 

impulsivt utför handlingar. Impulsiva handlingar kan resultera i negativa konsekvenser, 

såsom ekonomiska brister, och samvetskval efter tillfrisknandet (ibid.). Den 

hypomaniska episoden karaktäriseras av samma symtom som individen får i den 

maniska, dock av lindrigare karaktär där personen inte når upp till de dimensioner som 

en mani utmärks av (ibid.). 

                                                 
1 Insomni är ett fackord för sömnlöshet   
2 Hypersomni är ett fackord för ökat sömnbehov eller ökad lätthet att somna  
3 Suicid är ett fackord för självmord 
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Behandlingar 

Beroende på episodernas svårighetsgrad påverkas drabbade olika mycket och därför 

krävs individuell behandling, vilken kan vara både farmakologisk och icke-

farmakologisk (Sahlgrenska, 2015; Allgulander, 2014). Vid behandling av bipolär 

sjukdom kombineras ofta antiepileptika, antidepressiva och antipsykosmedel. För att 

kapa toppar och dalar används i första hand litium som är ett stämningsstabiliserande 

läkemedelspreparat (Simonsen & Hasselström, 2015). Det finns substantiella bevis för 

att effekten av litium är väl beprövad samt att det reducerar självdestruktiva handlingar 

och suicidförsök (Cowen, Harrison & Burns, 2012). Användandet av litium blir ofta 

livslångt och kan medföra biverkningar såsom hypotyreos4, törst, ofrivillig viktuppgång, 

diarré och handtremor (Allgulander, 2014). 

  
Elektrokonvulsiv behandling (ECT) är en icke-farmakologisk behandling som används i 

stor utsträckning för att behandla manier och vid svårbehandlade, allvarliga depressiva 

tillstånd (Cowen et al., 2012). ECT är en äldre behandlingsmetod som tidigt 

introducerades under 1930- talet och kom att bli en av de vanligaste 

behandlingsformerna för psykiska sjukdomar. Det är en komplex behandlingsmetod 

som innebär att elektrisk stimulans framkallar epileptiska anfall i hjärnan under tiden 

som patienten är nersövd (Manoj Kumar & Eugin, 2017). Trots att ECT har visat ge god 

effekt på bipolär sjukdom finns en risk för svåra biverkningar såsom kognitiv 

funktionsnedsättning och minnesförlust (Cyrzyk, 2013).  

 

Olika former av psykoterapier anses väsentliga i behandlingen av bipolär sjukdom. 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk metod där individen tillsammans 

med terapeuten analyserar vad som anses vara problematiska beteenden. I KBT får 

individen hjälp att lära sig ett nytt beteende, då det föreligger en risk att gamla 

beteenden framkallar nya sjukdomsepisoder (Cowen et al., 2012). Psykoedukation är en 

annan form av terapi där närstående kan få kunskap i hur sjukdomen yttrar sig och vad 

de kan göra för att förebygga risken för nya sjukdomsepisoder (Allgulander, 2014). 

Sjuksköterskan har till uppgift att identifiera och bedöma patientens resurser, vid behov 

motivera till förändrade levnadsvanor samt identifiera och förebygga hälsorisker i syfte 

att ge god vård och förhindra ohälsa (Willman, 2014). Då bipolär sjukdom påverkar och 

upplevs individuellt krävs det således att sjuksköterskan med ett öppet förhållningssätt 

vårdar med livsvärlden som grund, i syfte att förstå hur den drabbades livsvärld 

påverkas av att leva med sjukdomen och därmed kunna ge en optimal och 

individanpassad vård (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Sjukdomens påverkan på individen  

Bipolär sjukdom är en kronisk och komplex sjukdom, associerad med minskad 

livskvalité då den drabbades hälsa och emotionella tillstånd påverkas till det sämre. 

Detta kan medföra förändrad livsstil i form av svårigheter relaterat till såväl individens 

sociala nätverk som till behandling på grund av en tveksam eller negativ attityd till 

medicinering (Blixen, Perzynski, Bukach, Howland & Sajatovic, 2016). Bipolär 

sjukdom medför att närstående och den drabbade genomgår en förändringsprocess. För 

närstående kan förändringsprocessen innebära konstanta försök till att tolka och få insikt 

i hur den drabbade mår, vilket kan upplevas energikrävande samt skapar frustration och 

rädsla. För den drabbade medför sjukdomen oundvikliga beteendeförändringar, dålig 

sjukdomsinsikt vilken kan medföra en känsla av att inte känna sig förstådd samt 

                                                 
4 Hypotyreos innebär att sköldkörteln producerar för lite tyroideahormoner  
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oförutsägbara humörsvängningar, vilka innebär såväl passiva som aggressiva beteenden 

(Dahlqvist Jönsson, Skärsäter, Wijk & Danielson, 2011).  

En tveksam eller negativ attityd till medicinering förklarar Proudfoot et al. (2009) 

många gånger bottnar i oro för att bli personlighetsförändrad, påfrestande biverkningar 

samt att vardagen ska bli påverkad. En negativ attityd grundar sig även i frustration över 

att medicinerna är svårinställda eftersom att det både är tidskrävande och svårt att finna 

rätt kombination av läkemedel som ger god effekt (ibid.). Blixen et al. (2016) förklarar 

också att en negativ attityd orsakas av känslan av att upplevas kontrollerad och att 

bipolär sjukdom kan upplevas stigmatiserande. För många personer med bipolär 

sjukdom är upplevelsen av stigmatisering hög och medför flertalet negativa 

konsekvenser såsom minskad livskvalité och självkänsla, låg autonomi, känsla av ilska 

samt sen sjukdomsinsikt vilket ofta leder till att den drabbade söker sjukvård för sent 

(Bonnington & Rose, 2014). Stigmatisering är även förknippat med en känsla av 

annorlundahet och rädsla för att omgivningen ska få kännedom om sjukdomen, vilket 

kan resultera i förändrad identitet och social isolering (Blixen et al., 2016). När 

omgivningen väl får kännedom om sjukdomen är det inte ovanligt att relationer i den 

drabbades nätverk påverkas. Närståendes reaktion kan således innebära att ta avstånd 

och undvika kontakt med den drabbade, vilket kan resultera i såväl känslor av 

frustration och att bli sviken som att relationer går förlorade (Proudfoot et al., 2009). 

Därtill kan likaså skola och arbete påverkas då den drabbade upplever svårigheter med 

att utföra arbetsuppgifter under skoven (Parker, Paterson, Fletcher, Hyett & Blanch, 

2012).  

Tidigare forskning har fokuserat mer på den generella påverkan av bipolär sjukdom än 

på den subjektiva upplevelsen av att leva med diagnosen. Detta har bland annat medfört 

att sjuksköterskors kunskap kring och förståelse för hur den drabbade upplever och 

påverkas av att leva med bipolär sjukdom är bristfällig (Crowe et al., 2012).  Men 

genom att sjuksköterskan sätter sig in i drabbades livsvärld kan upplevelser av att leva 

med bipolär sjukdom belysas, vilket kan generera mer kunskap och ökad förståelse för 

att kunna ge god vård och främja individens hälsa i vårdande relationer.  

   

TEORETISK REFERENSRAM  
Studien utgår från vårdvetenskapen som inbegriper det ontologiska antagandet att se 

människan som en helhet där kropp, psyke, själ och ande inte särskiljs (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Centralt för vårdvetenskapen är 

patientperspektivet där individens livsvärld och subjektiva upplevelser står i fokus med 

målet att främja och upprätthålla hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom att se till 

den drabbades livsvärld av att leva med bipolär sjukdom kan förståelse uppnås för hur 

sjukdomen upplevs och påverkar individen i syfte att främja individens hälsoprocesser 

(ibid.).  

Livsvärlden  

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) utgör livsvärldsteorin en filosofisk grund inom 

den vårdvetenskapliga teorin och menar att det i princip vore en omöjlighet att 

formulera en vårdvetenskap utan att ta hänsyn till livsvärlden. Med ett patientfokus som 

innebär att man vårdar med livsvärlden som grund kan vårdaren försöka se och förstå 

hur sjukdom, lidande och välbefinnande erfars av den drabbade. Livsvärlden är högst 

personlig och unik och definieras som världen såsom den upplevs. För att kunna ge 

människor med bipolär sjukdom en optimal och individanpassad vård är det därför av 
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stor vikt att vårdandet bygger på insikt i hur sjukdomen upplevs och påverkar 

livsvärlden. Det ligger på vårdarens ansvar att såväl besitta kunskap som att ha 

förmågan att ta reda på vad välbefinnande och att vara sjuk innebär för den enskilda 

individen. Detta eftersom insikt i hur det är att leva med en obotlig sjukdom, såsom 

bipolär sjukdom, kan bidra till såväl en ökad förståelse för hur det är att leva med 

bipolär sjukdom som att främja individens hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010).   

Välbefinnande 

I ett vårdvetenskapligt perspektiv konstateras att hälsa är relaterat till att ha ett 

välbefinnande, vilket innebär att individen har möjlighet att må bra och leva det liv den 

vill (Dahlberg & Segesten, 2010). Välbefinnande kan beskrivas som att finna mening, 

må bra och fungera väl i olika aktiviteter trots sjukdom eller ohälsa. Med ett 

professionellt vårdande kan sjuksköterskan hjälpa individen att öka upplevelsen av 

välbefinnande trots sjukdom (ibid.). Genom att känna en meningsfull tillvaro, acceptera 

och förstå sin sjukdom, blir det lättare för personer med bipolär sjukdom att uppnå 

välbefinnande. Att finna strategier vid kronisk sjukdom som gör det lättare att förhålla 

sig till sjukdomen gör att livet kan upplevas meningsfullt trots sjukdom, vilket bidrar till 

ett ökat välbefinnande (ibid.).  

 

Lidande 

Lidande beskrivs som en subjektiv upplevelse av andlig, emotionell eller fysiks karaktär 

och kan komma till uttryck exempelvis genom påtvingad uteslutning från vardagligt liv 

och ansträngningar att försöka uthärda. Orsaken till lidande kan te sig synligt som dolt 

och kan beskrivas som den kroppsliga smärta, obehag eller sjukdom individen upplever 

(Arman, 2012). Eriksson (2015) förklarar att det finns tre olika former av lidande vilka 

är vårdlidande, livslidande och sjukdomslidande. Vårdlidandet är det lidande som 

upplevs i relation till vårdsituationen, livslidande upplevs i relation till livet och 

sjukdomslidande upplevs i relation till behandling och sjukdom. Bipolär sjukdom och 

behandling förorsakar ofta ett lidande i form av att drabbade känner skuld och skam. I 

samband med bipolär sjukdom är det heller inte ovanligt att kroppslig smärta ligger till 

grund för att lidande uppstår (ibid.). Eriksson (2015) beskriver dock att ett outhärdligt 

lidande kan och ska lindras genom att reducera smärtan. Wiklund (2014) förklarar att 

insikt i hur drabbade påverkas av lidande utgör en grund för optimal vård, varför det är 

av vikt att sjuksköterskan bemöter individer med bipolär sjukdom utifrån ett 

livsvärldsperspektiv.  

