
 

 

 

 

Jag har bestämt mig för att leva! 
En litteraturstudie om kvinnors upplevelse av bipolär sjukdom 
 

Författare: Robin Kamen & Sara 

Svensson 

Handledare: Mikael Rask & Natali 

Johnsson 

Examinator: Judy Chow 
Termin: VT18 

Ämne: Vårdvetenskap 

Nivå: Kandidatuppsats 

Kurskod: 2VÅ61E 



  
 

 
 

“Idag har jag kommit till den punkt då jag vägrar se mig själv som ett offer. Jag är inte 

sjukdomen, jag är Rebecca Anserud och jag har bipolär sjukdom. Jag har bestämt mig för att 

leva, att jag ska klara det här.” (Anserud, 2012, s. 150-151). 

  



  
 

 

Titel Jag har bestämt mig för att leva! 

En litteraturstudie om kvinnors upplevelse av bipolär sjukdom 

Författare Robin Kamen & Sara svensson 

Utbildningsprogram Utbildningsprogrammet för sjuksköterskor, 180 hp 

Handledare Mikael Rask & Natali Johnsson 

Examinator Judy Chow 
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Sammanfattning 
Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk psykiatrisk sjukdom som innefattar maniska, 

hypomaniska, och depressiva episoder. Fler kvinnor än män drabbas av sjukdomen. 

Med en vardag som i en känslomässig berg- och dalbana står patienterna inför flera 

utmaningar och självmordsrisken är hög. Okunskap om sjukdomen i samhället försvårar 

situationen för patienterna och tidigare forskning visar att närstående och 

sjuksköterskan är ett viktigt stöd som kan bidra med välbefinnande.   

 

Syfte: För att få en ökad förståelse och inblick kvinnornas liv var syftet med studien att  

belysa kvinnors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom. 

 

Metod: För att besvara syftet användes en kvalitativ ansats som utgick från fem 

självbiografier. Självbiografierna analyserades med en kvalitativ manifest 

analysprocess. 

 

Resultat: Kvinnorna upplevde lidande i sin maktlöshet att hantera sjukdomen och hur 

sjukdomen påverkade livet. Kvinnorna upplevde att de inte fick någon förståelse från 

omgivningen för sina ipulsiva beslut i maniska och hypomaniska episoder eller sina 

isolerande och negativa perioder under depressionens episoder. Omgivningen har för 

lite kunskap om bipolär sjukdom.  Välbefinnande och energi hämtade kvinnorna genom 

närståendes stöd och de kände en trygghet i att ha den psykiatriska sjukvården att tillgå.  

 

Slutsatser: Kvinnornas livsvärld med bipolär sjukdom är en ständig kamp för att 

minska lidande och uppnå välbefinnande. Det är främst vardagen som innebär den 

största utmaningen. För att bemötandet inom sjukvården ska optimeras för patienterna 

och att deras närstående på bästa möjliga sätt ska kunna finnas som stöd, krävs ökad och 

utvecklande kunskap för sjuksköterskan och omgivningen om sjukdomen. 
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1 Inledning 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen mötte författarna till denna studien människor 

med psykisk sjukdom. En diagnos som fick uppmärksamheten var bipolär sjukdom. Vi fick 

lära oss att personer med bipolär sjukdom upplever livet som i en ständig känslomässig berg- 

och dalbana utan några tydliga känslomässiga gränser. Med denna studie önskar författarna, 

som blivande sjuksköterskor, få en ökad förståelse för personer med bipolär sjukdom genom 

att ta del av deras livsvärld och därmed lära sig bemöta patientgruppen på ett lämpligt sätt. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Bipolär sjukdom 

Bipolär sjukdom är enligt Allgulander (2014) ett livslångt psykiatriskt tillstånd. Tillståndet 

innefattar maniska, hypomaniska, och depressiva episoder. Vid mani och hypomani är 

patienten hyperaktiv och har ett expansivt stämningsläge under minst en vecka med minskad 

sömn, koncentrationssvårigheter, pratar snabbt och osammanhängande samt ökad självkänsla. 

