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SAMMANFATTNING          
Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom där personen som drabbats pendlar mellan 
maniska och depressiva skov. Det innebär ett livslångt behov av stöd från närstående samt 
sjukvården. 
Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa personers upplevelse av att leva med bipolär 
sjukdom. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie gjordes som baserades på fem självbiografier. Samtliga 
böcker analyserades utefter Lundman och Hällgren - Graneheims(2012) manifesta 
innehållsanalys. 
Resultat: Det framkom att bipolär sjukdom förändrar personens liv. Att pendla mellan känslor 
som eufori och stor lycka, till att hamna i en djup depression med självmordstankar utgör en 
stor påverkan på personens livsvärld. 
Slutsats: Genom att skapa vidare kunskap om den bipolära sjukdomen och dess konsekvenser 
för individens livssituation, kan sjuksköterskan utföra bästa möjliga vård. Eftersom personer 
med bipolär sjukdom inte endast är i kontakt med psykiatrin, är kunskapen även viktig hos 
sjuksköterskor som inte jobbar inom psykiatrin. 
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BAKGRUND 
Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd som påverkar välbefinnandet hos 
individen. Det finns idag ingen entydig evidens kring hur psykiska besvär uppkommer. I 
historiens forskning finns förklaringar om övernaturliga fenomen och krafter som bidragande 
faktor till förekomst av psykisk sjukdom. Inom kristendomen ansågs psykisk ohälsa föreligga 
som en sorts hämnd eller straff till de människor som inte levde efter bibelns ord (Ottosson, 
2003). Idag ligger hypotesen om kropp och själ som ett samfund, som grund för den 
patofysiologiska forskningen (Olausson, 2014). 
 
Det flesta människor upplever psykisk ohälsa i någon period under livets gång. Det finns 
lindrigare former som innefattar bland annat ångest, oro, trötthet, sömnbesvär och stress. Det 
finns även allvarligare tillstånd som har kommit att bli ett resultat av långvarig psykisk ohälsa, 
allvarlig psykisk störning, eller annan bakomliggande psykiatrisk diagnos, där 
konsekvenserna av de psykiska problemen resulterat i en funktionsnedsättning(Sandlund, 
2014). Med funktionsnedsättning menas att det finns brister hos en person i att klara av det 
vardagliga livet. Individen erbjuds då stöd utifrån dess behov samt konsekvenser av 
problemen som föreligger (ibid.). När de psykiska problemen utvecklas till en 
funktionsnedsättning finns det i de flesta fall utrymme till att individen utreds för en psykisk 
diagnos. (ibid.) uttrycker således att psykisk ohälsa är ett generellt begrepp som bör förkastas. 
Detta med anledning av att det är en omöjlighet att generalisera människor vad gällande 
symtom, behov och upplevelser. Vid avsaknad av psykisk sjukdom sker det vardagliga livet 
ofta på automatik. När en människa drabbas av psykisk sjukdom kan det vara problematiskt, 
och det kan som sagt uppstå svårigheter att klara av de vardagliga sysslor som vanligtvis 
kunde utföras innan insjuknandet. Detta kan leda till att patienten upplever känslor som 
otillräcklighet och avsaknad av mening och sammanhang i livet (Brunt & Hansson, 2014).  
 
Föreställningar och fördomar från samhället kan begränsa möjligheter till att skaffa ett arbete, 
bilda familj och delta i olika aktiviteter (Olausson, 2014). Detta kan påverka personerna med 
psykisk sjukdom negativt i form av minskad självkänsla. Solvoll (2005) skriver att människan 
är utformad med en strävan efter att genom sitt liv få uppleva att vara densamma som alltid. 
Om detta utmanas, förefaller en risk att förlora den enskilde identiteten. Risken ökar för de 
personer som lider av psykiska sjukdomar som i skov medför en personlighetsförändring. En 
av dessa sjukdomar är bipolär sjukdom.  
  
Bipolär sjukdom 
Bipolär sjukdom, tidigare kallad manodepressiv sjukdom, är en psykiatrisk diagnos som det 
har forskats kring under många år (Adler & Häggström, 2014). Resultatet av den forskning 
som tidigare gjorts inom ämnet har påvisat förekomst av olika riskfaktorer för att insjukna i 
bipolär sjukdom. De personer som under tonåren lidit av depression under flera tillfällen löper 
större risk att utveckla sjukdomen. Genetiskt arv samt miljöfaktorer spelar även det en 
avsevärd roll för att drabbas (Benarous, Cohen, Consoli & Milhiet, 2016).  
 
Carlyle et al. (2012) beskriver bipolär sjukdom som ett kroniskt tillstånd med återkommande 
skov bestående av depressiva och maniska perioder. Skoven kan utlösas av en rad olika 
faktorer i livet, så som stress, depression eller livsförändringar (Billsborough et al., 2014). 
Personer med bipolär sjukdom upplever extrema förändringar i sitt tankemönster och humör i 
samband med dessa skov. Det kan därmed påverka livsvärlden och kan resultera i en 
försämrad självkänsla, en rädsla för framtiden (Billsborough et al., 2014), samt en risk att 
begå självmord (Doherty & MacGeorge, 2012).  
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Carlyle et al.(2012)beskriver att livsvärlden blir förändrad i samband med bipolär sjukdom. 
Avsaknaden av att inte längre veta vem man är, samt att inte ha kontroll över sitt agerande är 
vanligt förekommande känslor hos personer som lever med sjukdomen. Det finns två olika 
typer av bipolär sjukdom; bipolär typ 1 och bipolär typ 2. Skillnaden mellan de olika typerna 
är symtombilden. För personer som drabbats av bipolär sjukdom typ 1 sker insjuknandet i de 
flesta fall i övre tonåren i samband med att samhället ställer ett större ansvarskrav i form av 
att till exempel flytta hemifrån, börja arbeta/studera eller liknande (Häggström, 2012). När en 
person med bipolär sjukdom typ 1 går in i ett maniskt tillstånd innehåller det ofta psykotiska 
inslag. Carlyle et al. (2012)beskriver att när personen är i ett maniskt skov, är det vanligt 
förekommande att personen upplever sin tillvaro som färgstark och energifylld. Ett minskat 
sömnbehov är även det ett karaktärssymtom vid ett maniskt skov. Personer som har bipolär 
sjukdom, typ 2, kännetecknas av att de drabbas av långdragna depressiva perioder, som kan 
upplevas som ett becksvart mörker (Allgulander, 2014). De som har denna typ av sjukdom 
hamnar även dem i maniska skov, men dem är mildare i jämförelse med de maniska 
perioderna hos personer med bipolär sjukdom typ 1 (Häggström, 2012).  
Skoven påverkar livsvärlden och det dagliga livet hos dessa personer. De är då i behov av att 
uppsöka sjukvården. Det är i mötet med sjukvården viktigt att personerna med bipolär 
sjukdom får en känsla av trygghet.  
  
Upplevelsen av mötet med sjukvården 
Det finns många fördomar och föreställningar om psykiskt sjuka människor. På 1700-talet 
kallades dessa patienter för dårar och hemmet där de vårdades kallades för dårhus (Ottosson, 
2003). Behandlingen innebar att patienterna var helt avskärmade från sin omgivning och det 
användes olika metoder med förhoppningen att driva ut de onda andar som tagit makten över 
deras kroppar. Det finns än idag fördomar sedan dessa tider som speglar av sig i mötet med 
sjukvården. Olausson (2014) beskriver att det finns normer, värderingar och handlingar där 
saker och ting anses som “normala”. Dessa fördomar kring personer som har psykiska 
problem, kan i många fall resultera i att dessa personer upplever sig själva som onormala, 
utanför och meningslösa. Än idag är kunskapen kring bipolär sjukdom hos sjukvårdspersonal 
bristfällig, då det inte finns tillräcklig kunskap om sjukdomen för att fördomarna ska kunna 
motbevisas. Detta utmanar därmed möjligheterna till att kunna bedriva en god vård där 
patientens hälsa och välbefinnande ligger i fokus (Carlyle et al., 2012). 
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska lika vård ges till alla individer, och dess hälsa ska 
främjas. Det är viktigt att som sjuksköterska finnas som ett stöd för personer med bipolär 
sjukdom, och finnas där både i de depressiva och maniska skoven, men även under de 
perioder när personen inte är i ett skov (Goossens, van Achterberg, & Knoppert-van der 
Klein, 2007). Olausson (2014) beskriver att en bristande kunskap angående innebörden av 
bipolär sjukdom inom sjukvården kan medföra att patienter upplever en ökad oro och 
otrygghet som resulterar i att de väljer att avstå helt från att söka sjukvård. En undermålig 
kunskap kring symtom hos personer som drabbats av bipolär sjukdom kan resultera i att de får 
en felaktig behandling. Eftersom deras depressiva symtom kan misstas för ett depressivt skov 
i bipolär sjukdom (ibid.). 
 