 

PROBLEMFORMULERING  
Trots att bipolär sjukdom är väl känd och vanligt förekommande i stora delar av världen 

kantas den av fördomar och stigmatisering. Att leva med bipolär sjukdom är associerat 

med minskad livskvalité vilket medför att drabbade av olika skäl kan uppleva 

svårigheter och utmaningar i livet. Med sjukdomen följer en ofrivillig och 

energikrävande förändringsprocess vilken såväl närstående som drabbade genomgår. En 

individuell förändringsprocess som ser olika ut för de olika parterna. Behandlingen, 

relationerna till vänner och familj samt arbetsplatsen är områden bipolär sjukdom 

många gånger medför svårigheter i och påverkar till det sämre. På liknande sätt 

upplever många drabbade att det råder en hög stigmatisering kring bipolär sjukdom 

vilket medför flertalet negativa konsekvenser. Däribland förekommer minskad 

livskvalité och känslan av att vara annorlunda vilket bland annat kan resultera i 

förändrad identitet och social isolering. Majoriteten av studier som gjorts om bipolär 
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sjukdom har fokuserat på andra aspekter än den att belysa upplevelser av att leva med 

bipolär sjukdom. Detta har resulterat i att sjuksköterskan har en bristande kunskap om 

och förståelse för hur drabbade upplever och påverkas av att leva med bipolär sjukdom. 

Genom att belysa drabbades upplevelser av att leva med bipolär sjukdom kan 

sjuksköterskan öka sin kunskap om och förståelse för hur sjukdomen upplevs av den 

drabbade, för att främja hälsa och välbefinnande och lindra lidande i vårdande 

relationer.   

 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa upplevelser av att leva med bipolär sjukdom.  

 

METOD 
En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats baserad på självbiografiska böcker har 

genomförts, detta med syfte att fördjupa förståelsen och öka kunskapen om personers 

subjektiva upplevelser av att leva med bipolär sjukdom (Polit & Beck, 2017). Genom att 

använda ett vårdvetenskapligt förhållningssätt med utgångspunkt i patientens livsvärld 

kan ökad förståelse för patientens situation och dennes syn på hälsa och välbefinnande 

erhållas. Ett livsvärldsperspektiv valdes med syfte att få förståelse för personernas 

upplevleser av att leva med bipolär sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010).    

Datainsamling 

Självbiografier om bipolär sjukdom söktes upp i databasen Libris som är svenska 

bibliotekens gemensamma katalog. Då katalogen uppdateras dagligen ökade chansen att 

hitta det mest relevanta materialet som svarade an på studiens syfte (Libris, 2017). En 

provsökning med relevanta sökord för studiens ämne genomfördes på grundläggande 

basis för att undersöka utbudet av material att analysera (Östlundh, 2017). Sökorden 

bipolär sjukdom typ 1 och biografi* samt sökorden bipolär sjukdom typ 2 och biografi* 

användes i provsökningar i syfte att undersöka utbudet av självbiografier inriktade mot 

en typ av bipolär sjukdom, vilket författarna till en början hade för avsikt att belysa. 

Provsökningarna resulterade dock i för lite material för att kunna utgöra en grund till 

studiens resultat. En annan provsökning med sökorden bipolär sjukdom och biografi* 

valdes ut till den slutgiltiga litteratursökningen då dessa ansågs mest relevanta för att 

svara an på studiens syfte.     

Urvalsförfarande 

För att se om biografierna som funnits i Libris fanns tillgängliga för utlåning gjordes 

sökningar i Växjös huvudbiblioteks- och Universitetsbibliotekets katalog. Samtliga 

biografier visades vara tillgängliga för utlåning. Sökorden som användes i Libris för att 

hitta självbiografier som svarade an på syftet var bipolär sjukdom och biografi*. En 

sökning med de utvalda sökorden genomfördes vilket resulterade i 45 träffar. För att 

ytterligare smalna av sökområdet användes avgränsningarna svenska och bok vilket 

resulterade i 35 träffar (se bilaga 1). Av dessa exkluderas 28 stycken då en var översatt 

från annat språk, sju var dubbletter, en var triplett, fem var äldre än åtta år gamla, tre var 

skrivna ur andras perspektiv än personer med bipolär sjukdom, fyra var skrivna av 

författare med fler psykiatriska diagnoser än bipolär sjukdom, tre motsvarade inte 

studiens syfte, en var uppföljare och tre stycken var inte i bokformat och valdes därför 

bort (se bilaga 1). De återstående sju böckerna stämde in på syftet och valdes ut som 

underlag till studiens resultat. Se bilaga 2 för sammanfattning av böckerna.  
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Studiens inklusionskriterier var att böckerna skulle vara i bokformat, skrivna på 

svenska, skrivna av både män och kvinnor samt att författarna skulle vara 

diagnostiserade med bipolär sjukdom. Exklusionskriterierna var att författarna inte fick 

ha andra psykiatriska diagnoser, att böcker var skrivna ur andra personers perspektiv än 

personer med bipolär sjukdom, inte översatta från annat språk samt att böckerna inte 

fick vara äldre än åtta år gamla. För att stärka självbiografiernas kvalité gjordes en 

bedömning av trovärdigheten av bokförlagen innan utgivning (Segesten, 2017a). För att 

ytterligare säkerhetsställa självbiografiernas kvalité granskades de enligt Segestens 

(2017a) källkritiska mall (se bilaga 3 och 4). 

Analys 

Materialet sammanställdes och analyserades enligt Lundman och Hällgren Graneheims 

(2017) modell för kvalitativ innehållsanalys. En manifest innehållsanalys användes, 

vilken innebär att komma nära texten och synliggöra det uppenbara innehållet (ibid.). 

Författarna började analysarbetet med att läsa självbiografierna var för sig för att få en 

helhetsförståelse för materialet. Under analysprocessens gång var det viktigt för 

författarna att vara medvetna om den förförståelse som förekom. Genom gemensamma 

reflektioner kunde förförståelsen tyglas och medvetandegöras i syfte att inte ta överhand 

och därmed riskera att tillskriva resultatet våra egna uppfattningar (Dahlborg-Lyckhage, 

2017a). 

Självbiografierna lästes igenom en andra gång och meningsbärande enheter som var 

relevanta för syftet identifierades och markerades. En meningsbärande enhet utgjordes 

av ord, meningar eller stycken som svarade an på studiens syfte och dess lämplighet för 

studien diskuterades mellan författarna innan analysprocessen fortsatte. De 

meningsbärande enheterna kondenserades för att förkorta materialet och göra det mer 

lätthanterligt samtidigt som centralt innehåll bibehölls. De meningsbärande enheterna 

abstraherades genom att tilldelas en kod, vilken gav en kort förklaring av 

meningsenhetens innehåll. Koderna kunde därefter sammanställas och de koder som 

överensstämde med varandra färglades i en färg och lades ihop. När koderna lades ihop 

jämfördes skillnader och likheter i syfte att kunna föra samman de koder vars innehåll 

överensstämde med varandra som till slut kunde bilda underkategorier. 

Underkategorierna bildade slutligen kategorier vilka var tillräckligt utförliga så att 

material som var relevant för syftet varken uteslöts eller kunde placeras in i mer än en 

kategori (Graneheim & Lundman, 2004). (Se bilaga 5).  

Etiska överväganden  

För att erhålla ett öppet förhållningssätt och därmed att så förutsättningslöst som möjligt 

kunna ta del av personernas beskrivningar av sina upplevelser av att leva med bipolär 

sjukdom, ifrågasatte författarna såväl förförståelsen som tidigare erfarenheter kring 

ämnet under studiens gång (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

I litteraturstudien fanns det en avsikt att utvalda självbiografier och artiklar följde de 

etiska riktlinjer och krav som ställs i Helsingforsdeklarationen (2013). Trots att 

bokförfattarna själva valt att publicera sina berättelser i självbiografier och att dessa 

offentliggjorts var det av vikt att författarna till föreliggande studie följde de etiska 

riktlinjerna (ibid.). Att följa riktlinjerna innebar att författarna till föreliggande studie 

strävade efter att varken förvränga, plagiera eller förändra materialet som återfunnits. 

För att undvika detta har samtliga självbiografier refererats och citerats noggrant 

(Kjellström, 2017). 
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RESULTAT 
Tabell 1. Redovisar för studiens resultat som består av fyra huvudkategorier och nio 

underkategorier, vilka redogör för upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. 

 

Huvudkategori Underkategori  

Jagad mellan hybris och botten -Sväva på moln  

-Djupaste mörker  

Omvärldens betydelse och påverkan  -Att finna stöd  

-Att vara åsidosatt  

-Sjukvårdens bemötande  

Behov av att nå ökad förståelse till 

behandling  

-Tveksamhet till behandling  

-Att inse vikten av behandling  

Behov av att acceptera sjukdomen  -Sjukdomsinsikt  

-Att nå förståelse  

   

Jagad mellan hybris och botten 

Sväva på moln – den maniska episoden 

I maniska skov upplevde personerna sig euforiska, upprymda och hade ett lyckorus i 

hela kroppen. Kroppens blodsystem upplevdes som sodastreamat (Anserud, 2012) och 

personerna for omkring som ett yrväder med självförtroendet på topp och fulla av 

energi. Personerna blev mer kreativa och med ett ökat självförtroende och en känsla av 

att vara oövervinnlig genomfördes projekt som de var måna om att slutföra men i 

vanliga fall inte orkade att hantera, såsom att ta tag i skoluppgifter. I ett maniskt skov 

gick hjärnan på högvarv och känslor av rastlöshet uppstod ofta. Världen runtomkring 

upplevdes gå mycket långsammare än en själv vilket gjorde det svårt för personerna att 

sitta still och ta det lugnt, då de ständigt var i rörelse och pratade forcerat. Lusten att äta 

och behovet av att sova minskades och flera dygn kunde passera utan någon sömn alls. 

Den förhöjda energinivån gjorde att personerna ständigt fick nya idéer och upplevde sig 

själva som mer produktiva.   