Ett maniskt skov innefattar ofta psykotiska inslag som kräver sjukvård dygnet runt, medan 

hypomani är en lindrigare form av mani utan psykos. Därefter går tillståndet ofta över till ett 

depressivt skov med djup nedstämdhet och minskad lust för olika livsprojekt vilket innebär 

ökad risk för suicid (Allgulander, 2014). Statistik visar att 64% av dem som vårdas för 

bipolär sjukdom är kvinnor (Socialstyrelsen, 2016). Män har oftare maniska episoder medan 

kvinnor i större utsträckning lider av depressiva episoder (Hjärnfonden 2018). Bipolär 

sjukdom delas in i typ I och typ II. Vid bipolär sjukdom typ I uppstår tydliga svängningar i 

sinnesstämningen mellan mani som vanligtvis följs av depression. Efter dessa episoder 

infinner sig ett normalt stämningsläge. Bipolär sjukdom typ II däremot innebär fler 

depressiva episoder vilka kan pågå i månader till år som byts av med hypomaniska tillstånd 

under ett par dagar eller veckor (Allgulander, 2014). 

 

2.2 Hur sjukdomen påverkar individens livsprojekt 

Livet med bipolär sjukdom beskrivs som ett liv i en ständig känslomässig berg- och dalbana 

som innebär flera utmaningar för patienten, som en frisk människa inte upplever lika svåra att 

hantera. Kvinnors upplevelse av bipolär sjukdom har visats sig innebära flera sjukhusbesök, 

stigmatisering i det sociala samhället, känsla av förlorad självständighet, misslyckanden och 

hopplöshet i sin sjukdom. Dessvärre är psykiska sjukdomar tabubelagt och något abstrakt för 

många än idag på grund av okunskap vilket skapar missförstånd i samhället. Individer med 

denna kroniska sjukdom får ofta förklara sig för att sjukdomen ska anses trovärdig 

(Fernandez, Breen & Simpson, 2014). 

 

Rusner, Carlsson, Brunt och Nyström (2009) menar att förekomsten och prevalensen av 

bipolär sjukdom underskattas i tidigare studier. Insjuknandet sker oftast i ung vuxen ålder 

medan den exakta diagnosen kan dröja tio till tjugo år att få bekräftad på grund av sin 

varierande kontext. Allgulander (2014) hävdar att det finns endast sparsamt med information 

om vilka problem patientgruppen står inför på grund av sin sjukdom. Men enligt World 

Health Organization (WHO, 2004) är sjukdomen den sjunde ledande orsaken till 

funktionshinder i världen. Dessutom är behandling och patientens egna sätt att hantera 

sjukdomen otillräcklig till en början då siffror visar att flera patienter återkommer till 

sjukvården på grund av återinsjuknande inom ett par år. Inom ett år återkommer 40%, inom 

två år 60 % och 73% efter fem år eller mer. Upprepade episoder av mani och depression 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Brunt%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20523885
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Nystr%26%23x000f6%3Bm%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20523885
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medför sviktande minne, ångest, relationsproblem och sysselsättningsproblem (Thomé et al., 

2012). Dessutom visar tidigare studier att kvinnor med bipolär sjukdom upplever att deras 

sexualitet påverkas negativt av sjukdomen. Det finns ett behov av hälsofrämjande insatser för 

kvinnor med bipolär sjukdom inom den här hälsofaktorn (Rusner et al., 2009). Ångest och 

depressiv episod leder in många patienter med bipolär sjukdom till alkohol- och 

drogmissbruk och en fjärdedel av patienterna försöker någon gång under sitt liv begå 

självmord varav 10-20% lyckas. Det är den högsta självmordsfrekvensen av alla psykiatriska 

tillstånd (Proudfoot et al., 2009). 