Det tar i de flesta fall flera år innan bipolär sjukdom blir fastställt hos den drabbade 
(Allgulander, 2014). Den långa diagnostiseringstiden kan upplevas som psykiskt påfrestande 
för många som lider av sjukdomen. För att kunna säkerställa att patienten har bipolär sjukdom 
används ett frågeformulär som innefattar relevanta frågeställningar för att kunna upptäcka ett 
mönster som verkar typiskt för bipolär sjukdom. Utredningen innefattar även flera intervjuer 
mellan personen i fråga och en psykiatriker. Under intervjuerna undersöks patientens symtom, 
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historia och behov av stöd (Osborne, 2003). Vikten av att tidigt kunna identifiera en person 
med bipolär sjukdom är av vikt för att så snabbt som möjligt kunna ge rätt behandling och det 
stöd som krävs (Taylor, McDougall & Wellma, 2006).  Den vanligaste behandlingsmetoden 
idag är medicinering. Den medicin som främst ges är Litium, vilket förhindrar att nya skov 
uppkommer.  Det är därför viktigt att rätt medicinering ges i tid, för att på ett effektivt sätt 
förhindra ett nytt skov, samt för att lindra de symtom som uppkommer i samband med 
sjukdomen. Andra mediciner som lindrar symtom som ångest, depression och sömnbesvär ges 
även till personer med bipolär sjukdom enligt Björklund(2016). Behandlingen skapas utefter 
varje enskild individ då upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom är högst individuell. 
  
Att leva med bipolär sjukdom 

Att leva med bipolär sjukdom innebär en förstärkning av sina känslor. Upplevelsen av att vara 
nedstämd, kan för en person med bipolär sjukdom innebära ett becksvart mörker, där döden är 
enda utvägen. Rusner (2012) beskriver att depressionen är oftast den som är svårast att 
hantera. Då upplevs känslor som hopplöshet, trötthet samt att man känner sig värdelös. Den 
hopplösheten kan göra att det känns som att livet aldrig kommer bli lättare för personen som 
är i ett depressivt skov skriver Rusner (2012). Den perioden pågår vanligtvis längre än ett 
maniskt skov, och depressionen kan därför bli svårare att hantera(2012). Upplevelsen av att 
vara glad, kan för en person med bipolär sjukdom innebära en färgglad värld, eufori och en 
känsla av övermäktighet (Rusner, 2012). Att insjukna i bipolär sjukdom är en påfrestning för 
individen. Att drabbas av ohälsa påverkar inte bara den enskilde personen, utan även dess 
närstående (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Personer som lider av sjukdomen har i 
många fall svårt att klara av att på egen hand sköta det vardagliga livet. De är därför i behov 
utav att omge sig bland människor som känner dem och som har kunskapen om vad som får 
dem att må bra (Carlsson & Wennman-Larsen, 2009). För personer med bipolär sjukdom 
spelar stöttningen från deras närstående en viktig roll för deras välbefinnande (ibid.). Även 
när de kommer i kontakt med sjukvården har dem ett behov av att känna en trygghet, och 
upplevelsen av att känna stöd från personalen kan komma att bli livsviktig för deras hälsa och 
välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Bipolär sjukdom är en sjukdom som oftast 
kvarstår över lång tid. Därmed är sjukvårdens uppgift att stödja patientens upplevelse av 
välbefinnande trots sjukdom. Välbefinnande kan därför ses som ett mått på ett gott vårdande 
enligt Beaulieu (2013). 

  
  
TEORETISK REFERENSRAM 

Litteraturstudien har ett vårdvetenskapligt perspektiv som grund. På så vis kan människors 
egna upplevelser av bipolär sjukdom belysas. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är patienten 
alltid i fokus. Strävan i litteraturstudien är därför att få en större förståelse för hur dessa 
patienter upplever sin situation av att leva med bipolär sjukdom. Därför har begreppen 
livsvärld, mening och sammanhang och identitet valts ut av anledning att de kändes relevanta 
för studien. Begreppen kommer att diskuteras i studien för att få en fördjupning av patientens 
upplevelse(Dahlberg & Segesten, 2010). 
  
Livsvärld 
Dahlberg & Segesten (2010) beskriver livsvärlden som det centrala i en persons tillvaro. Det 
är en filosofisk term som beskriver subjektiva upplevelser kring existensen. Den utgör en unik 
bild för varje människas tillvaro. Syftet med studien är att belysa personers upplevelse av att 
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leva med bipolär sjukdom, vilket går att se i deras livsvärld. I livsvärlden bild ryms tankar och 
känslor om den enskildes hälsa och välbefinnande samt upplevelsen av sjukdom (Dahlberg & 
Segesten, 2010). För att kunna bedriva en personcentrerad vård är det viktigt att som 
sjuksköterska beakta varje individs livsvärld. Genom att vara lyhörd och följsam till varje 
patient kan livsvärlden komma i fokus och på så vis förstås. Det kan även ses som ett etiskt 
krav att som sjuksköterska anpassa, samt bedriva vård utifrån patientens behov sett till dennes 
livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Mening och sammanhang 
När en människa konfronteras med en sjukdom, rubbas den vardagliga balansen av 
meningsfullhet i livet (Bejerholm & Eklund, 2014). Då är känslan av sammanhang en faktor 
att sträva efter, för att åter finna den mening som gått förlorad (Wiklund, L, 2008). Det är 
därför viktigt att som sjuksköterska främja patientens välbefinnande, trots sjukdom.  Frånvaro 
av mening och sammanhang i livet skapar ett hot mot patientens självbild. Då mening och 
sammanhang utgör en del av personers helhetsbild kan frånvaro av detta resultera i att 
personen förlorar en del av sin identitet (Wiklund, 2008). 
  
Identitet 
När en del av identiteten går förlorad i sjukdomen blir det sociala liv som personen en gång 
hade inte längre densamma (Wiklund, 2008). När en person drabbas av bipolär sjukdom 
förändras förhållandet till andra människor och även till sig själv. Rusner(2012) beskriver att 
det kan bli svårt för en person med bipolär sjukdom att förstå sig själv, sin sjukdom samt att 
livssituationen förändras. Relationerna fungerar inte på samma sätt, vilket kan medföra att 
personen upplever ångest och skam inför människor i dennes närhet. Wiklund (2008) 
beskriver dessa förändringar som ett nederlag för patienten. Det kan därför upplevas som att 
patientens själ även den blir sjuk, och inte bara kroppen (Wiklund, 2008). 
  
  
PROBLEMFORMULERING 
 
Psykiska besvär drabbar alla människor någon gång i livet. Det finns både svårare och 
lindrigare former av psykiska sjukdomar. Bipolär sjukdom är av den svåra graden och 
personer som drabbats kan uppleva att de pendlar mellan becksvart mörker och en färgglad 
värld eftersom bipolär sjukdom består av både maniska och depressiva skov. Under skoven 
kan personer med sjukdomen uppleva att deras personlighet blir förändrad och på så vis hotas 
deras identitet. Den förändringen kan utgöra en påverkan på deras livsvärld. Det är viktigt för 
personer med bipolär sjukdom att få uppleva att de är en del av ett sammanhang och att det 
finns andra människor som uppskattar, och behöver dem. De närstående är därför en stor del i 
personens liv och spelar därmed en viktig roll i samband med att ett nytt skov uppkommer. 
När en person är i ett maniskt skov mår de oftast väldigt bra, och upplever känslor som eufori 
och starkt välbefinnande. De saknar därför ibland insikt i att de är i behov av vård. I den 
depressiva fasen ökar självmordstankarna och de kan må så pass dåligt att de helt enkelt inte 
orkar ta kontakt med sjukvården. Förutom stödet från anhöriga har även personer med bipolär 
sjukdom ett stort behov av att uppleva stöd från sjukvårdspersonal. Om det inte uppnås i båda 
faserna kan det leda till stort lidande för individen. Sjuksköterskan har därför en betydande 
roll för att personer med bipolär sjukdom ska känna ett stöd samt en trygghet från sjukvården, 
i sjukdomens båda skov. För att kunna bemöta och ge rätt stöd krävs en ökad förståelse och 
mer kunskap hur detta ska utföras. Genom utökad kunskap skapar det bättre förutsättningar 
för sjuksköterskan att bedriva en god personcentrerad vård utefter personernas behov. 
 



5	
	

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien är att belysa personers upplevelser av att leva med bipolär 
sjukdom. 

• Hur upplevs mötet med vården hos personer med bipolär sjukdom? 
• Hur upplevs stödet från närstående? 