Jag hade ett självförtroende som aldrig varit högre och drog mig inte 

för att flirta under partytimmarna. Det kändes som om jag hade 

kolsyra i hela min själ. Jag var bäst! Jag var oövervinnlig! (Asp, 

2012, s. 122) 

Under de maniska skoven förekom ingen sjukdomsinsikt. Manin upplevdes ofta som 

något positivt då kreativiteten flödade och orken till att utföra saker ökade. Personerna 

upplevde en rädsla av att någon skulle ta manin ifrån dem, då upplevelsen av total eufori 

och ett sus i kroppen var en underbar känsla som personerna inte ville bli ifråntagna. 

Impulsivitet, oräddhet och en känsla av att söka efter spänning förekom ofta hos 

personerna. Anserud (2012) beskriver att oräddhet kunde innebära alltifrån att åka hem 

från en fest med främlingar till att i jakten på spänning börja snatta. Mani resulterade 

ofta i ett omdömeslöst beteende där promiskuitet och impulsivitet förekom. 

Impulsiviteten bidrog till ekonomiska konsekvenser då personerna genomförde 

ogenomtänkta köp. När personerna kom ur sina maniska skov och insåg handlingar de 

utfört och dess konsekvenser, uppstod lidande och skamfyllda känslor.   
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Rätt var det var fick jag 9000 kronor från försäkringsbolaget för 

medicinutgifter och inläggningar. Du kan ju gissa vad jag gjorde med 

de pengarna! På två dagar shoppade jag upp alla pengar på saker 

som jag inte ens minns (Anserud, 2012, s. 110)  

En del av personerna gick från att vara maniska till att bli psykotiska. Schelander (2009) 

började få grandiosa tankar om att Gud talade direkt till henne och hallucinerade om 

änglar, demoner och katastrofer. Gustafsson (2011) var övertygad om att en manlig 

skötare på psykiatrin var en våldtäktsman och Anserud (2012) beskrev det som ”Jag 

kände att ”de” – vilka det nu var – var ute efter mig och att De skulle göra något 

hemskt mot mig. Vad visste jag inte, men jag var verkligen livrädd.” (s. 41).  

 

Djupaste mörker – den depressiva episoden 

Gemensamt för de depressiva skoven var att de mer eller mindre hade en negativ 

inverkan på livet, men att genomleva dessa upplevdes och tog sig uttryck på olika sätt. 

Återkommande för personerna var dock att suicidtankar, ångestattacker samt destruktiva 

känslor såsom ensamhet, trötthet, uppgivenhet och att inte känna sig behövd eller 

älskad, dominerade. När depressiva skov inträffade förändrades personligheten och 

Schelander (2009) beskriver det som att ”Jag var definitivt personlighetsförändrad 

under en lång tid, och den spralliga, beslutsamma, glada och impulsiva Veronica var 

långt, långt borta” (s. 37). Livskraften försvann och nedstämdheten tillsammans med 

en förminskad självkänsla infann sig då med känslan av att vara en värdelös och trasig 

själ, lämnad ensam kvar.  

 

Energin beskrevs vara som bortblåst och situationen kunde likställas med att ha sprungit 

in i en betongvägg så hårt att ingen ork fanns kvar till att resa sig. Att stiga upp på 

morgnarna beskrevs vara en pina då kroppen kändes stel och orörlig. Aptit och sömn 

försämrades till och från och skola liksom arbetsplats blev i likhet med det sociala 

nätverket lidande då avsaknaden av motivation och koncentration var för stor. 

Situationer som dessa beskrevs vara alltför energikrävande för att kunna hantera. För 

många medförde dessa perioder konsekvenser av att svika medarbetare, långa 

sjukskrivningar, att skolan halkade efter och uppgifter lades på hög. Enkla 

vardagsbestyr blev svårt att ta sig an och hemmet blev under dessa perioder ofta en 

smutsig och rörig miljö att vistas i med tvätthögar som växte och diskberg som 

möglade. Att sköta sin hygien blev också en alltför energikrävande uppgift och det 

kunde dröja flera dagar innan en dusch blev av.   

 

Minsta planering inför någon aktivitet blev världens projekt för mig, 

och att i min skalle försöka få ordning på vad som skulle hända i tid 

och rum var nästan omöjligt. Jag var så rädd för att inte ha 

fullständig kontroll (Schelander, 2009, s. 61) 

Depressioner blev för många en återkommande plågsam period med en varaktig känsla 

av meningslöshet och smärta som var svår att stå ut med, vilket ofta resulterade i 

självmordstankar och att personerna i hög grad blev självmordsbenägna. Perioder som 

dessa karaktäriserades av avsaknad av energi och motivation till att på nytt finna 

välbefinnande och önskan om att gömma sig för verkligheten växte sig då allt starkare. 

Att missbruka tabletter eller dricka sig redlös på alkohol var inte i syfte att ha roligt utan 

snarare ett sätt att döva den rådande smärta och få ett slut på lidandet.  
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I depressiva skov gick självmordstankar sällan obemärkt förbi och när de snurrade som 

värst var steget från tanke till handling om att hoppa framför nästa tåg inte särskilt långt 

bort. En paradox med att självmord periodvis sågs som den enda utvägen var att 

personerna egentligen inte vill begå självmord, utan att göra sig av med den 

smärtsamma känslan. Anserud (2012) beskriver det som en svår, inre konflikt att vilja 

dö på samma gång som att vilja leva. Att självmord aldrig blev verklighet bottnade 

bland annat i kärleken till familj och närstående, varför viljan att härda ut depressionen 

kvarstod.    

Sofia frågade mig en gång, om jag trodde, att jag skulle kunna ta livet 

av mig, och jag svarade nej. Det kommer alltid en kontratanke för det 

är ju alltid någon som ska hitta mig död. Dessutom är jag en svikare 

som vill ta mitt liv, för då ställer jag till det maximalt för mina pojkar 

och det är det sista jag vill göra (Otto, 2011, s. 192) 

Depressiva skov kunde även ta sig uttryck i oroskänslor och ångestattacker. När 

personerna anade att ångestkänslan var på intåg domnade fingertopparna av och känslan 

av att förlora kontrollen tog över. Då var det bara ett faktum innan ångesten tog över 

kroppen och pumpade runt i ådrorna. Att genomgå perioder med ångest innebar såväl 

psykiskt lidande, med oro och okoncentration, som somatiska symtom med 

krampliknande känslor i magen och tryck över bröstet. Perioder som dessa resulterade 

bland annat i gråtattacker och sömnlösa nätter med en känsla av förtvivlan då det var 

svårt att komma till ro. För många gjorde ångesten livet mer begränsat och till en kamp 

att dagligen ta sig an.  

För ibland är ångesten så fruktansvärt kraftfull, den äter upp hela 

mitt psyke och trycker på kroppens alla knappar så att jag knappt 

hinner med den själv, jag vet inte vad jag ska koncentrera mig på. 

Ofta ramlar jag ihop, kan inte andas, skakar och rycker (Lagercrantz, 

2010, s. 32)  

Omvärldens betydelse och påverkan  

Att finna stöd 

Att finna stöd i något eller i någon hade en betydande roll för de drabbade. Personerna 

upplevde främst att närstående var först med att uppmärksamma symtom på såväl mani 

som depression och kunde därför förebygga att nya skov utbröt genom att se till att 

personerna fick den hjälp som behövdes. När personerna upplevde att livet var så pass 

påverkat av sjukdomen att de befann sig på botten var det betryggande att veta att 

närstående hjälpte dem och gav stöd, vilket hade en betydande roll för tillfrisknandet. 

Tillit till närstående var viktigt för att personerna skulle våga visa sin sjukdom och be 

om hjälp. Vetenskapen om att kunna ringa eller den fysiska närvaro närstående gav var 

en lugnande tanke som personerna kunde finna tröst i. Således var stöttning och 

trygghet från närstående en livlina för personerna när livet var som kämpigast.   

  

När det var som värst ville jag kasta mig ut från min balkong på femte 

våningen. Ofta var det så illa att jag inte kunde vistas i mitt 

vardagsrum där balkongen fanns för att det var så lockande. Jag fick 

ringa mina föräldrar som i panik kom över och fick leka någon slags 

vakt medan jag tog lugnande och somnade utmattad i sovrummet 

(Asp, 2012, s. 85) 
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Att prata med personer som befann sig i samma situation och kunde förstå ens 

livssituation gav en känsla av gemenskap då det fanns någon att prata med när stöd 

behövdes. Schelander (2009) beskrev sig finna stöd i religionen då kärleken till Gud gav 

styrka och att Gud var ett ljus i mörkret. Andra sätt att finna stöd var både i husdjur som 

tände livsgnistan och i skrivandet då det var en befrielse att kunna ventilera tankar och 

känslor istället för att hålla allt inne.   

 

Att vara åsidosatt 

Att leva med bipolär sjukdom medförde att samtliga personer upplevde någon form av 

socialt utanförskap eller isolering vilken bottnade i såväl okunskap som oförståelse. När 

omgivningen fått kännedom om sjukdomen var första reaktionen att ta avstånd från och 

undvika kontakt med de drabbade, något som resulterade i att relationer gick förlorade.  

En del vänner slutade finnas där då de tröttnat för att istället ägna tid och 

uppmärksamhet åt sina ”friska” vänner. 

En känsla av övergivenhet och ensamhet sköljde över mig. Jag tänkte på den 

förändring som tiden fört med sig, på vänner som jag mist. I den mörkaste 

stund står man ensam… (Schelander, 2009, s. 72) 

Att bli undviken stöd och trygghet från de som en gång stått en närmst bidrog till att 

vänner sakta men säkert bleknade bort och de drabbade upplevde sig djupt svikna och 

lämnades med insikten om att ha blivit övergivna. Konsekvenserna av att närstående 

vänt ryggen till orsakade förlust av glädje och social isolering i form av försämrade 

relationer i sitt sociala nätverk och en känsla av nedstämdhet. Att leva utan ett socialt liv 

och inte ha någon eller något att klamra sig fast vid upplevdes dessutom känslomässigt 

smärtsamt och resulterade i upplevelsen av att vara åsidosatt och icke-behövd.    

 

Sjukvårdens bemötande  

Vårdrelationer och bemötande av vårdpersonal upplevdes såväl i negativ som positiv 

anda och utgjorde en stor del i hur personernas liv påverkades. Att söka hjälp inom 

psykiatrisk vård upplevdes enligt Anserud (2012) till en början vara skrämmande då 

psykiatrin var ett främmande område där hon inte visste vad hon kunde förvänta sig. 