 

2.3 Närståendes inverkan 

Sjukdomen innebär en förlust, för patienten, då denne förlorar sin individuella personlighet, 

förlorad erfarenhet av goda relationer med familj och vänner samt en förlorad framtid. Ohälsa 

skapar ofta en stor påfrestning och omställning även för familj och närstående som ofta har 

en önskan att förstå, vara delaktiga och finnas till hands för patienten i hälsoprocessen 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Patienter efterfrågar mer utbildning och information 

för närstående om bipolär sjukdom för att skapa större förståelse. Patienter vittnar också om 

svårigheter att behålla och underhålla relationer då sjukdomen påverkar den psykosociala 

funktionsförmågan. De menar att kunskap skulle förenkla möjligheten till goda relationer 

(Rusner et al., 2009). Risken för återinsjuknandet kan hävas genom en medvetenhet hos både 

patient och närstående för att uppmärksamma tidiga tecken till en manisk eller depressiv 

episod och därmed använda sig av de mest fördelaktiga handlingsstrategier för tillfället. Att 

agera tidigt är avgörande för en god vård hos patienter med bipolär sjukdom (Billsborough et 

al., 2014). 

 

Närstående behöver vara öppna och följsamma för vilket typ av stöd som individen behöver 

under de olika episoderna av depression, hypomani och mani (Billsborough et al., 2014). 

Med god och effektiv kommunikation mellan patient och närstående kan de närstående få en 

betydande roll för patientens välbefinnande. Närstående bör visa en vilja att lyssna och 

försöka förstå samt inta ett uppmuntrande förhållningssätt för att på så sätt förmedla hopp till 

patienten. Genom god kommunikation kan patienten förmedla frågor som sedan kan resultera 

i att åtgärder vidtas. Billsborough et al. (2014) visar att närstående behöver lära sig mer om 

när de behövs som ett aktivt stöd och när de bör ge patienten eget utrymme vilket kan vara en 

svår balans. Maskill, Crowe, Luty och Joyce (2010) hävdar att närstående upplever att de kan 

hjälpa patienten att öka självtillit samt finna dess inre styrkor som kan vara till hjälp inte 

minst i samband med bipolär sjukdom. Att leva nära någon med den kroniska sjukdomen kan 

öka förståelsen och empatin för patienten men även för andra individer med psykisk ohälsa.   

 

2.4 Sjuksköterskans betydelse 

Sjuksköterskan kan vara patienten behjälplig med att skapa en säker och stödjande miljö, 

sortera tankar och känslor samt stöd i att bedriva fysiska aktiviteter vilket ger utrymme för 

hälsa och välbefinnande (Stegink et al., 2015). Patienter beskriver olika betungande symtom 

som påverkar deras förmåga att fungera psykiskt, fysiskt och socialt bland annat under den 

depressiva episoden. Även om det är vanligt att patienter i den depressiva fasen undviker 

sociala kontakter, menar majoriteten av patienterna att kontakten med sjuksköterskan finns 

kvar eller till och med ökar i frekvens under episoden. Det är därför av stor vikt att patienten 

känner sig trygg med sin vårdgivare så att denne väljer att vända sig till sjukvården vid behov 

av stöd i olika situationer och episoder av sjukdomen (Allgulander, 2014).  
 

Både patient och sjuksköterska besitter värdefull kunskap och kompetens som bör tas tillvara 
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för att skapa möjligheter för lärande och ökad förståelse mellan parterna (Bergström, 2017). 

Sjuksköterskan bör vara öppen och följsam för patientens individuella livsvärld för att öka 

trovärdighet och förtroende mellan vårdare och patient (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Ytterligare bör även vårdaren vara lyhörd för närståendes reaktioner, observationer och 

bekymmer (Billsborough et al., 2014). Genom att öka kunskapen om sjukdomen samt dess 

funktionshinder, hos vårdpersonal kan allmänsjuksköterskan bemöta patienter med bipolär 

sjukdom på ett sätt som kan öka vårdkvaliteten och patientens upplevda trygghet vilket 

många gånger kan vara livräddande (Allgulander, 2014). 