  
  
METOD 
Litteraturstudien har självbiografier som grund där personer beskriver deras upplevelser av att 
leva med bipolär sjukdom. Självbiografier valdes på grund av att en subjektiv bild av ämnet 
ska belysas i studien. En kvalitativ metod användes och Polit & Beck (2010) beskriver denna 
metod som relevant när syftet är att åskådliggöra personers upplevelser. En innehållsanalys av 
materialet utfördes av författarna för att belysa de upplevelser och känslor som uttrycks i 
självbiografierna (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 
  
Urval 
Författarna valde att använda sig av inklusionskriterier i sökningen efter självbiografier. Det 
användes av anledning att litteraturen skulle överensstämma med studiens syfte. Polit & Beck 
(2010) beskriver inklusionskriterer som karaktärsbaserade utefter vilka frågeställningar som 
finns. De inklusionskriterier som valdes var att de utvalda självbiografierna skulle vara 
skrivna på svenska. Det beslutades eftersom att risken för feltolkningar skulle minska, samt 
för att det var tidsbesparande för författarna att läsa svenska böcker. Att personerna skulle ha 
levt med bipolär sjukdom under minst fyra år var även det ett kriterium som valdes. 
Författarna beslutade detta i tron om att personer som levt med sjukdomen i fler än fyra år 
kunde ge en rättvisare bild av sjukdomsförloppet i form av symtom, behov och upplevelser. 
Böcker som utspelade sig i Sverige valdes även med anledning av relevansen av att kunna 
belysa den svenska sjukvården och därmed öka överförbarheten i studien. 
  
Datainsamling 
En sökning efter självbiografisk litteratur om bipolär sjukdom gjordes på Libris, en 
samkatalog för Sveriges bibliotek. Det gjordes även en sökning av författarna på 
Växjöuniversitetsbibliotek där litteratur för ämnet söktes upp. De sökord som användes var 
*bipolär sjukdom, *memoar samt *självbiografier. Se sökschema i bilaga 1. En 
sammanställning av självbiografierna finns, se bilaga 2. 
  
Litteraturstudien grundades av 5 stycken olika självbiografier där personer själva beskriver sin 
upplevelse av att leva med bipolär sjukdom. Eftersom att syftet är att få en subjektiv 
upplevelse kring sjukdomen ansåg författarna att självbiografier utgjorde en bra grund för 
studien. En kvalitativ metod användes, för att möjliggöra för en djupare analys om ämnet och 
för att belysa personers upplevelse av bipolär sjukdom. Författarna hade följande 
frågeställningar i beaktande vid datainsamling: 

• Hur har du upplevt de maniska och depressiva skoven? 
• Hur har du upplevt mötet med vården? 
• Hur upplever du att närstående har spelat roll/haft inverkan på ditt liv i sjukdomen? 
• Hur upplever du att sjukdomen påverkat dig i olika sammanhang? 
• Hur upplever du att din identitet påverkats av din sjukdom?  
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Dataanalys 
Analysen inleddes med att böckerna delas upp mellan författarna och lästes sedan enskilt. Den 
egna förförståelsen sattes åt sidan för att en så rättvis bild som möjligt av upplevelsen av 
bipolär sjukdom skulle belysas. Författarna gick sedan tillsammans igenom det utvalda 
materialet från självbiografierna. Detta för att få möjlighet till att diskutera relevansen i 
materialet i förhållande till studiens syfte, samt för att minimera risken för feltolkningar. 
En manifest innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren - Graneheim(2012) valdes för att 
analysera materialet. De beskriver att en manifest innehållsanalys innebär att författarna ska 
undvika att själva tolka den insamlade datan, och på så vis endast redovisa det som uttrycks i 
texten (2012). Den analysmetod som användes bestod av meningsenhet, kondensering, 
kodning samt kategorisering(Lundman & Hällgren - Graneheim, 2012). 
  
Författarna valde ut relevanta meningar ur litteraturen som innefattande upplevelser av att 
leva med bipolär sjukdom och som därmed bedömdes svara an på studiens syfte och 
frågeställningar. Författarna redovisade sitt utvalda material för varandra och jämförde sedan 
de meningar som individuellt valts ut. Sammanställningen av samtliga meningar utgjordes av 
48 stycken A4 sidor i ett Word-dokument. Meningarna kondenserades sedan för att kunna 
urskilja det mest väsentliga. Genom att analysera varje mening enskilt framkom buskapet med 
meningarna. Budskapet utgjorde sedan den kondenserade meningen. Datamängden blev även 
på detta vis mer hanterbar. Författarna kodade sedan alla kondenserade meningar. Genom att 
sortera, och para samman de meningar med samma budskap, skapades dessa koder, eller 
underkategorier som stämde överens med studiens syfte. Ur de underkategorierna framkom 
fyra huvudkategorier som därmed kom att utgöra studiens resultat. 
  
  
Exempel på analysprocess: 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Huvudkategori 

Jag började 
fundera mycket 
på döden och 
önskade många 
gånger att jag 
var död, så att 
jag inte skulle 
behöva känna 
smärtan 
mer(Anserud, 
2012, s. 7) 

Jag önskade 
att jag var död 

Dödslängtan Självmordstankar/känsla 
av att inte vilja leva 

Konsekvenser 
av att leva med 
bipolär sjukdom 

  
 

 



7	
	

Forskningsetiska aspekter 

Litteraturstudien är baserad på fem stycken självbiografier skrivna av personer med bipolär 
sjukdom. I Helsingforsdeklarationens(2013) forskningsetiska krav ingår; samtycke, 
konfidentialitet, nyttjandekrav samt skyddande av identitet. Det är författarnas egna 
subjektiva upplevelser av sin tillvaro som kommer att belysas i studien. Upphovsrätten (SFS 
1960:729) innebär att författaren till självbiografierna godkänner andra att ta del av materialet 
i samband med publicering. Författarna till litteraturstudien ska ha tillräckligt god kunskap 
angående de informationskällor som används enligt Helsingforsdeklarationen (2013). Detta 
krav uppfylldes genom granskning av biografierna med hjälp av Lundman & Hällgren - 
Graneheims (2012) manifesta innehållsanalys. Författarna till litteraturstudien får inte heller, 
enligt Helsingforsdeklarationen(2013), förvränga det material som framkommit ur 
självbiografierna. Forsberg & Wengström (2013) talar nämligen om vikten att som författare 
till en litteraturstudie begränsa sina föreställningar samt egna åsikter för att undvika att 
upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom förvrängs. Författarna till litteraturstudien har 
därför inte förvrängt det framkomna materialet och även satt sina egna föreställningar åt 
sidan. 

 

RESULTAT 

Fem självbiografier utgjorde grunden för studiens resultat och det presenteras i följande tre 
huvudkategorier samt underkategorier: 

 

Att leva med bipolär sjukdom 
 

• En färgglad värld 
• Att leva i becksvart mörker 
• Utlösande faktorer 
• Att förstå upplevelsen av sin sjukdom 
• Att vilja leva men vet inte hur 

Konsekvenser av att leva med 
bipolär sjukdom 

• Identiteten förändras 
• Självmordstankar/känsla av att inte vilja leva 
• Andras behov före sina egna 

Upplevelsen av omgivningens stöd i 
sjukdomen 

• Vikten av närståendes stöd i sjukdomen  
• Sjukdomen förändrar relationer i personens 

närhet 
• Att möta sjukvården 
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Att leva med bipolär sjukdom 
Resultatet påvisade att livet förändrades kraftigt för de personer som hade fått diagnosen 
bipolär sjukdom. En ständig pendling mellan maniska och depressiva skov och känslan av att 
vilja leva men inte veta hur, uppkom därför. När personerna med bipolär sjukdom kom till 
insikt i sitt tillstånd, blev livet enklare, trots en ständigt svår kamp. 
  
En färgglad värld 
I ett maniskt skov uppkom blandade uttryck och känslor. Symtomen kom krypande, och för 
dem som levt med sjukdomen under en längre tid hade lärt sig att känna igen dem. Spänd 
mage, darrande händer, mindre utrymme för vila och tankar som började att skena iväg mot 
en drömlik verklighet var för många av dessa personer, tecken på att ett maniskt skov var 
nära. Ett maniskt skov kännetecknades av bland annat ett stigande självförtroende, ökad 
sexlust samt minskat sömnbehov. Det minskade sömnbehovet var ofta ett resultat av att 
personer som befann sig i ett maniskt skov upplevde en stress inombords, att det var saker de 
var tvungna att hinna med samt en strävan efter att få bekräftelse och att vara duktig. 
Sökandet efter att vara duktig samt att få bekräftelse kunde bli en dyr historia då de gärna 
köpte gåvor och presenter till andra personer. De betedde sig även högljutt och utmärkte sig 
med färgglada kläder och utmärkande sminkning för att de skulle bli uppmärksammade av sin 
omgivning. Denna ständiga jakt efter att visa sig duktig visade sig med att kroppen arbetade 
på högvarv, de pratade snabbt och de hade så mycket energi som de inte visste vad de skulle 
göra med. Personerna som befann sig i ett maniskt skov uttryckte det som att det samtidigt 
fanns en ångest inom dem som växte sig starkare och som senare medförde att de hamnade i 
ett depressivt skov. 
  