När personerna väl fått kontakt med sjukvården var de många som under en längre 

period fick erfara negativa upplevelser, däribland bemötanden, innan en god 

vårdrelation etablerades. Personerna upplevde sig bli bemötta av inkompetent personal 

med avsaknad av insikt i och förståelse för deras mående, något som resulterade i såväl 

ilska som irritation. Vid tillfällen när vårdpersonal valt att obemärkt passera förbi 

gråtande patienter ansågs vården på likande sätt vara bristfällig då avsaknad av empati 

var stor. 

 

Frustration över för små vårdresurser såsom ekonomi och förstående personal växte sig 

stor och frågetecken kring varför erbjudande om psykiatriska verktyg inte erbjöds var 

många. En del av personerna upplevde att de inte blev tagna på allvar eftersom de fick 

tjata till sig den vård som efterfrågades och det kunde ta flera år innan önskemålet blev 

verklighet. Detta medförde en utmaning i att på egen hand försöka hantera sjukdomen 

med ofrivilliga humörsvängningar, men ökade också antalet inläggningar.  

 

När personerna inte blev bemötta eller vårdade som andra människor med livshotande 

tillstånd upplevde de sig orättvist behandlade. Likaså hade vårdpersonal sett ner på en 

persons religion vilket resulterade i att vederbörande blivit sårad. När sjuksköterskan 

varken hade tid att lyssna eller vilja att förstå den drabbade skapades en känsla av att 

vara förvarad och en upplevelse av bli omänskligt behandlad. Att bli utelämnad till 



  
 

11 

personal med för lite kunskap och förståelse medförde ett lidande utöver sjukdomen i 

sig. På liknande sätt upplevde Anserud (2012) sig sviken av vården vid tillfällen då hon 

behövde hjälp som mest och personal skyllde ifrån sig på överbelagda avdelningar. 

 

Trots att bemötande, attityder och relationer inom vården skapade såväl ett onödigt 

lidande som minskat välbefinnande, hade sjukvården vid olika tillfällen ingett 

personerna både stöd och trygghet. För Anserud (2012) hade sjukhuset blivit en trygg 

plats att vistas på med fasta sov- och mattider och ett tryggt omhändertagande av 

personal. Lagercrantz (2010) fann trygghet i vårdpersonalens närvaro under de svårare 

perioderna och Schelander (2009) upplevde sig räddad av änglar då hon funnit stöd 

genom professionell hjälp i terapin. Andra personer upplevde en lättnad vid tillfällen då 

sjuksköterskan förklarade och besvarade frågor kring sjukdomen, då personerna kände 

att de tog sig tid för dem. Otto (2011) upplevde att sjuksköterskans professionella roll 

hade stort inflytande på hennes välbefinnande. Under en period i hennes liv blev hon väl 

bemött och omhändertagen av en sjuksköterska på ett ytterst professionellt sätt då hon 

upplevdes bli tagen på allvar och förstådd. Att bli vårdad av en sjuksköterska med 

värdefulla insikter och kvalitéer som dessa värderades högt eftersom det medförde såväl 

trygghet som tillit.  

Mimmi var sjuksköterska och satte sig noga in i patientens situation 

på samma gång som hon var bestämd och förmedlade sina kunskaper 

på ett lättfattligt sätt till patienten.  Hon var rak, tydligt och 

noggrann.  Hennes förmåga att se och bekräfta var vid, och hon hade 

förmågan att få patienten att växa och stärka sin position och se till 

att hoppet om återhämtning säkerställdes // Mimmi uppmuntrade 

alltid mig // Ett tag var hon den viktigaste personen i mitt liv (Otto, 

2011, s. 71-72) 

Behov av att nå ökad förståelse till behandling 

Tveksamhet till behandling 

Behandlingarna upplevdes och kom till uttryck på olika sätt. Att inse behovet av 

medicin var till en början svårt att acceptera eftersom det var en stor kontrast från 

personernas tidigare liv. Detta medförde inte bara en ovilja att ta mediciner utan också 

att flera av personerna såg det som en svaghet och ett misslyckande. Den negativa 

inställningen till medicinsk behandling bottnade dels i att biverkningarna var många och 

påfrestande på olika sätt och dels i den obalans som uppstod eftersom det tog lång tid att 

hitta och komponera rätt medicin, allteftersom sjukdomen ändrade karaktär. Några av 

de vanligaste biverkningar var handtremor, ofrivillig viktökning, känslan av att vara 

groggy, skakningar och trötthet vilket bidrog till att många av personerna kände olust 

och därför slutade att medicinera.  

De två månaderna jag hade Litium i kroppen var ett helvete. Jag stod 

inte ut med bomullskänslan runt huvudet och känslan av att befinna 

mig i ett grått moln (Schelander, 2009, s. 104)  

Konsekvenserna av att hitta en individanpassad medicinering med god effekt innebar 

såväl en upplevelse av att leva i en medicinsk misär som en känsla av hopplöshet då det 

kunde fungera bra under en kort period, men som efter tag fallerade då depressionerna 

återkom. Kombinationen av olika läkemedelspreparat och mängden tabletter bidrog till 

att vissa personer kände sig som ett vandrande apotek. Andra kände sig instängda och 

begränsade då kreativitetsförmågan dämpades och de upplevde en 

personlighetsförändring då känslorna kapats och de blivit en ”gråare” människa.  
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Även andra former av behandlingar såsom ECT framställdes som negativt av de 

personer som genomgått det. Detta på grund av biverkningarna som vanligtvis innebar 

minnesförluster, att det infann sig en form av tomhet och att kroppen kändes underlig. 

Schelander (2009) förmodade att även koncentrationssvårigheter och försämrad 

kognitiv förmåga var biverkningar från ECT. För Anserud (2012) blev dessa 

behandlingar en traumatisk upplevelse medan det för andra medförde såväl rädslor som 

dödsångest för fortsatt behandling.    

Jag drömmar fortfarande mardrömmar om behandlingarna, om hur 

ström strålas genom min kropp och hur jag omtöcknad styrs genom 

olika sjukhuskorridorer. Upplevelsen blev något av ett trauma för 

mig, ett sår vars ärr aldrig riktigt försvinner (Anserud, 2012, s. 101) 

   

Att inse vikten av behandling 

Trots negativa erfarenheter av behandlingar kom personerna till insikt om att det var 

nödvändigt. Periodvis existerade en viss ambivalens till behandling då läkemedlen sågs 

som deras främsta fiende som de hade intalat sig ligga till grund för sjukdomen. Men att 

slutligen acceptera läkemedel innebar att personerna inte behövde genomleva 

inneliggande vård lika ofta samt att det medförde ett fungerande liv med bättre mående 

på sikt. Trots påfrestande och svårinställda mediciner ändrades attityden till en mer 

positiv sådan och personerna uttryckte tacksamhet över att medicinerna hjälpt eftersom 

att de inte hade överlevt utan dem.   

Jag ser medicinerna som en flytväst, som jag dygnet runt och livslångt 

måste bära (Otto, 2011, s. 276) 

 

Genom terapibehandlingar som innebar såväl att rannsaka och skapa ökad förståelse för 

sina känslor och beteenden som att finna egna tillvägagångssätt att bryta dåliga 

tankemönster, kunde personerna enklare finna struktur i vardagslivet.  

Tankarna började mista sin udd när jag, tack vare terapin, lärde mig 

att strunta i dem. Att helt enkelt ignorera pilarna som for mot mitt 

hjärta (Schelander, 2009, s. 94) 

Behov av att acceptera sjukdomen 

Sjukdomsinsikt 

Personerna upplevde det som en lättnad att få en diagnos då den kunde ge en förklaring 

till varför de agerat och mått som de gjort under flera års tid. Det upplevdes skönt att få 

ett tydligt besked om vad det var som hände i kroppen och gav samtidigt en chans till att 

kunna lära sig mer om sin sjukdom. Det var lättare att få en diagnos än att acceptera 

sjukdomen. Acceptans till sjukdomen skedde inte över en natt utan det handlade om att 

stegvis lära känna och samarbeta med sjukdomen. För en del av personerna kunde det ta 

flera år att acceptera sin sjukdom och Lagercrantz (2010) uttryckte det följande ”Tre år 

senare berättade jag för doktorn att jag accepterat min mångåriga sjukdom” (s. 185).  

 

När personerna väl accepterade sjukdomen blev det lättare att hantera livet då de insåg 

att de var sjuka. Fellinger (2009) beskrev att accepterandet av sjukdomen var som att 

komma över en tröskel och börja tro på dagen. Med acceptans kom insikten i sina 

begränsningar och hur livet måste anpassas efter sjukdomen. Personerna kunde börja 
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skilja mellan friskt och sjukt och Asp (2012) beskriver det som ”det var vid det här 

laget jag insåg att jag kunde skilja mellan att vara normalt ledsen eller 

depressionsledsen” (s. 142). De lärde sig även att känna igen beteendemönster och 

symtom som tydde på att de var på väg in i ett nytt skov.  

 

För att få ett fungerande vardagsliv och främja välbefinnandet skapades rutiner och 

strategier. Exempelvis hade personerna svårt med stora tidsomställningar då sömnen 

påverkades, varför bra sömnrutiner och matvanor blev viktiga när de kände att skov var 

på väg att bryta ut. Kraven på sig själva och från omgivningen medförde att de behövde 

sätta gränser då den påfrestande stressen var en bidragande faktor till att nya skov 

utbröt. När ångesten kom krypandes eller tankarna började snurra var även fysisk 

aktivitet en bra strategi för att avleda dessa. Att utföra enkla vardagssysslor som att 

tvätta fungerade också bra för att avleda tankar och ångest. Det var ofta svårt och tog 

lång tid att hitta rutiner och inse sina begränsningar, men när de väl funnit dessa kunde 

personerna lättare leva på ett vis där humörsvängningar undveks och ett välbefinnande 

kunde främjas.  

Stadiga rutiner och tider får mig att må betydligt bättre. Stress och 

förändringar är inte heller bra för mig (Asp, 2012, s. 212)  

 

Att nå förståelse 

Att leva med bipolär sjukdom är komplext ur många avseenden och innebär dagliga 

svårigheter och utmaningar att ta sig an. Förutom energikrävande skov, påfrestande 

läkemedelsbiverkningar samt trasiga eller förlorade relationer, har likaså samhällets 

kritiska synsätt och negativa attityd till psykiskt sjuka varit en bidragande faktor till 

personernas minskade välbefinnande och ökade lidande. Enligt Asp (2012) har 

samhället lärt sig att förakta människor som drabbats av psykisk ohälsa då de anses vara 

annorlunda, svaga eller lögnare. Att vissa personer upplevde sig sticka ut från 

omgivningen och vara annorlunda medförde en känsla av att vara bortstött. Andra 

påverkades av omgivningens åsikter och kände sig förminskade för att inte klara av det 

som en gång tidigare varit en självklarhet. Att bli bemött av oförstående kollegor och 

chefer som varken lyssnade eller hade viljan att förstå orsakade både tårar och en 

kränkande känsla vilket bidrog till att nya skov uppstod. 