 

3 Teoretisk referensram 
Vårdvetenskapen är en central utgångspunkt i uppsatsen där människans upplevelse av 

livsvärld, lidande och välbefinnande identifieras i den psykiatriska sjukdomen. 

Sjuksköterskans roll i detta sammanhang innebär lyhördhet, följsamhet och öppenhet till 

patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

3.1 Livsvärld 

En persons livsvärld utspelar sig i lidande, sjukdom, välbefinnande och hälsa. Hur dessa 

begrepp ser ut är unikt för den specifika individen. Livsvärlden är den värld som vi dagligen 

lever i och tar för given. Det som står människan nära antas vara naturligt och därför 

problematiseras de inte vilket innebär en frånvaro av kritisk reflektion och distans. Däremot 

om individen upplever en förändring i vardagen blir ohälsan tydlig och påverkar hela 

existensen vilket skapar reflektion och problematisering. Av utomstående krävs det kunskap 

och erfarenhet för att kunna uppfatta och bemöta individens behov. Varje livsvärld är unik 

samtidigt som den delas med andra, men det är ens uppfattning och tolkning som speglar sig i 

hur den upplevs (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Patienten ska erbjudas delaktighet i hälso- och vårdprocessen. För att hjälpa patienten att 

fullfölja sina livsprojekt, även om hen bär på en svår sjukdom, bör vårdandet bygga på 

vetskapen om hur den kroniska sjukdomen är påverkar upplevelsen av mening och 

sammanhang för individen i dennes vardag. Allgulander (2014) förklarar att livsvärlden 

förändras ständigt för individer med bipolär sjukdom då sjukdomen har olika typer av 

episoder som påverkar den. I livsvärlden inkluderas de närstående och vårdgivarens 

perspektiv. Med livsvärlden som grund för vårdandet börjar processen för att återställa 

livskraft och balans i patientens vardagliga sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

3.2 Lidande 

Wiklund-Gustin (2014) beskriver lidande som en del av människans liv. Lidandet kan utspela 

sig på olika sätt hos den unika individen och är en tolkning av det som personen möter i livet. 

Upplevelsen av sig själv kan vara betydande i lidandet jämfört med hur personen ställer sig i 

relation till andra. Lidandet är något som människan lever med i ett aktivt förhållningssätt. 

Lidande upplevs ofta i samband med sjukdom men lidande är inte enbart sjukdomsrelaterat 

utan berör oss även kroppsligt, själsligt och andligt. Allgulander (2014) menar att patienter 

med bipolär sjukdom kan uppleva lidande genom sjukdomens olika episoder som påverkar 

dennes liv. Vårdgivarens uppgift är att lindra lidandet. Det är människans personliga och 

unika sätt att förstå sig själv och sin situation som avgör om lidandet är meningsfullt eller 

meningslöst (Wiklund Gustin, 2014) 
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3.3 Välbefinnande 

Dahlberg och Segesten (2010) förklarar att begreppet välbefinnande innebär att personen har 

möjlighet att leva det liv hen vill och kunna genomföra de livsprojekt som varje individ 

behöver för att ha känslan av att leva ett gott liv. För att uppleva välbefinnande krävs en lust 

till att leva och känna livsmod för att klara av att välja hälsa och välbefinnande. Livslust och 

livsmod är grundpelare för de innebörder som välbefinnande står för och som berörs av den 

vårdvetenskapliga disciplinen. Patienter kan uppleva hälsa och välbefinnande under 

sjukdomstid eftersom hälsa inom vårdvetenskapen inte behöver betyda frånvaro av sjukdom. 

Allgulander (2014) hävdar att patienter med bipolär sjukdom som är en kronisk sjukdom 

uppger att de, trots sjukdom, upplever välbefinnande på olika sätt, bland annat genom stöd 

från vårdpersonal. Dahlberg och Segesten (2010) fortsätter belysa studier som visar att 

patienter med en kronisk sjukdom blir mer medveten om sin hälsa och ohälsa vilket gör att de 

reflekterar mer över sin hälsosituation än tidigare. En person som drabbats av sjukdom kan 

värdera det som skapar välmående vilket gör att personen upplever större välbefinnande efter 

att sjukdomen visat sig i deras liv (Dahlberg & Segesten, 2010).     