Det starka självförtroendet som de i ett manisk skov upplevde, medförde att de kände lycka, 
att livet lekte, att det sprudlade inom dem, oslagbarhet, eufori och att de skrattade mycket. Det 
ökade sexuella behovet föll i många fall samman med det ökade självförtroendet. De beskrev 
det som att de kunde få vem de ville. De var speciella och alla åtrådde sig dem. 
 
“jag tog det för naturligt att den tjejen tyckte om mig. jag hade ju något originellt, något som 

världen behövde och som det var ont om”(Lagerkrantz, 2013). 
 
En person som befann sig i ett maniskt skov hade i många fall svårt för att skilja dröm från 
verklighet. Någonting som de upplevde att de kunde bli galna av. De visste i många fall inte 
vad de skulle ta sig till och de upplevde tillvaron som en mardröm, de trodde att de skulle dö 
och de drabbades av panik. De upplevde att de gestaltade en helt annan person än den som de 
var. De upplevde andra människor som endast suddiga figurer och hade svårt att urskilja dem. 
De upplevde att de levde under hot, att någon var ute efter dem. De kunde bli misstänksamma 
gentemot personer i deras omgivning, och tro att även de ville dem illa. Denna upplevelse av 
hot, kunde resultera i en aggressivitet. 
  
Det maniska skovet innehöll allt från att uppleva lycka och självförtroende, till att leva under 
hot och förvirring. 
  
“mani är som att samla alla världens färger och energier i en glasburk och sedan kasta den 

mot väggen. Totalt kaos! Men ändå kraftfullt vackert!”(Anserud, 2011). 
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Att leva i ett becksvart mörker 
När en person med bipolär sjukdom fick ett depressivt skov kunde tillvaron upplevas som 
svart. Svår ångest uppkom, och så gjorde även tankar kring döden. Känslor att livet hela tiden 
blir kortare uppkom, men det är inget som personen i fråga hade något samvetskval över, 
eftersom de helt enkelt inte brydde sig. Många människor lider av ångest under livet, men en 
person med bipolär sjukdom kan få en nattsvart ångest under depressionen. De förklarade att 
det kändes som en förnimmelse från helvetet och de visste inte vart de skulle ta vägen. 
En person som var i ett maniskt tillstånd kunde snabbt kastas ner i depressionen igen. Det blev 
en kontrast från att gå från euforisk till deprimerad. De beskrev det som att energin helt tog 
slut och dem orkade inte längre kliva upp ur sängen på morgonen. Ett hem kunde därför 
spegla depressionen och deras tillstånd. 
  

“Under min depressiva period kunde min lägenhet avspegla hur jag mådde. Helt kaos. Jag 
byggde gångar med mina saker för att kunna ta mig fram. Att syna mitt hem då var som att se 

in i min själ: det var fruktansvärt och helt kaosartat!”(Anserud, 2011). 
  

När de under den depressiva fasen mådde allt sämre kunde de känna att de förmultnade 
inombords samt att de tynade bort själsligt, vilket beskrevs som en fruktansvärd känsla. För 
att döva den smärtan som uppkom inombords vid depressionen var det flera personer som 
drack stora mängder alkohol under den tiden. Eftersom smärtan var ständigt närvarande, ville 
de därför bedöva den. 
  
Utlösande faktorer 
När en person levt en tid med bipolär sjukdom kunde de lättare känna igen de faktorer som 
påverkade sjukdomen och som därmed kunde utlösa ett skov. De beskrev att när de kände en 
press utifrån eller en inre press från sig själva kunde ett skov utlösas. Det kunde vara en press 
som uppkom på jobbet, att de gärna ville vara duktiga och prestera bra, men även om en 
aktivitet skulle utföras, krävdes det stort engagemang och planering. Då kunde pressen kännas 
alldeles för stor och ett skov kunde därmed uppkomma. 
  

“När jag blev pressad, eller kanske mer korrekt, när jag pressade mig själv, kom det man 
kallade sjukdomen fram. Jag åkte in akut, fick medicin, men sjukdomen fanns 

kvar”(Lagerkrantz, 2013) 
  

De beskrev att vanliga ljud kunde upplevas som oljud i deras huvuden och att allt förstärktes. 
Det kunde t ex vara om de hade varit på middagsbjudning när flera personer pratade 
samtidigt, då förstärktes ljuden ännu mer och personen med bipolär sjukdom kunde därför 
känna att hela existensen sattes i gungning och ljuden blev kaosartade inom dem. Då kom den 
inre stressen fram hos personerna, vilket kunde utlösa ett skov. Det var även när de upplevde 
känslostormar som gjorde att sjukdomen visade sig. Det var därför viktigt att personerna 
gjorde “tråkiga” saker i livet, som t ex att städa och tvätta, eftersom det inte utlöste några 
starka känslor, och därmed förhindrade att ett skov uppkom. Det fanns även en okunskap i 
omgivningen angående sjukdomen, vilket medförde att en person med bipolär sjukdom kände 
en press på sig själv att verka “frisk”. De ville gärna duga för andra och kunna fungera bättre i 
sociala sammanhang, utan att det skulle kännas som ett kaos inom dem. Att ständigt känna 
den pressen gjorde inte sjukdomen lättare, snarare svårare, och det är då sjukdomen visade 
sig. 
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Att förstå upplevelsen av sin sjukdom 
Det var inte enkelt för personerna med bipolär sjukdom att acceptera att de led av en psykisk 
sjukdom, inte heller att den var kronisk. Det var för dessa personer en stor omställning att gå 
från att tro att de var “friska” till att helt plötsligt veta att de led av en sjukdom som kom att 
påverka deras liv för alltid. Det var därför viktigt att de kom till insikt med sig själva och på 
så vis lära sig hur de skulle fungera i det vardagliga livet. När personerna fick diagnosen var 
det många som levde i förnekelse. De förstod inte varför de helt plötsligt befann sig på 
psykakuten och att de var i behov av vård. 
  
“Jag förstod den kvällen att mina svängningar var sjukliga och jag förstod att jag varit sjuk 
under flera år, och att jag inte vetat det tidigare kändes smärtsamt. Men efter ett tag kände 
jag att det här var början på något nytt”(Anserud, 2011). 

  
Efter att de kommit till insikt med diagnosen hade de haft det lättare att känna igen när ett 
skov var på väg och vad de kunde göra för att lindra skoven. Det första och det viktigaste de 
kunde göra var att acceptera att de hade en kronisk sjukdom och att de var tvungna att få 
hjälp, det var inget som de klarade av att hantera själva. De fann knep för att underlätta livet. 
En del personer började skriva dikter och beskrev det som att de skrev ut en mörk smärta som 
de hade inom sig. De gjorde även det lättare för dem att hålla ihop de tankar som snurrade 
runt i huvudet för dem. 
  

“Det är inte så här det slutar! Ångesten får komma, men den får inte ta makten över mig 
igen”(Asp, 2012). 

  
Med tiden fann personerna olika aktiviteter/saker i vardagen som lindrade besvären från 
sjukdomen. När ångesten slog till kunde bilkörning med hög musik lindra mildare 
ångestattacker. Även yoga, meditation och massage sades lindra. Personer med bipolär 
sjukdom kunde leva ett mer balanserat liv om de levde utefter rutiner i vardagen. 
Regelbunden sömn, att de inte drack mycket alkohol samt att de skulle undvika stress kunde 
därför förhindra att skoven uppkom, eller att de inte blev så kraftiga. Med en bättre självinsikt 
i sjukdomen kunde fler personer acceptera den och på så vis finna sätt i livet som underlättade 
för dem. Det resulterade i att de kände mer tacksamhet till livet, de hade funnit frid med sig 
själva, vilket stärkte dem som personer. 
  
Vill leva men vet inte hur 
Att ständigt pendla mellan depressiva och maniska skov resulterade i att personer med bipolär 
sjukdom upplevde att de inte visste hur de skulle leva sitt liv. Ena stunden kände de sig 
speciella och lyckliga, för att i andra stunden uppleva att döden var den enda utvägen ur sin 
tillvaro. De hade en önskan att de skulle kunna leva ett “vanligt liv”, och att få vara 
“normala”. 
  
“Jag kunde titta in i andras fönster och tänka, jaha, där sitter ni och är alldeles friska. Det 
var väl någon slags avundsjuka, att se och tro hur bra andra hade det medan jag själv 
trampade omkring i samma fotspår”(Asp, 2012). 