     

Personerna gav uttryck för den utbredda stigmatiseringen och nutida samhällets 

reaktioner kring psykisk ohälsa på olika sätt. I grund och botten var de dock överens om 

att den uppstår och växer med okunskap kring och rädsla för att bemöta dessa 

människor. För att radera den tabubeläggning som råder i samhället och sträva mot att 

nå acceptans och förståelse beskrev personerna att det krävs öppenhet och 

attitydförändring. Enligt personerna behövs det från samhällets sida att tisslande och 

tasslande kring psykisk ohälsa upphör, en vilja till attitydförändring samt att bemöta 

dem som alla andra. Enligt Asp (2012) har även media ett finger med i spelet eftersom 

publicerade rubriker påverkade i negativ anda.    

Även media har ett stort ansvar i det här. Jag kan fortfarande 

påverkas av rubriker som ”Jag slutade med lyckopiller och mår 

mycket bättre”. Till att börja med finns det inga piller som gör en 

människa lycklig. Jag verkligen föraktar det ordet. Det ger mig 

rysningar. Medicinen hjälper bland annat en kemisk reaktion i 

hjärnan och om den skulle göra mig lycklig, ja då tror jag alla skulle 

gå på ”lyckopiller” (Asp, 2012, s. 209) 
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Personerna ansåg det nödvändigt att de som är sjuka och varit sjuka berättar om sina 

upplevelser, känslor och erfarenheter så att kunskapen ökar och öppenhet skapas. Ett 

nödvändigt ansvar där samhället tillsammans med drabbade kan bryta tystnaden samt 

förgöra både fördomar och en snedvriden syn på psykisk ohälsa. Många av personerna 

tryckte på att våga öppna upp och prata om psykisk ohälsa, något som krävs såväl på 

jobbet och chefsutbildningar som i skolan och runt köksbordet hemma. Asp (2012) 

beskrev att människor runtomkring måste försöka förstå att exempelvis ångest och 

självmordstankar tillhör sjukdomsbilden av bipolär sjukdom och att psykisk ohälsa över 

lag är lika vanligt förekommande som att bryta benet. Flertalet av personerna menar att 

synen på och attityden till psykisk ohälsa kommer att ta tid att förändra och har genom 

att öppet skrivit böckerna om att leva med bipolär sjukdom velat bidra till kampen mot 

samhällets fördomar och bristande kunskap.  

 

DISKUSSION  
Litteraturstudiens syfte var att belysa upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. 

Resultatet visar att leva med bipolär sjukdom innebär att omväxlande sväva på moln 

och befinna sig i djupaste mörker. Interaktion med omvärlden är en central del där såväl 

relationer till närstående som sjukvården spelar en viktig roll för personernas mående. 

Vidare framkommer att behandlingen påverkar livsvärlden både positivt och negativt 

samtidigt som insikten om behovet av behandling framträder. I syfte att personerna ska 

kunna främja välbefinnandet och lindra lidandet är likaså  behovet av att bli accepterad 

av omgivningen, själv acceptera sjukdomen samt finna strategier nödvändigt då livet 

blir mer lätthanterligt. Stigmatiseringen kring sjukdomen är hög och bottnar i såväl 

okunskap som oförståelse vilket medför en känsla av att vara åsidosatt och icke-behövd. 

Resultatet påvisar även vikten av att finna stöd i någon eller något eftersom det kan inge 

trygghet och tillit.  

 

Metoddiskussion  

Författarna valde att genomföra en litteraturstudie baserad på sju självbiografier. En 

kvalitativ studie med induktiv ansats ansågs lämplig för att besvara studiens syfte om att 

belysa subjektiva upplevelser av att leva med bipolär sjukdom (Polit & Beck, 2017). 

Med en kvalitativ metod kan förståelsen för subjektiva upplevelser och erfarenheter för 

en persons livserfarenhet fördjupas (Segesten, 2017b). En kvantitativ ansats betonar att 

kunskapen bör vara generell och innebär att undersöka samband, mäta och jämföra 

faktorer, vilken inte ansågs lämplig i föreliggande studie (Forsberg & Wengström, 

2015; Dahlborg-Lyckhage, 2017b).  

 

Självbiografier ansågs som ett lämpligt val eftersom studiens fokus riktades mot ett 

livsvärldsperspektiv där bokförfattarnas livsvärld med egna erfarenheter och upplevelser 

träder fram (Dahlberg, 1997). Enligt Segesten (2017a) kan en negativ aspekt med 

självbiografier möjligtvis vara att de inte finns något krav på varken objektivitet eller att 

med säkerhet kunna veta att upplevelserna är sanningsenliga. Trots att självbiografierna 

endast baseras på författarnas egna tolkningar och upplevelser menar Segesten (2017a) 

att böckerna har en viss trovärdighet samt att bokförlagen gör en 

trovärdighetsbedömning av böckerna innan utgivning. Samtliga böcker har även 

granskats enligt Segestens (2017a) kvalitetsgranskningsmall vilket ökar studiens 

trovärdighet (se bilaga 4).  

 

Innan en litteraturstudie valdes övervägdes andra metoder. Artiklar kunde valts som 

material för litteraturstudien. Enligt Segesten (2017a) är fördelarna med vetenskapliga 
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artiklar att de utsätts för bedömning genom att de fackgranskas men också att de 

redovisar aktuell kunskap och empirisk forskning, vilket höjer trovärdigheten. Dock 

föreligger risken att personernas egna beskrivningar inte förhåller sig lika subjektiva 

eftersom att materialet beskrivs och tolkas av forskaren själv, varför studieförfattarna 

valde att basera litteraturstudien på skönlitterära böcker. Ytterligare ett metodval för 

studien som begrundades var intervjuer. Fördelen med intervjuer är att forskaren vänder 

sig till intervjupersonens livsvärld genom att möta denne som subjekt i en dialog. På så 

vis kan intervjupersonerna med egna ord berätta om sina upplevelser, erfarenheter och 

specifika företeelser (Dahlberg, 1997). Till skillnad från biografier menar Olsson och 

Sörensen (2002) att eventuella oklarheter kan bli tillrättalagda vid intervjuer. Trots 

öppna intervjuer menar Dahlberg (1997) att det råder begräsningar vilka beskrivs vara 

att intervjuaren behåller såväl kontroll som initiativ, vilket medför att intervjun håller 

sig inom det område som intervjuaren väljer att definiera. Vidare förklaras att dialogen 

begränsas av att intervjuaren i regel inte är intresserad av hela erfarenhetsvärlden utan 

snarare för en speciell företeelse (ibid.). Ytterligare en styrka med självbiografier menar 

Olsson och Sörensen (2002) vara att dessa jämfört med exempelvis intervjuer omfattar 

en längre tidsperiod vilket medför mer tid för reflektioner kring skrivandet. Genom 

självbiografier kan individerna själva välja vilka områden som ska lyftas och hur 

mycket de vill berätta kring varje område. Det finns också större möjligheter till att 

komma närmre individernas erfarenheter och upplevelser av hur bipolär sjukdom 

upplevs, varför självbiografier valdes.     

                                                                                                                                                                                                         

Under datainsamlingen valdes att enbart söka i databasen Libris där endast de 

registrerande bibliotekens material finns tillgängligt vilket kan ses som en potentiell 

svaghet i studien då författarna kan ha gått miste om eventuellt material. Trots det 

bedömdes den nationella databasen som tillräcklig då den dagligen uppdateras vilket 

ökade chansen att finna väsentligt material för att svara an på syftet.  

 

Till en början var syftet att belysa upplevelser av att leva med en typ av bipolär 

sjukdom. En provsökning med sökorden bipolär sjukdom typ 1 och biografi* med 

avgränsingen bok genomfördes, vilket resulterade i en träff som endast fanns som 

elektronisk resurs och därför inte svarade an på studiens inklusionskriterier. En 

elektronisk resurs innebär att boken enbart finns tillgänglig att läsa via digitala verktyg 

såsom dator. Författarna bedömde att markering och understrykning av relevanta citat 

som svarade an mot studiens syfte underlättades när självbiografierna fanns tillgängliga 

i bokformat av fysisk karaktär, varför elektronisk resurs valdes bort. Ytterligare en 

provsökning genomfördes med sökorden bipolär sjukdom typ 2 och  biografi*, vilket 

resulterade i en träff som var en talbok och stämde därför inte in på studiens 

inklusionskriterier. Genom dessa provsökningar drogs slutsatsen att studiens syfte inte 

skulle avgränsas till en typ av bipolär sjukdom, utan istället valdes att belysa 

upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. Om inklusionskriteriet bokformat skulle 

valts bort hade för lite material återfunnits för att kunna analysera och utgöra grund för 

studiens resultat. Trots hänsyn till urvalskriterierna och avgränsingarna bokformat, att 

böckerna skulle vara skrivna på svenska och inte äldre än åtta år gamla, resulterade den 

tredje provsökningen med sökorden Bipolär sjukdom och Biografi* i sju träffar. Detta 

bedömdes vara tillräckligt material för att kunna analysera och svara an mot studiens 

syfte. Om avgränsningarna uteslutits hade ett ökat antal oväsentliga självbiografier 

påträffats som inte skulle svarat an mot varken syfte eller inklusionskriterier.  

Skälet till att böckerna skulle vara skrivna på svenska var för att undvika risken för 

feltolkning vid översättning. Eftersom böckerna skulle vara skrivna av personer 

diagnostiserade med bipolär sjukdom exkluderades böcker skrivna av närstående 
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eftersom dessa inte hade svarat an på syftet om upplevelser av att leva med bipolär 

sjukdom. Kriteriet om att bokförfattarna inte fick ha några andra psykiatriska diagnoser 

grundar sig att det kunde blivit svårt att besvara syftet om huruvida enbart bipolär 

sjukdom upplevs, varför detta exkluderades. Anledningen till att böckerna inte fick vara 

äldre än åtta år gamla var att så aktuell forskning och kunskap kring området som 

möjligt ville tillhandahållas. Det sker också en ständig utveckling inom vården, såsom 

att effektivare läkemedel framställs, som kan ha betydelse för personers upplevelser av 

att leva med bipolär sjukdom. För att få variation och inte utesluta några viktiga delar 

för resultatet valdes att båda könen skulle inkluderas.  