  
Det var mycket frågor som uppkom; varför de kände som de gjorde, varför livet kändes tungt, 
varför de kände en sådan enorm sorg, och vad innebar det att ha bipolär sjukdom? Skulle livet 
någonsin bli bättre? Det uppkom en skuldkänsla och en skam över att de inte kände sig 
lyckliga. De upplevde att de ville ta ledigt från livet, att de inte kände att de kunde vara glada 
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eftersom att ångesten styrde deras tillvaro. Att vara glad var även någonting som de i många 
fall var rädda för att vara, eftersom det kunde medföra att de hamnade i ett maniskt skov. 
De beskrev att de inte ville någonting hellre än att vara lyckliga, men vägen till lycka var svår, 
de ansåg inte sig vara kapabla till att nå dit på egen hand. 
  

“Vem hör man av sig när man inte orkar leva? Jag ville inte dö, det var bara livet jag inte 
kunde hantera”(Schelander, 2009). 

  
De visste inte hur de skulle hantera sin vardag eller vem de skulle höra av sig till. Om de 
skulle få någon att prata med visste dem inte hur de skulle uttrycka sig, eftersom de inte själva 
kunde sätta ord på sina känslor. 
  
Konsekvenser av att leva med bipolär sjukdom 
Resultatet påvisade att det skedde en stor förändring på det vardagliga livet, i samband med 
att bli diagnostiserad med bipolär sjukdom. Dessa förändringar resulterade i känslor av att få 
sin identitet förlorad.  När identiteten utmanades kunde upplevelsen av meningslöshet samt 
livsleda framkomma. I många fall upplevde dessa personer en skuld gentemot sina anhöriga, 
samt mot sig själva. Det resulterade i att dem upplevde ett behov av att sätta andra människor 
framför sig själva.    
  
Identiteten förändras 
I resultatet framkom det att självbilden hos personer som drabbas av bipolär sjukdom 
förändras samt att känslan av vilka de själva var gick förlorad. Efter ett antal maniska och 
depressiva skov kunde därmed identiteten utmanas. Det blev därför svårt att hålla ihop den 
person som dem tidigare var, med den person de blivit i sjukdomen. De kunde se det som att 
den person dem tidigare var, gått förlorad. De uttryckte det som att identiteten blev påverkad 
av olika saker. Den påverkades dels av vad de själva ansåg om sig själva, men även hur andra 
uppfattade dem, eller snarare hur de trodde att andra uppfattade dem. 
  
Litium är den medicin som är den vanligast förekommande behandlingsmetoden hos personer 
med bipolär sjukdom. Det fanns känslor som att denna medicin tog deras identitet ifrån dem. 
Litium medför att de maniska skoven inte blev så starka eller motverkade dem helt, samt att 
det motverkade att dem hamnade i ett depressivt skov. Det medförde därför att de upplevde 
sig själva som tråkiga och att livsglädjen minskade. 
  
Insjuknandet i bipolär sjukdom resulterade i olika känslor och upplevelser. Många såg det 
som en stor kontrast mot tidigare i livet då de tränat och ätit bra mat. De ansåg det som ett 
nederlag, och ett misslyckande som medförde att identiteten sattes på prov. Från att tidigare 
kunnat ha ett stimulerande arbete som medfört en känsla av betydelsefullhet, till att de inte 
klarade av sitt vardagliga arbete resulterade i känslor som oduglighet och skam. 
 
Bipolär sjukdom kunde i många fall leda till att personerna som led av sjukdomen var i behov 
av att tas om hand i sluten psykiatrisk vård under en period. I samband med det kunde de 
därmed uppleva en stor rädsla inför att bli inlagd. De kunde känna att de inte hade tid att vara 
där, de ville ut och “bli någonting”, precis som alla andra. Det växte fram en avundsjuka 
gentemot andra människor som var “friska”. De kunde göra vad de ville och bli vad de ville. 
De upplevde sig själva som stämplade och var rädda för hur andra människor skulle uppfatta 
dem, och att andra människor skulle döma dem, utefter deras diagnos. 
  
  



12	
	

“Ibland när jag sagt vilken sjukdom jag har, backar dem två steg bakåt. 
Ingen skall behöva vara en diagnos, vad är min personlighet och vad är 

sjukdomen?”(Anserud, 2011). 
  

Samtidigt visade det sig att sjukhusvistelserna genererade i en trygghet hos personerna med 
bipolär sjukdom. De visste nämligen inte hur de skulle bete sig utanför sjukhusets väggar, 
eftersom de skulle förhålla sig till sin förändrade identitet. De kände en oro för att bli friska, 
hur gör man när man är frisk?, var en fråga som uppkom. De funderade mycket över om de 
någonsin skulle bli de själva igen, och om deras tillvaro någonsin skulle komma att bli bättre. 
Det sanningssökande om den enskilde identiteten blev en utmaning för dessa personer. 
Meningen med livet upplevdes som ett ständigt närvarande tanke. 
  

“Hela tiden provar jag nya vägar för att förstå mig själv, min sjukdom och meningen med 
livet”(Anserud, 2011). 

  
Självmordstankar/inte vilja leva 
I de depressiva skoven upplevde personerna med bipolär sjukdom en känsla av meningslöshet 
i livet. De upplevde tillvaron som svart och dyster, och som en kraftfull smärta som tog över 
hela deras själ. 
  
“Vi kanske kan förstå den svåra kampen för livet- kampen mot den längtan efter vila och ro- 

som ofta är självmordstankarnas drivkraft”(Schelander, 2009) 
  

Smärtan de upplevde var så svår och stark att de i många fall inte fann någon annan utväg än 
döden. De hade svårt att inse deras egen värde i tillvaron, och ansåg att världen skulle vara ett 
bättre ställe utan deras närvaro. De kunde ha svårt att vistas på platser där det fanns en 
möjlighet för dem att avsluta sitt liv. Det resulterade i att de avskärmade sig från omvärlden. 
Depressionen medförde att de upplevde symtom som svettningar, ökad puls, svårt att vara 
stilla, fåordighet, samt att anhöriga upplevde det som att det fanns svårigheter med att få 
kontakt med dem. Efter att ha levt med dessa symtom under en längre period uttryckte 
personerna med bipolär sjukdom det som att kroppen inte orkade längre, kroppen ville dö. 
  

“Jag visste inte varför demonerna tog över hela min själ, men de bet sig fast som iglar över 
min kropp. De sög ur glädjen, harmonin och allt annat lyckligt som fanns kvar”(Schelander, 

2009) 
  
Andras behov före sina egna 
Upplevelsen av att känna skuld gentemot andra människor i sin omgivning visade sig vara 
generellt i studien. Denna känsla av skuld resulterade i att personerna med bipolär sjukdom 
fokuserade på andra människor, istället för sig själva. De hade svårt med att sätta gränser för 
hur mycket de själva orkade med och tog ofta på sig för mycket uppgifter utefter deras 
förmåga. Detta gjorde dem för att de upplevde sig ha krav på sig själva ställda utifrån 
samhället och anhöriga, som dem till varje pris ville uppnå. 
  
“Varför har jag ett så stort behov av att rädda andra på bekostnad av mitt eget 
välbefinnande?”(Lagerkrantz, 2013) 

  
Eftersom de hade fullt upp med att uppfylla andras behov och krav, åsidosattes deras egna 
behov mer och mer och det uppkom känslor att deras kropp och själ gradvis försvann, och att 
livet rann ut ur dem. När dessa känslor uppkom, utvecklades en känsla av livsleda. De tänkte 
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på alla andra, att det var bättre för deras anhöriga om de inte längre fanns. De förberedde för 
att avsluta sitt liv, skrev testamente och organen anmäldes till donationsregistret. Allt för alla 
andras skull. 
Personerna med bipolär sjukdom upplevde stark empati för andra människor. Det resulterade i 
många gånger i att de även fick andras problem att handskas med. Det kunde bli för mycket 
för dem eftersom de, utöver andras problem, även hade sina egna. De ville inte att andra 
skulle må dåligt, och hade gärna velat, om de kunnat, låta andra människors börda överges till 
dem själva. 
  

“Jag såg en sjabbigt klädd man som jag ville hjälpa. Jag hade inga kontanter så jag gav 
honom en check. Mannen tog misstänksamt emot den. Jag föreslog att han skulle följa med 

mig hem” (Lagerkrantz, 2013). 
  

Empatin som de kände till andra människor kunde även bli dyrt, eftersom de var generösa 
med pengar. Deras egna välmående blev utsatt och välbefinnandet utmanat. 
  
  
Upplevelsen av omgivningens stöd i sjukdomen 
Att ha människor runt omkring sig spelade en stor roll till att personerna skulle må bättre trots 
sjukdomen. Det framkom att de som hade nära anhöriga som fanns där för dem bidrog till en 
bättre tillvaro samt att de kunde finnas som stöd när ett nytt skov var på väg. När de började 
berätta om sjukdomen för människor i sin närhet var det en del av dem som inte kunde 
hantera att de led av en psykisk sjukdom och valde därför att ta två steg tillbaka. Det 
förändrade därför relationen till de personer de en gång hade haft i sitt liv. 
  