 

Sju böcker valdes slutligen ut till resultatet. Enligt Lundman och Graneheim (2017) har 

antalet personer betydelse för studiens trovärdighet. Om fler böcker hade valts kunde 

eventuellt ett rikligare material sammanställts och på så vis ökat studiens trovärdighet 

ytterligare. Dock menar Lundman och Graneheim (2017) att så länge det typiska för var 

som avses att beskrivas lyfts fram, anses resultatet vara trovärdigt. Vidare förklaras att 

datakvalitén nödvändigtvis inte ökar med antalet personer eller textsidor (ibid.), varför 

de sju valda böckerna ansågs vara ett tillräckligt djupgående material för att svara på 

syftet.  

 

Under analysprocessens gång var det viktigt att uppmärksamma den förförståelse som 

fanns i syfte att inte påverka resultatet. Då förförståelsen medvetandegjorts under 

analysprocessens gång skedde kontinuerliga diskussioner och reflektioner mellan 

författarna för att inte låta förförståelsen ta över processen samt minimera 

förförståelsens påverkan på resultatet (Dahlborg-Lyckhage, 2017a). En innehållsanalys 

genomfördes enligt Graneheim och Lundmans (2004) modell för manifest 

innehållsanalys där fokus ligger på att synliggöra det uppenbara i texterna. En latent 

innehållsanalys innebär att det dolda och underliggande budskapet i texterna tas fram. 

Detta tillvägagångssätt bedömdes inte vara lämpligt för studien då analysen skulle bli 

mer djupgående och kräva mer tid och kunskap.  

 

En styrka i studien var att riskerna för att påverka varandra under analysen minimerades 

då självbiografierna lästes var för sig. Det framkom mycket material i självbiografierna 

som svarade mot syftet vilket gjorde att analysprocessen var tidskrävande. Andra 

gången som självbiografierna lästes igenom satt författarna självständigt och 

identifierade och markerade meningsenheter. Tillsammans diskuterades och jämfördes 

meningsenheterna och därefter kondenserades dessa. Analysarbetet genomfördes 

gemensamt av författarna för att minimera riskerna för feltolkningar av resultatet och 

för att öka möjligheterna till att problematisera förförståelsen, vilket ökar studiens 

trovärdighet. Att de mest lämpliga meningsenheterna valdes ut och kondenserades i 

syfte att enbart passa in under en huvudkategori ökade också trovärdigheten. För att 

ytterligare öka trovärdigheten har citat från självbiografierna presenterats (ibid.).  

 

Studiens resultat kan överföras till liknande kontexter och grupper och på så sätt ge en 

ökad förståelse hos vårdpersonal för personers upplevelser av att leva med bipolär 

sjukdom (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Trots att självbiografierna har 

publicerats och offentlighetsgjort av bokförfattarna själva var det av vikt att författarna 

till föreliggande studie beaktade de etiska riktlinjer och krav som ställs i 

Helsingforsdeklarationen (2013) i syfte att sträva efter att varken plagiera, förändra eller 

förvränga materialet som återfunnits.    
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Resultatdiskussion 

En central del av studiens resultat riktas mot den tabubeläggning som idag råder kring 

psykisk ohälsa och däribland bipolär sjukdom. Stigmatiseringen bottnar i och växer med 

okunskap om och rädsla för att bemöta dessa människor. Detta styrks i Rusners (2012) 

avhandling där det förklaras att svårigheter kring att förstå innebörden av psykisk ohälsa 

många gånger medför en rädsla för att möta människor som drabbats av psykisk ohälsa. 

På liknande sätt menar Rusner (2012) att oförståelse för vad det innebär att ha bipolär 

sjukdom bottnar i uppkomsten av stigmatisering. Vidare framkommer i föreliggande 

studie att stigmatisering kring psykisk ohälsa har en tydlig negativ inverkan på den 

drabbades livsvärld och är en bidragande faktor till minskat välbefinnande och ökat 

lidande. Detta då det medför att samhället tar avstånd och ser personen i fråga som svag 

eller annorlunda, vilket resulterar i känslor av att vara bortstött och förminskad.  

 

I en artikel av Hawke, Michalak, Maxwell och Parikh (2014) framkommer det på 

liknande sätt att stigmatiseringen kring psykisk ohälsa, såsom bipolär sjukdom, innebär 

att omgivningen tro sig veta att sjukdomen är ett tecken på bristande personlighet eller 

svaghet och beskrivs i hög grad kunna orsaka minskad livskvalité och välbefinnande, 

samt ge ökat lidande i form av minskad självkänsla. Att ogiltigförklara en annan 

människa har ingen i själva verket rättighet till och framställs av Eriksson (2015) som 

en negativ handling vilken skapar lidande. Eftersom de drabbade inte blir tagna på 

allvar av sin omgivning och det medför påtagliga och allvarliga konsekvenser, anser 

bokförfattarna det betydelsefullt att sprida kunskap om sjukdomens innebörd och hur 

den upplevs och påverkar drabbade. Således anses därför behovet vara stort att vården 

kan finna tillvägagångssätt att hjälpa drabbade med att minska negativa känslor. Detta i 

syfte att förändra det nuvarande förhållningssätt och på sikt minska det onödiga lidande 

som skapas och därmed främja ett välbefinnande.  

 

En studie gjord av Thomé et al. (2012) tyder till skillnad från föreliggande studies 

resultat på att närstående upplever stigmatisering på grund av den nära relation man har 

till någon med bipolär sjukdom. Vidare menar Thomé et al. (2012) att det snarare är 

olika faktorer såsom låg socio-ekonomisk nivå, högre ålder och antal tidigare episoder 

än samhällets syn och attityd till psykisk ohälsa som är förknippat med 

stigmatiseringen.  

 

I resultatet framkommer en enighet om vikten av att föra kampen mot samhällets 

kritiska synsätt på och negativa attityd till psykiskt sjuka. I strävan mot att nå förståelse 

och acceptans menar personerna att det krävs såväl öppenhet och attitydförändring som 

att samhället tillsammans med drabbade tar ansvar för att bryta tystnaden i syfte att 

utplåna fördomar om bipolär sjukdom. Hawke et al., (2014) belyser en helt annan 

lösning med förklaringen att nyckeln till minskad tabubeläggning kring bipolär sjukdom 

är att genom fysiskt möte med drabbade kan skapa en social kontakt. Ett annat sätt att 

bekämpa stigmatiseringen beskrivs vara genom teater i syfte att skildra den bipolära 

sjukdomens komplexa innebörd (Hawke et al., 2014).    

     

Ett annat fynd som framkommer i studiens resultat är betydelsen av att finna stöd i 

någon eller något för ett ökat välbefinnande. Bland annat upplever personerna 

närstående som betryggande att kunna vända sig till vid behov och beskriver dem vara 

deras livlina som inte minst hade en betydande roll för tillfrisknandet. Att förhindra att 

livet för personer med bipolär sjukdom påverkas negativt menar även Rusner (2012) 

förhindras genom stöttning från närstående. Således beskrivs att stödet från 
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engagerade närstående betraktas som det allra viktigaste stödet för de drabbade (ibid.). 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) finns det många anledningar till att se närstående 

som en central del i vårdandet eftersom att de flesta människor anser att närstående 

många gånger är de viktigaste dem har. Vidare förklarar Dahlberg och Segesten (2010) 

närstående som en betydelsefull faktor för patienters möjligheter att såväl återvinna som 

att bevara hälsa och nå välbefinnande. Utifrån detta resonemang visar det på vikten av 

att sjuksköterskan tar hänsyn till den drabbades hela livsvärld genom att inkludera 

närstående i syfte att främja dennes hälsoprocesser. I föreliggande studie belyser 

resultatet vikten av att känna gemenskap med andra människor som befinner sig i en 

liknande situation. Detta eftersom personerna kan förstå varandra och stöd kan ges vid 

behov. Att möta människor som delar liknande erfarenheter uppmärksammas av 

Nyström (2014) då drabbade exempelvis genom olika former av sysselsättning skapar 

relationer och gemenskap med varandra vilket kan medföra att negativa känslor uteblir. 

              

Ytterligare en central del i studien är vikten av att inse behovet av behandling för att 

slippa inneliggande vård och på sikt få ett fungerade liv med ett ökat välbefinnande. 

Således framkommer att det finns en viss ambivalens till behandlingar på grund av 

påfrestande och svårinställda mediciner. Trots detta uttrycker personerna tacksamhet 

över medicinerna då de inte kan leva utan dem. Ambivalensen beror på de biverkningar, 

exempelvis viktökning och trötthet, som läkemedlen medför, tiden det tar att finna rätt 

medicin samt på grund av den stora kontrast som uppstår i jämfört med personernas 

tidigare liv. Biverkningarna som medicinerna medför leder ofta till att personerna slutar 

att medicinera.  

 

Cappleman, Smith och Lobban (2015) styrker i sin studie att ambivalens till behandling 

beror i första hand på grund av biverkningarna som orsakas av medicinerna. Till 

skillnad från föreliggande studies resultat menar dock Cappleman et al. (2015) att 

ambivalensen såväl kan orsakas av rädslan för hur omgivningen ska uppfatta den 

drabbade på grund av biverkningarna som att skov inträffar trots medicinering, vilket 

resulterar i att det inte känns värt att medicinera.  

 

Vidare pekar resultatet på att personerna inte har några positiva upplevelser av ECT på 

grund av biverkningarna som behandlingen medför. Ejaredar och Hagen (2014) styrker 

resonemanget att behandlingens biverkningar spelar roll i hur ECT upplevs. Till 

skillnad från föreliggande studies resultat menar Ejaredar et al. (2014) att andra faktorer 

spelar roll i upplevelsen av ECT. Exempelvis upplever personerna att de fått inadekvat 

och missledande information om behandlingens innebörd och biverkningar, samt känt 

sig maktlösa då de upplevt att vårdpersonal har pressat dem till att genomföra 

behandlingen (ibid.). Enligt Patientlagen (2014:821) har varje patient rättighet till 

fullständig information om behandlingar och väsentliga risker för komplikationer och 

biverkningar. På liknande sätt betonar Dahlberg och Segesten (2010) vikten av att 

adekvat information ges i syfte att göra patienter delaktiga i sin vård för att kunna stärka 

hälsa och öka välbefinnandet. Utifrån detta resonemang visar det på att om personer får 

detaljerad information kring olika behandlingars effekter och biverkningar kan det 

motivera till följsamhet för fortsatt behandling. 

 

Ett annat fynd som framkommer i resultatet är de splittrade upplevelser av sjukvården 

som har en betydande roll för vilken vårdrelation som utvecklas och hur denna påverkar 

de drabbades livsvärld. Periodvis beskrivs negativa upplevelser av bemötande inom 

sjukvården där personal med avsaknad av insikt i och förståelse för personernas mående 

orsakade känslor av ilska och irritation. När vårdpersonal valde att obemärkt passera 
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förbi patienter som var i behov av dem ansågs vården bristfällig, vilket medförde att 

frustration växte sig stor över att inte bli tagen på allvar. Dahlberg och Segesten (2010) 

förklarar på liknande sätt att vårdpersonal som distanserar sig och undviker att möta 

patienter eller prioriterar andra sysslor framför att gå in i ett vårdande möte, resulterar i 

negativa konsekvenser för upplevelsen av god vård.  

 

För att uppleva god vård betonar Rusner (2012) vikten av ett gott bemötande, speciellt 

med hänsyn till den känsliga sinnesstämning som råder hos personer med bipolär 

sjukdom. Med utgångspunkt i detta resonemang styrks argumentet om varför ett gott 

bemötande ligger till grund för en god vård i syfte att främja patientens välbefinnande 

och undvika att ytterligare lidande skapas. Vid tillfällen när vården inte vill ta sitt 

ansvar, varken har tid att lyssna eller vilja att förstå personerna uppstår negativa känslor 

såsom besvikelse och därtill ett onödigt lidande. Detta styrks på liknade sätt av 

Dahlberg och Segesten (2010) som menar att när patienter blir utsatta för ett icke-

vårdande bemötande signalerar detta att denne inte är värd vårdandet, vilket kan ge 

upphov till konsekvenser såsom lidande (ibid.).    

 

I resultatet framkommer att sjukvården periodvis är en trygg plats att vistas på då 

sjuksköterskan inger tillit genom att i sin professionella roll vara närvarande, visar 

empati samt bekräftar, vilket främjar välbefinnandet. Att vårdrelationer har en 

betydande roll för välbefinnandet styrks på liknande sätt av Rusner (2012) som förklarar 

vårdrelationer som ett livsviktigt andningshål då personer med bipolär sjukdom ges 

utrymme att tänka, känna samt ge uttryck för sina tankar och känslor. För att en positiv 

inverkan på välbefinnande ska äga rum krävs således att sjuksköterskan i mötet med 

drabbade visar sig närvarande och låter dem dela med sig av sitt lidande (ibid.).  

 

Även Stegink et al. (2015) styrker vikten av att sjuksköterskan formar en god 

vårdrelation genom att skapa en trygg miljö där drabbade blir stöttade och förstådda. Att 

sjuksköterskan accepterar de behov personer med bipolär sjukdom har, är närvarande 

samt visar empati är ytterligare faktorer som bidrar till att främja drabbades 

välbefinnande (ibid.). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kännetecknas det vårdande 

mötet av sjuksköterskans skyldighet att med sin kompetens och ställning, ansvarar för 

en vårdande relation och hur denna utvecklas. Vidare betonar Dahlberg och Segesten 

(2010) att ska en vårdande relation äga rum krävs det att fokus riktas mot patientens 

vård och behov med avsikt att stödja dennes hälsoprocesser. Utifrån detta resonemang 

visar det på att om sjuksköterskan riktar fokus mot patientens vård och behov kan de 

drabbade bli stärkta i vägen mot ett ökat välbefinnade och minskat lidande.     

 

Vidare forskning  

Framtida forskning bör fokusera mer på hur personer med bipolär sjukdom upplever sin 

sjukdom i syfte att sjukvården, med ökad kunskap om och förståelse för sjukdomen, ska 

kunna främja individens hälsoprocess och välbefinnande. Med professionell hjälp från 

hälso- och sjukvården kan goda vårdrelationer etableras och ge en positiv inverkan på 

livsvärlden som därigenom kan hjälpa drabbade att nå acceptans till sjukdomen. Med 

acceptans kan personer med bipolär sjukdom få djupare insikt i sina begräsningar för att 

på så vis finna strategier och rutiner för att anpassa sig i syfte att lättare hantera de 

svårigheter som sjukdomen medför. Resultatet pekar på att det råder såväl 

tabubeläggning som brister i sjukvårdens bemötande, varför mer forskning inom dessa 

områden krävs i syfte att reducera stigmatiseringen och skapa goda förutsättningar för 

en mer effektiv och individanpassad vård.      
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Slutsats 

Att leva med bipolär sjukdom innebär att periodvis sväva på moln och befinna sig 

i djupaste mörker. Resultatet tyder på att skoven påverkar personernas välbefinnande 

negativt vilket genom acceptans kan förbättras genom att rutiner och strategier skapas 

som gör livet mer lätthanterligt. Sjukdomen påverkar interaktion med omvärlden då 

okunskap om och oförståelse för bipolär sjukdom medför att omgivningen tar avstånd 

från personerna vilket resulterar i att de upplever sig åsidosatta. Närstående har en 

betydande roll i personernas tillfrisknande eftersom de oftast är först med att notera 

symtom på nya skov och ser till att de får hjälp. Sjukvården upplevs ha en positiv 

inverkan på livsvärlden och välbefinnandet genom att inge trygghet, stöttning och tillit. 

Dock är sjukvården periodvis bristfällig i form av dåligt bemötande och en negativ 

attityd, vilket ger upphov till ytterligare lidande. För att kunna ge god och 

individanpassad vård krävs det således att sjuksköterskan vårdar med ett öppet 

förhållningssätt och ett holistiskt perspektiv där patientens upplevelser och därmed 

livsvärld sätts i fokus. Behandlingar medför ofta besvärliga biverkningar samtidigt som 

insikten om behovet av behandling är nödvändigt för att nå välbefinnande. 

Stigmatiseringen som förekommer i samhället orsakar lidande och för att kunna slå hål 

på fördomar om bipolär sjukdom krävs öppenhet och attitydförändring. Studien har 

bidragit till ökad förståelse och därmed kunskap om upplevelser av att leva med bipolär 

sjukdom och därtill hur livsvärlden och välbefinnande påverkas, vilket såväl samhälle 

som sjukvård kan ta del av.  
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bipolär 

sjukdom 

Ann Heberlein  Ett gott liv (Ny 

utgåva)  

2012  Dubblett 

Adam 

Inczèdy-

Gombos 

Adams bok  1999  Äldre än åtta 

år.  

Ann Heberlein Jag vill inte dö, 

jag vill bara 

inte leva (Ny 

utgåva)  

2009  Dubblett 

Kay R. 

Jamison 

En orolig själ: 

En berättelse 

om att vara 

manodepressiv  

2002  Äldre än åtta 

år 

Cornelia Otto Gretas dosett 2011 X  

Elisabeth 

Öberg 

Hälla ut sin själ  2012  Svarar ej an 

mot studiens 

syfte. 

Camilla 

Gustafsson 

Mitt liv i berg- 

och dalbana  

2011 X  

Michael 

Greenberg 

Den dagen min 

dotter blev 

galen: [En 

pappas 

berättelse]  

2009  Dubblett 

 

 



  
 

IV 
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Solveig 

Johansson 

Bron blev inte 

slutet  

2006  Äldre än åtta 8  

Kent 

Lundholm 

Sping Kent, 

spring!, boken 

om mitt liv   

2016  Fler 

psykiatriska 

diagnoser än 

bipolär 

sjukdom. 

Adam 

Inczèdy-

Gombos 

Adams bok 

(pocketutgåva) 

2000  Dubblett 

Linda 

Nordstedt  

Bipolär: livet i 

en berg- och 

dalbana (e-

bok) 

2017  Ej bokformat 

Mikaela 

Aspelin 

Sänder på 

tusen kanaler: 

En bok om 

borderline och 

dessa nära 

samband med 

bipolär 

sjukdom och 

ADHD  (e-

bok) 

2014  Ej bokformat  

Arvid 

Lagercrantz 

Mitt galna liv: 

En memoar om 

psykisk 

sjukdom (E-

bok) 

2014  Ej bokformat 
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Sammanfattning av biografierna            Bilaga 2 s. 1(2)

     

Veronica Schelander – Gå i kras: att leva med bipolär sjukdom (2009). 

Veronica skriver hur hon gick in en svår psykos när hon gjorde slut med sin pojkvän. 

Veronica låter läsaren följa hennes resa till att få en diagnos, hur livet går mellan hopp och 

förtvivlan och hur skov har yttrat sig. Hon berättar hur hennes liv har kantats av medicinering 

och terapi, hur hon lärt sig leva med sin sjukdom och hittat tron på livet igen samt vilken 

betydelse hennes kristna tro har haft. Boken är skriven för att hjälpa andra med psykiskt sjuka 

att inte känna sig ensamma i sitt sjukdomstillstånd utan att det finns fler som lider av psykiska 

problem. 

 

Arvid Lagercrantz – Mitt galna liv: en memoar om psykisk sjukdom (2010). 

Arvid berättar om hur han insjuknande som tonåring men att det tog 20 år för honom att få 

diagnosen bipolär sjukdom. Arvid delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser av att 

leva med bipolär sjukdom typ 1 samt hur sjukdomen påverkat hans liv. Han beskriver hur 

livet har kantats av inläggningar, svårigheter med att acceptera sjukdomen och 

medicineringen men också hur livet har varit när han varit frisk mellan skoven. Genom att låta 

läsaren ta del av Arvids galna liv hoppas han vara en hjälp för de med bipolär sjukdom att 

känna sig mindre ensamma.  

 

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

Cecilia insjuknade i 30 års åldern och några år senare fick hon diagnosen – bipolär 

sjukdom. I boken berättar Cecilia hur hennes liv förändras och hon sätter ord på hur det 

är att leva med sjukdomen och hur hon blir tvingad till ett förändrat levnadssätt. Hon 

beskriver sina upplevelser av att genomleva skov och vilka känslor och tankar som styr 

under dessa perioder. Cecilia vill med boken även lyfta fram ett folkhälsoproblem och 

den kollektiva skam som råder över att vara psykiskt sjuk.    

 

Rebecca Anserud – Ett bipolärt hjärta (2012).  

Med denna självbiografi ger Rebecca uttryck för sin kamp mot bipolär sjukdom som hon 

diagnostiserats för i 20 års ålder. Hennes insjuknande skedde dock vid 15 års ålder och vi får 

därefter följa hur hennes liv kantats av depressionens djupa mörker, manins euforiska 

episoder och hur hon under en längre tid skickats runt inom psykiatrins olika instanser. I 

boken får vi ta del av såväl vilka utmaningar det innebär att finna en individanpassad 

behandling med god effekt som den komplexitet det råder kring att vara diagnostiserad med 

psykisk sjukdom.  