Vikten av närståendes stöd i sjukdomen 
Vid kronisk sjukdom är det viktigt att man har ett stöd runt omkring sig. Förutom kontakt 
med sjukdomen, utgjorde de närstående även en viktig roll. Resultatet påvisade att de som 
hade förstående närstående kunde lättare hantera sina skov. När de hade en förståelse för hur 
personen “betedde” sig i sjukdomen, kunde de lättare acceptera situationen. Personer med 
bipolär sjukdom ansåg det som värdefullt att ha närstående som trots känslostormar, 
oförklarlig ångest samt ett vacklande självförtroende, fanns där för dem. Vikten av att 
närstående visste hur de skulle hjälpa personen i ett skov, till exempel genom; en rolig film, 
en barnslig bok eller en cigarett. Medförde i många fall att personerna med bipolär sjukdom 
“kom ner på jorden” igen.  Att de närstående påminde personerna med sjukdomen om och om 
igen att de var den bästa versionen av sig själva, alltid, medförde även det en trygghet och ett 
lugn inombords. 
Trots att personerna i sina skov inte alltid kunde uppskatta det stöd och den hjälp de fick av 
sina närstående, kunde de känna den uppskattningen när de var ur sina skov. 
Det framkom att de hade en strävan efter att vara duktiga och bli sedda, trots det hade de svårt 
att känna sig älskade. Den smärtan som de bar på gjorde det svårt för dem att uppnå den 
känslan, och i vissa fall hade de skjutit ifrån sig de närstående istället för att ha dem nära. 
  
“Jag hade en familj som ställde upp på mig jämt. Tror ni att jag brydde mig? kanske, kanske 

inte, men det kändes likgiltigt”(Schelander, 2009). 
  

De närstående hade även lärt sig med tiden att se tidiga tecken på när ett skov var på väg, till 
exempel vaggande fram och tillbaka med tom blick. Personerna med bipolär sjukdom beskrev 
att de i många fall fick en bättre relation till sina närstående när de hade lärt sig att se 
sambandet mellan måendet och sjukdomen. Detta resulterade i att det skapade möjligheter till 
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ett snabbt omhändertagande när personerna behövde det som mest. Resultatet visade alltså att 
stödet från de närstående var otroligt viktigt i en sjukdom som bipolär sjukdom. Det 
innefattade känslostormar och ångest, och därför var de personerna i behov av att ha 
människor runt omkring sig som ville deras bästa. 
  
Sjukdomen förändrar relationer i personens närhet 
I resultatet framkom det att förändrade relationer blev en följd av att insjukna i bipolär 
sjukdom. Personerna med bipolär sjukdom beskrev att de hade många vänner före 
insjuknandet. De såg det som att insjuknandet var ett utmärkt sätt att rensa mellan falska och 
sanna vänner. 
  

“Jag hade många kompisar, men ingen frågade hur jag mådde. Alla som hade sagt att de 
skulle finnas för mig tröttnade efter ett tag. De var upptagna med familj, jobb och friska 

vänner. Jag hade blivit tråkig och obekväm”(Anserud, 2011). 
  

När de berättade för sina vänner om att de hade bipolär sjukdom fick de olika reaktioner i 
gensvar. En del tog det bra, som att det var en pusselbit som tidigare hade fattats. De flesta av 
personerna i deras närhet reagerade oförstående de kunde till exempel tro att  personen med 
sjukdomen drabbats av djävulen eller demoner. De blev då tvingade att försöka spy ut 
demonerna, samtidigt som vännerna satt omkring i en ring och bad till Gud. 
  
Det framkom att dessa personer i många fall fick utstå uttryck; som att dem skulle rycka upp 
sig, ta sig i kragen, gå ut och gå, vänd tillbaka dygnet, försök att…, borde du inte… 
Eftersom de varken visste eller förstod varför de kände som de gjorde, ansåg dem att det var 
svårt att ta förslagen till praktiken. Det var flera människor i deras tillvaro som uttryckte det 
som att personerna med bipolär sjukdom var “lediga”. Det resulterade i en sorg för dessa 
personer. De med med sjukdomen förlorade många vänner vilket medförde känslor av 
övergivenhet och ensamhet. 
  
Relationerna inom familjerna sattes även dem på prov. De anhöriga kunde ha svårt att förhålla 
sig till de maniska och de depressiva skoven som utlöses i perioder hos personerna med 
bipolär sjukdom. Familjemedlemmarna upplevde det som att dessa personer var luriga och 
kunde vilseleda dem. En del ansåg skoven så besvärliga att de uttryckte att skoven skulle 
medföra att familjen skulle falla i spillror. 
  
Att möta sjukvården 
Det framkom i resultatet att bemötandet med sjukvården och ett professionellt förhållningssätt 
från vårdarna utgjorde en viktig roll för personerna. I många fall saknade personalen inom 
sjukvården förståelse att de var i behov av vård och de blev därför inte tagna på allvar. 
Eftersom att personer med bipolär sjukdom får skov under hela livet är kontakten med 
sjukvården ett måste. Personerna med bipolär sjukdom uttryckte dock att vården i många fall 
varit bristfällig. 
  
“Människor måste förstå att man är lika sjuk när man är psykisk sjuk som när man brutit ett 

ben”(Anserud, 2011). 
  

För att kunna bemöta en person med bipolär sjukdom var det viktigt att sjukvårdspersonalen 
hade kunskap om vad sjukdomen innebar. Personerna beskrev det som att personalen i vissa 
fall betraktade dem som att de var galna, och att de för alltid skulle vara galna! Det var helt 
enkelt sjukvårdspersonal som saknade förståelse samt att de förekom en ignorans inför dem 
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som visade öppet att de mådde dåligt. Känslor som övergivenhet från sjukvården kunde 
uppkomma när de försökte söka hjälp. Eftersom att sjukvårdspersonal i vissa fall ansåg att de 
anhöriga kunde ta hand om dem istället. Det kunde resultera i att personen med bipolär 
sjukdom mådde ännu sämre. 
  
“Jag tog beslutet att jag skulle ta mitt liv nästa gång ett skov kom, om det inte fanns hjälp att 

få. Jag stod inte ut om jag skulle leva så här. Smärtan hade nått sin gräns”(Asp, 2012). 
  

När en person med bipolär sjukdom kom i kontakt med sjukvården kunde det även i vissa fall 
vara av tvång. När personen var till exempel i ett manisk skov kunde dem utgöra en fara för 
andra personer, samt för sig själv. Då kunde de till slut bli tvångsinlagda. Det i sin tur kunde 
resultera i en ilska hos personen, eftersom de inte alls förstod varför de skulle vara inlagd på 
“psyket”. 
  

“När jag blev tvångsinlagd en gång; nu tar de min mani ifrån mig! Det var precis så jag 
kände, de tog det vackra och helt underbara ifrån mig!”(Anserud, 2011). 

  
Trots den bristfälliga vården som personerna kunde uppleva fanns det även positiva känslor 
angående sjukvården. De upplevde det i vissa fall som en stor trygghet att vara inlagd på en 
avdelning där det fanns personal som tog hand om dem och som kunde tillgodose deras behov 
av stöd. Det visade sig att samtal med sjukvårdspersonalen utgjorde en viktig roll i att kunna 
finna verktyg som kunde hjälpa dem i det vardagliga livet. 
                                                                                                         
  
DISKUSSION 
Resultatet i litteraturstudien visade att insjuknandet i bipolär sjukdom hade stor påverkan på 
personernas livsvärld. Sjukdomen innebar att de fick utstå förändringar i sitt psykiska 
mående, vilket resulterade i problem att hantera det vardagliga livet. Därför uppkom ett behov 
av stöd från anhöriga samt sjukvården, för att kunna uppnå hälsa och välbefinnande trots 
sjukdom. 
  
Metoddiskussion 
Datainsamling 
En litteraturstudie baserat på självbiografier valdes för att besvara syftet med studien. Detta 
eftersom personernas enskilt valda ord och tolkningar om livssituation framkom. En 
intervjustudie hade även den kunnat svara an på frågeställningarna kring syftet, då 
intervjupersonerna hade fått möjlighet att uttrycka sig med egen valda ord, men valdes bort av 
författarna då de ansåg att de hade för lite kunskap om sjukdomen för att kunna utforma en 
intervjustudie. Författarna ville även undvika att personerna med bipolär sjukdom skulle 
uppleva att de levde i en utsatt situation, vilket skulle kunna komma att bli en utmaning med 
en intervjustudie. Polit & Beck (2012) talar om att som författare beakta fördelarna med 
studien, ställt i jämförelse till vilka risker som finns för deltagarna. 
  
Syftet med litteraturstudien var att belysa personers upplevelser av att leva med bipolär 
sjukdom och därför ansågs en kvalitativ ansats lämplig. En kvalitativ ansats innebär att 
forskningen inriktade sig på att få en inblick i hur det är att leva med bipolär sjukdom (Polit & 
Beck, 2010). Detta genom att åsidosätta de mätbara forskningsmetoder som tidigare använts 
inom ämnet (Forsberg & Wengström, 2013). Innehållet i studien kommer därmed belysa de 
upplevelser som framkommit i de utvalda självbiografierna, och resultatet kan inte komma att 
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vara generellt korrekt. Detta eftersom att alla människor har olika upplevelser gällande att 
leva med sjukdom samt att inneha hälsa/ohälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 
För att finna självbiografier till studien gjordes en sökning på Libris, som är en samkatalog för 
Sveriges bibliotek. Libris användes vid sökandet av relevant material till studien då den 
ansågs vara lättöverskådlig. Sökord kunde inkluderas i litteratursökningen, vilket begränsade 
antalet träffar, och sannolikheten för att finna självbiografier som stämde överens med syftet 
ökade. 
  
Författarna använde sig av ett sökschema som tydliggjorde den röda tråden i studien, samt att 
det var tidsbesparande, då det skapade möjligheter till att finna data med likvärdigt innehåll. 
Inklusionskriterier användes vid sökning av data till studien. Polit & Beck (2010) talar om 
vikten av att noggrant granska samtliga självbiografier för att den utvalda datan skall uppfylla 
de frågeställningar som forskas kring i studien. Kriterierna inkluderade självbiografier skrivna 
av författare som varit diagnostiserad med bipolär sjukdom i mer än 4 år. Det ansåg 
författarna till studien resultera i en stärkt trovärdighet då personerna med sjukdomen fått 
uppleva minst en manisk och en depressiv period, och därmed lyckats få en förståelse kring 
sambandet mellan diagnos och psykiskt mående. Endast böcker som var skrivna på svenska 
valdes. Det medförde en minskad risk för feltolkningar av materialet eftersom författarna till 
studien hade svenska som modersmål. Det blev även tidsbesparande att läsa. Böcker som 
utspelade sig i Sverige valdes vilket resulterade i en ökad överförbarhet hos studien i övriga 
landet. Det fanns en variation i åldrarna på författarna till självbiografierna, den yngsta var 21 
år och den äldsta var 40 år. Även sjukdomstiden hos dess personer varierade mellan 5-23 år. 
Det skulle kunna ses som ett mindre pålitligt resultat då de olika upplevelserna kunde visa på 
en del skillnader gällande deras acceptans av sjukdomen, samt deras kunskap om att leva med 
den.  
  
Urval 
Studien som gjorts är baserad på självbiografier av anledning till att syftet var att belysa 
upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. Eftersom att självbiografier beskriver 
upplevelsen av sjukdomen utifrån ett livsvärldsperspektiv. Genom att granska och ta del av 
författarnas egna erfarenheter och känslor kan tillvaron för dessa personer förstås och beaktas 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Upplevelser kan inte ses som någonting vetenskapligt korrekt, 
trots att det intresserar och skapar möjligheter till att förbättra tillvaron hos dessa personer 
(Levander, et al., 2017). 
  
Etiska överväganden beaktades under tiden för studiens utformning. Författarna till studien 
återgav med noggrannhet det som stod angivet i självbiografierna för att undvika att 
personerna med bipolär sjukdom fick sina känslor att ge uttryck åt någonting förvrängt, samt 
för att ge respekt åt deras enskilda verk. Forsberg & Wengström (2013) talar om vikten av att 
vidareföra uttryckta upplevelser korrekt för att kunna använda materialet i syfte av olika 
förbättringsområden inom sjukvården. 
  
Dataanalys 
De utvalda självbiografierna delades upp mellan författarna för att sedan läsas enskilt. 
Författarna valde sedan ut det material som ansågs vara användbart i relation till studiens 
frågeställningar. En manifest innehållsanalys utgjorde grunden för studiens resultat. En 
manifest innehållsanalys innebär, enligt Lundman och Graneheim - Hällgren (2012), att 
författarna kondenserar det material som framkommit till meningsbärande enheter med koder 
som beskriver innebörden. Efter en noggrann innehållsanalys ansåg författarna att studiens 
tillförlitlighet blev förstärkt. Detta eftersom att författarna, efter gemensam analysering och 
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diskussion, ansåg att det sammanställda materialet var relevant i förhållande till syftet (ibid.). 
Någonting som kan utmana trovärdigheten med den manifesta innehållsanalysen kan vara att 
författarna bildar egna sanningar i samband med analysering av materialet som speglar de 
eventuella föreställningar som författarna besitter kring ämnet. 
  
Materialet kan inte vara generellt korrekt till andra patientgrupper inom sjukvården som lever 
med bipolär sjukdom eftersom att studien belyser subjektiva upplevelser. Därmed krävs det att 
förhållningssättet hos sjukvårdspersonal speglar öppenhet och följsamhet då känslor och 
erfarenheter är högst individuellt (Dahlberg & Segesten, 2010). Däremot kan studiens resultat 
skapa en större förståelse och därmed trygghet hos sjukvårdspersonal i mötet med personer 
som lever med sjukdomen, därmed finns det en hög överförbarhet i det framkomna materialet. 
  
Resultatdiskussion 
Studiens resultat påvisade att bipolär sjukdom påverkade hela människans livsvärld, samt dess 
omgivning. Tidigare forskning har påvisat att det maniska tillståndet är sammankopplat med 
negativa känslor och en psykisk påfrestning som resulterar i nedstämdhet hos den drabbade. 
Resultatet i studien visade att i det maniska tillståndet uppkom bland annat känslor som glädje 
och ett ökat självförtroende. Dessa känslor resulterade i många fall i handlingar som dessa 
personer inte skulle utföra utan det maniska tillstånd som de befann sig i. Levander et al. 
(2017) beskriver att den känslomässiga situation som personen befinner sig i, speglar dess 
handlingar. Resultatet av de känslor och handlingar som uppkom under de maniska skoven 
blev att personerna med bipolär sjukdom upplevde att de tabbade bort sin identitet.  
  
Levander et al. (2017) beskriver en djup depression som en plågsam smärta som befinner sig 
inombords. Denna smärta går att jämföra med ett somatiskt smärtsamt tillstånd. Och som 
tidigare nämnts, beskriver Levander et al.(2017) att handlingarna speglar det depressiva 
tillstånd som patienten befinner sig i just då. Känslorna ger uttryck i sömnsvårigheter, 
orkeslöshet, och att inte förmå sig till att utföra de vardagliga sysslor som tidigare varit 
rutiner. Dessa känslor resulterade i att personerna med sjukdomen inte såg någon mening med 
deras tillvaro. 
  
Personerna med bipolär sjukdom upplevde att de var ensamma i sin sjukdom, att de kände sig 
annorlunda och utstötta från samhället. Det innebär att upplevelsen av att tillhöra ett 
sammanhang går förlorad (Dahlberg & Segesten, 2010). Personerna med bipolär sjukdom 
beskrev att samhället hade fördomar om sjukdomen, som medföljde föreställningar kring hur 
personerna med sjukdomen gav för uttryck i sin personlighet. Det resulterade i att de 
ifrågasatte meningen med deras existens. Att det sedan lång tid tillbaka i tiden finns fördomar 
i samhället kring bipolär sjukdom är ett välstuderat faktum. Stenberg (2009) talar om media 
som den största kommunikations- och dataplattformen i Sverige och vikten av att beakta 
individerna i samband med beskrivning av olika sjukdomar och tillstånd. Detta för att ge 
mindre utrymme åt felaktiga fördomar i samhället och därmed förhindra lidande hos 
patienterna.  Författarna anser att kunskapen kring bipolär sjukdom i samhället är bristfällig. 
Denna okunskap skapar en otrygghet hos dessa patienter och en rädsla för att vistas i 
folkberikade sammanhang. Det i sin tur kan resultera i att personer med sjukdomen väljer att 
isolera sig helt från sociala sammanhang.  
  