      

Lisa Fellinger - Annorlundheter (2009).  

Annorlundheter är en självbiografi som handlar om Lisa i vuxen ålder blev diagnostiserad 

med bipolär sjukdom. I boken får man läsa om hur hennes sjukdom speglas av depression, oro 

och ångestfyllda upplevelser varvat med hyperaktivitet, eller som hon själv väljer att beskriva 

det ”krypet”. Men trots att vardagen är fylld av den obekväma ångesten och livet kan kännas 

mörkt, beskriver hon att man får vara glad dom dagar man kan leva fullt ut, att hoppet finns 

där och livet kan vara värt att leva.    

  



  
 

VI 
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Cornelia Otto – Gretas Dosett (2011). 

Denna bok handlar om Cornelias kamp mot bipolär sjukdom som hon oväntat drabbas av i 

vuxen ålder. Inom slutenvården beskriver hon sina upplevelser av att bli berövad friheten 

samtidigt som hon etablerar en god vårdrelation som hjälper henne ur återkommande svåra 

depressionsperioder. Tillsammans med sin läkare utformar Cornelia mål för att nå den längsta 

skovfria perioden i sjukdomshistorien som hon hoppas göra år 2020. Något hon strävar efter 

stark för att efter en femtonårig kamp med sjukdomen ska komma ut som en segrare.    

 

Camilla Gustafsson – Mitt liv i berg- och dalbana (2011).  

Camilla har levt med bipolär sjukdom sedan 15 års ålder, men blev diagnostiserad först när 

hon var 25 år. I boken får vi läsa om hennes kamp mot sjukdomen, hennes upplevelser av att 

leva med skoven och hur dessa påverkar hennes liv. Öppet beskriver hon om sina 

självmordsförsök och självmordstankar. Livet som bipolär beskriver hon periodvis vara allt 

annat än glamouröst men däremellan är det underbart. Livet består av djupa dalar och höga 

toppar och det är så det ser ut.   

  



  
 

VII 

                   Bilaga 3 

Källkritik av tryckt text (Segesten, 2017a, s. 56)                      

 

 

 Vilken form av litteratur är detta – Vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, 

populärvetenskap etc.? 

 

 

 Vem är ansvarig utgivare och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften i 

fråga?  

 

 

 Vem/vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har 

de, vilka perspektiv har anlagts, vilket mål har de haft? 

 

 

 När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att 

förstå innehållet, av annan orsak?  

 

 

 Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte?  

 

 

 På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla ackademisk och professionell 

kunskap inom mitt ämneområde?  

  



  
 

VIII 
 

Kvalitetsgranskning               Bilaga 4 s. 1(4)

        

      

 

 

Titel Vilken form av 

litteratur är 

detta?  

Vem är ansvarig 

utgivare?  

Vem är 

författaren?  

När trycktes 

källan?  

Har texten blivit 

kvalitetsgranska

d 

På vilket sätt 

kan biografin 

användas för 

att utveckla 

akademisk och 

professionell 

kunskap inom 

området?  

Med mitt liv i 

mina händer: Att 

leva med bipolär 

sjukdom 

Självbiografi Papertalk Cecilia Asp 2012 Kontaktat utan 

respons 

Detaljerat 

beskrivs 

upplevelser av 

att leva med 

bipolär sjukdom 

och kan därför 

användas för 

såväl  

bemötande och 

ökad förståelse 

som i 

omvårdnad till 

personer med 

bipolär 

sjukdom. 

 

 

    



  
 

IX 

 

 

                   

             Bilaga 4 s. 2(4) 

 

Mitt galna liv: En 

memoar om 

psykisk sjukdom 

Självbiografi Lind & co Arvid Lagercrantz 2010 Förlaget granskar 

innan utgivning  

Lagercrantz 

beskriver hur livet 

har kantats av 

inläggningar, 

svårigheter med 

att acceptera 

sjukdomen och 

medicineringen. 

Detta är av vikt 

att ha kännedom 

om i syfte att 

kunna ge god 

omvårdnad.  

Gå i kras: leva 

med bipolär 

sjukdom 

Självbiografi Libris  Veronica 

Schelander 

2009 Förlaget granskar 

innan utgivning  

Genom att ta del 

av Schelanders 

upplevelser och 

utmaningar av att 

leva med bipolär 

sjukdom, samt hur 

hennes tro är ett 

stöd för henne, 

kan vårdpersonal 

bli medvetna om 

att patienter kan 

hitta egna sätt att 

finna stöd på.       



  
 

X 
 

 

                     Bilaga 4 s. 3(4) 

 

 

Ett bipolärt hjärta Självbiografi  Lindqvist 

Publishing 

Rebecca Anserud 2012 Förlaget gick i 

konkurs 2016-12-

07  

I biografin ger 

Anserud uttryck 

för kampen mot 

bipolär sjukdom 

som hon 

diagnostiserades 

för i ung ålder, 

vilket ger en 

inblick i hur det är 

som ung att leva 

med bipolär 

sjukdom.     

Annorlundheter Självbiografi  Artéa Lisa Fellinger 2009 Ej kontaktbar 

varken via mail 

eller telefon 

I sin biografi 

speglar Fellinger 

sina upplevelser 

av att leva med 

bipolär sjukdom 

där ångest är en 

central del i 

hennes liv och 

kan därför 

användas i syfte 

att bredda 

förståelse för hur 

det är att leva med 

bipolär sjukdom.     
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Mitt liv i berg- 

och dalbana   

Självbiografi  Nomen  Camilla 

Gustafsson  

2011 Kontaktat utan 

respons  

Att leva med 

bipolär sjukdom 

skildras som att 

pendla snabbt 

mellan djupa dalar 

och höga toppar. 

Att vårdpersonal 

är medveten om 

detta är av 

betydelse i 

omvårdnadsarbetet 

till personer med 

bipolär sjukdom.     

Gretas Dosett Självbiografi Min bok  Cornelia Otto 2011 Enligt bokförlaget 

granskar 

författaren själv 

biografin innan 

utgivning  

I denna biografi 

beskriver Otto 

sina upplevelser 

av att leva med 

bipolär sjukdom 

och hur dåligt 

bemötande och 

omvårdnad av 

vårdpersonal 

påverkar hennes 

liv. Detta ger 

inblick i vikten av 

ett bra bemötande 

och god 

omvårdnad.  

 



  
 

XII 
 

 

 

Exemepel på analys            Bilaga 5 s. 1(3) 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod  Underkategori  Kategori  

Det kändes som 

om någon hade 

sprutat in kolsyra 

i mitt blodsystem. 

Jag visste att jag 

behövde få 

lugnande så att 

jag inte skulle 

blir manisk. 

(Anserud, 2012, 

s. 105) 

Det kändes som 

om någon hade 

sprutat in 

kolsyra i mitt 

blodsystem.  

Euforisk Sväva på moln Jagad mellan 

hybris och 

botten  

Ångesten pumpar 

runt i mina ådror 

och krypet är i 

full gång med att 

få mig att tappa 

greppet.  

(Fellinger, 2009, 

s. 43) 

Ångesten och 

krypet är i full 

gång och får 

mig att tappa 

greppet. 

Förlora 

kontrollen 

Djupaste 

mörker  

Hon är en sån 

väninna som jag 

kan ringa till när 

jag inte vill leva 

längre. En 

väninna som 

alltid finns till 

hands. Tack kära 

du! (Gustafsson, 

2011, s. 42) 

Hon är en 

väninna som 

jag kan ringa 

till och alltid 

finns till hands.   

Stöd hos 

närstående 

Att finna stöd  Omvärldens 

betydelse och 

påverkan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                  

  



  
 

XIII 
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Jag har oftast 

blivit bra 

behandlad. Det 

jag dock upplevt 

är när jag får 

förklara vad 

bipolär sjukdom 

är och säger 

manodepressiv 

sjukdom, ja då 

kan 

människorna i 

frågan sakta ta 

sig två steg 

bakåt. (Asp, 

2012, s. 210). 

När jag får 

förklara vad 

bipolär 

sjukdom är, kan 

människor ta 

två steg bakåt. 

Omgivningen tar 

avstånd 

Att vara 

åsidosatt 
Omvärldens 

betydelse och 

påverkan 

Jag hade också 

haft ett par 

ångestattacker 

och då gripit tag 

i en personal för 

att känna mig 

bättre. 

(Lagercrantz, 

2010, s. 174). 

Jag hade haft 

ångestattacker 

och gripit tag i 

personal för att 

känna mig 

bättre. 

Trygghet hos 

sjukvårdspersonal 

Sjukvårdens 

bemötande  

De två 

månaderna jag 

hade Litium i 

kroppen var ett 

helvete. Jag stod 

inte ut med 

bomullskänslan 

runt huvudet 

och känslan av 

att befinna mig i 

ett grått moln. 

(Schelander, 

2009, s. 104).  

Det var ett 

helvete att ha 

litium i 

kroppen, jag 

stod inte ut med 

känslan av att 

vara i ett grått 

moln. 

Grått moln av 

mediciner  

Tveksamhet 

till 

behandling  

Behov av att 

nå ökad 

förståelse till 

behandling  

Jag ser 

medicinerna 

som en flytväst, 

som jag dygnet 

runt och 

livslångt måste 

bära. (Otto, 

2011, s. 276). 

Medicinerna är 

min flytväst jag 

livslångt måste 

bära. 

Medicinsk livlina  Att inse 

vikten av 

behandling  
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Det är jättetråkigt 

och frustrerande 

ibland att leva 

med bipolär 

sjukdom men jag 

accepterar den 

för acceptans gör 

livet mycket 

enklare. (Asp, 

2012, s. 211) 

Det är 

frustrerande att 

leva med bipolär 

sjukdom, men 

jag accepterar 

den för det gör 

livet enklare.  

Enklare liv med 

acceptans  

Sjukdomsinsikt  Behov av 

att 

acceptera 

sjukdomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill man komma 

åt ett tabu är det 

öppenhet som 

gäller. Om vi 

som är och har 

varit sjuka 

berättar vad vi 

varit med om så 

ofta som möjligt 

kommer 

tabubeläggningen 

minska och till 

slut helt 

försvinna. 

(Lagercrantz, 

2010, s. 222). 

Vill man komma 

åt ett tabu är det 

öppenhet som 

gäller och om 

sjuka berättar 

kommer 

tabubeläggningen 

till slut försvinna. 

Öppenhet mot 

tabubeläggning  

Att nå 

förståelse  

 