Handläggnings- och diagnostisering tiden hos personer med bipolär sjukdom framkom som 
utdragna, vilket resulterade i att dessa personer levde i ovissheten om sambandet mellan det 
psykiska måendet och diagnosen. En central del av resultatet påvisade hur en person med 
bipolär sjukdom får sin identitet förändrad. Innan de får diagnosen hade de under stor del levt 
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i tron om att dem var annorlunda och att något var fel på dem, men inte haft kunskap om vad 
det var. Personer i omgivningen hade även dem märkt att något inte stod helt rätt till, men de 
hade inte heller någon kunskap eller tanke på att något var “sjukt”. Dahlberg & Segesten 
(2010) beskriver att det är sjukvårdens uppgift att bedriva en personcentrerad vård där 
patienten är i fokus och livsvärlden är beaktad. Det framkom under studien att personerna 
med bipolär sjukdom upplevde att den personcentrerade vården inte var i fokus, där den 
enskilde identiteten skall vara det det centrala i omvårdnaden. Dahlberg och Segesten (2010) 
beskriver identiteten som det som ger uttryck för den person man är. Utmanas identiteten hos 
en person kan negativa känslor uppkomma som gör att man inte längre vet vem man är och 
man kan förlora kontrollen över den tillvaron som man befinner sig i (ibid.).  Detta lidande 
hade kunnat minska genom att på ett effektivt sätt upptäcka symtom och knyta samman 
sambanden till sjukdomen i ett tidigt skede. Götzsche (2016) talar om vikten av att ta 
symtomen på allvar och noggrant undersöka patienten för att underlätta till rätt 
diagnostisering. Personerna med bipolär sjukdom kunde vittna om det förbättrade psykiska 
mående efter att de blivit diagnostiserade med sjukdomen. 
 
Författarna anser att det är betydelsefullt för patienterna med ett omhändertagande som sker 
omgående efter att de uppsökt sjukvården. Detta eftersom att kunna förebygga förekomsten av 
att dessa personer känner sig annorlunda, utstötta eller uppleva livsleda. Ett snabbt 
omhändertagande skapar förutsättningar för en tidig diagnostisering, att medicinering kan 
påbörjas i ett tidigt skede, samt att personerna med bipolär sjukdom kan komma till insikt i 
sin sjukdom och på så vis få kunskap om de verktyg de behöver samt stöd för att klara av 
vardagen. 
  
Dahlberg & Segesten (2010) beskriver sjukdomsinsikt som någonting viktigt för att kunna 
främja välbefinnande hos patienten. Det är angeläget att som sjukvårdspersonal sträva efter att 
skapa en trygghet för patienten och finnas där som stöd. Tillsammans går det därför att se 
över varje enskild individs behov. På så vis kan en förståelse för sjukdomen skapas för 
patienten.  Detta är av vikt eftersom livsvärlden, och upplevelsen av att leva med sjukdomen 
är högst individuell (ibid.). 
 
Personerna med bipolär sjukdom beskrev i många fall sin tillvaro som kaosartat. I mötet med 
vården var de beroende av stöd och personal som tog dem på allvar. Om patienterna inte blir 
tillgodosedda detta behov kan det resultera i en osäkerhet och en bristande tillit till 
sjukvården. Det är viktigt att vårdpersonal har kunskap om bemötande, behandling samt hur 
stöttningen kring dessa personer skall planeras för att kunna främja deras hälsa och 
välbefinnande. Dodd, Mezes, Lobban & Stevens (2017) styrker detta genom att belysa vikten 
av att personerna med bipolär ska få en positiv bild av sjukvården, för att kunna främja deras 
hälsa, trots sjukdom. Dahlberg & Segesten (2010) beskriver värdet av en personcentrerad vård 
där patientens känslor, erfarenheter och upplevelser ligger i fokus. 
  
Resultatet påvisade att det var viktigt för personer med bipolär sjukdom att få uppleva att de 
tillhörde ett sammanhang, och att de hade de närstående runt omkring sig. När de med bipolär 
sjukdom är i ett skov, kan de utföra handlingar som ger konsekvenser på relationen till 
människor i deras närhet. För att kunna skapa möjligheter för de närstående till att ge det stöd 
som personerna med sjukdomen behöver, krävs det att de närstående har utvecklad kunskap 
om sjukdomen. Det kan även ses i Mobergs (2005) uttalande angående vikten av anhörigas 
stöd och acceptans kring den kroniska sjukdomen. (ibid.) beskriver att personer med bipolär 
sjukdom, tillsammans med dess närstående, var tvungna att acceptera sjukdomen, samt att 
gemensamt hitta ett sätt att hantera den nya vardagen som uppkommit efter diagnostiseringen 
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(ibid.). Författarna styrker att det finns behov hos personer med bipolär sjukdom att deras 
närstående ska får mer information om deras sjukdom. Vid avsaknad av den kunskapen hos 
närstående, kan det ge uttryck i en otrygghet och osäkerhet i relationen med de drabbade 
personerna. Därför är utvecklingen av kunskap viktigt för att kunna skapa möjligheter till att 
personer med bipolär sjukdom ska känna sig trygga i förhållande till sina närstående. 
  
Vidare forskning 
Idag är forskningen bristfällig gällande vikten av närståendes stöd för personer med bipolär 
sjukdom. Därför krävs en fördjupad kunskap hos de närstående för att detta ska bli 
tillfredsställt. Sjukvårdspersonalen är även de i behov av en utökad kunskap kring ämnet. 
Detta för att kunna erbjuda en mer individanpassad- och personcentrerad vård. 
                                                                                                                             
SLUTSATS 
Studien har visat att det är psykiskt påfrestande att leva med bipolär sjukdom då livsvärlden 
hos individen blir förändrad. Sjukdomsbilden innehåller maniska skov där de känner eufori, 
lycka och känslan av att leva i en färgglad värld, samt depressiva skov där de upplever ett 
becksvart mörker och de är förtrogna om att döden är den enda utvägen.  
  
Att leva med bipolär sjukdom innebär en ständig kamp där målet är att psykiskt kunna hålla 
ihop. Personer som lever med sjukdomen kan vittna om rädslan av att inte våga lita på sina 
känslor, och för att tappa greppet om sin egen identitet. Att inte våga vara glad för risken att 
hamna i ett maniskt skov, samtidigt som att inte våga vara ledsen med rädsla av att vilja 
avsluta sitt liv. Personerna med bipolär sjukdom beskrev vikten av att uppleva mening med 
sin tillvaro samt att få tillhöra ett sammanhang. Ett sammanhang där de var accepterade för 
dem de var, där sjukvårdspersonal tog dem på allvar och där samhället inte var rädda för 
dem.   
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 Bilaga 1 
 
Litteratursökning            
                                  
Databas Datum Sökord Antal träffar Inkluderade 

Libris 2017-03-25 Bipolär sjukdom 164  

  +Självbiografi 3 1 

  +Biografi 38 2 

Libris 2017-03-25 Bipolär sjukdom 164  

  +memoar 3 1 

Växjö universitetsbibliotek 2017-03-25 Bipolär sjukdom 27 1 
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 Bilaga 2 

Sammanställning av självbiografier 

Titel 
Författare 
Årtal 
(Land) 

Litteraturform Ansvarig 
utgivare 
Ort 
(Land) 

Författaren Bokens 
tryckning 

Ett bipolärt 
hjärta 
Rebecca 
Anserud 
2011 
Sverige 

Självbiografi Lundqvist 
Publishing 
Stockholm 
Sverige 

I boken får man följa 
Rebeccas resa från att hon 
insjuknande i depression 
vid 15 års ålder tills hon 
fick sin bipolära diagnos 
och hur sjukdomen 
påverkade hennes liv. 

Boken trycktes 
2011, 4 år efter 
att hon fått sin 
diagnos. 

Adams bok 
Åsa Moberg 
& Adam 
Inczédy-
Gombos 
1999 
Sverige 

Självbiografi Natur och 
Kultur 
Stockholm 
Sverige 

Författarna är ett par, i 
boken får man följa Adams 
histora av att leva med 
Bipolär sjukdom samt hur 
det är för Åsa att vara 
anhörig. 

Boken trycktes i 
första upplagan 
1999, då hade 
Adam haft 
sjukdomen 
under flera års 
tid. 

Gå i kras 
Veronica 
Schelander 
2009 
Sverige 

Självbiografi Libris 
förlag 
Örebro 
Sverige 

När Veronicas pojkvän 
gjorde slut med henne 
resulterade det i att hon 
gick in en svår psykos. 
Hon berättar om hennes 
historia, känslorna hon haft 
under vägen  och 
svårigheterna med att 
känna igen sig själv.   

Boken trycktes 
2009. 
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Med mitt liv i 
mina händer 
Cecilia Asp 
2012 
Sverige 

Självbiografi Papertalk 
Stockholm 
Sverige 

Cecilia ger läsaren en 
inblick i hur det kan vara 
att förändras, från att vara 
en glad och utåtriktad tjej, 
till att se döden som enda 
utväg ur hennes kaotiska 
tillvaro. 

Boken trycktes 
2012 efter att 
Cecilia levt med 
sjukdomen i 
över trettio år. 

Mitt galna 
Liv 
Arvid 
Lagerkrantz 
2013 
Sverige 

Självbiografi Lind & Co. 
Stockholm 
Sverige 

Arvid berättar i boken om 
hans liv och hans 
upplevelse av att få 
diagnosen bipolär sjukdom 
och hur han lärde sig att 
acceptera den. 

Boken trycktes 
2013. Då hade 
Arvid levt med 
bipolär sjukdom 
i många år. 

 
 
 

                    
                                                                                                                 
  

  
  
	