 

4 Problemformulering 
Att leva med bipolär sjukdom beskrivs som ett liv i en känslomässig berg- och dalbana. 

Sjukdomen består av olika episoder med mani, hypomani och depression som påverkar 

individens upplevelse av lidande och välbefinnande. Idag lever fler kvinnor med bipolär 

sjukdom än män och genom den här studien kommer kvinnors livsvärld med bipolär sjukdom 

uppmärksammas. Tidigare forskning har endast sparsamt belyst vilka problem patienterna 

står inför men forskning tyder på utmaningar inom relationer och sysselsättning i vardagen 

som ger dem funktionshinder. Tidigare forskning fortsätter belysa patienternas upplevelse av 

stigmatisering i samhället. God kommunikation mellan patient och närstående är 

betydelsefullt för patientens hälsa vid bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom har även den högsta 

självmordsfrekvensen av alla psykiatriska tillstånd vilket förtydligar behovet av att öka 

kunskapen kring sjukdomen hos vårdpersonal, patienter och närstående. 
 

Som blivande sjuksköterskor är det av stor betydelse att få kunskap och förståelse om hur 

patienter upplever sjukdomen för att på bästa sätt ta del av deras livsvärld, upptäcka tecken på 

förändring i sjukdomen och hjälpa dem att göra sjukdomen mer hanterbar. Hur upplever och 

hanterar kvinnor sjukdomen och stigmatiseringen i samhället? Hur uppnår de välbefinnande i 

ett tillstånd som orsakar lidande? 
 

5 Syfte 
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom. 

  

6 Metod 

6.1 Design 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats som utgår från självbiografier utfördes. Detta ansågs 

mest lämpligt av hänsyn till tid, tillgänglighet och kunskap då studiens syfte var att belysa 

upplevelser av kvinnors liv med bipolär sjukdom. Studien har en induktiv ansats vilket 

betyder att författarna till denna studie använder en mängd utfall från den empiriska datan 

som sedan skapar generaliseringar och möjliga överförbarheter. Vid insamling av data ligger 
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vikten på författarnas upplevelse av bipolär sjukdom i självbiografierna (Svensson & Ahrne, 

2015)  

  

6.2 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av Libris bibliotekskatalog för att få en nationell sökning 

av böcker. Innan studien påbörjades gjorde författarna till denna studie en testsökning i Libris 

för att kontrollera att det fanns böcker att använda till att besvara syftet. Det ansågs finnas 

tillräckligt många, minst fem, att välja mellan för att mätta studiens syfte. Sökorden som 

användes var “bipolär sjukdom” + biografi*. Sökningen gav 43 träffar där 3 stycken var på 

engelska som exluderades och kvar var 40 böcker om att leva med bipolär sjukdom (se bilaga 

1). De valda inklusions- och exklusionskriterierna avgjorde vilka böcker som lämpade sig 

bäst till syftet. Böcker som var äldre än 10 år exkluderades och kvar var 33 böcker. Av dessa 

33 böcker valdes 5 böcker ut baserade på  inklusions- och exklusionskriterierna och som var 

relevanta till att besvara studiens syfte och fanns att tillgå på universitetsbiblioteket, 

sjukhusbiblioteket och hembiblioteket tillsammans. 

  

6.3 Urval och urvalsförfarande 

Kvinnorna till studien var inget slumpmässigt urval utan inklusions- och 

exklusionskriterierna avgjorde vilka böcker som valdes ut för att på bästa sätt besvara 

studiens syfte (Henricson & Billhult, 2017). Inklusionskriterierna som användes vid sökning 

av litteratur var att böckerna skulle vara självbiografier skrivna av kvinnliga författare som 

diagnostiserats med bipolär sjukdom Böckerna skulle vara skrivna på svenska för att kunna 

göra en tolkning av texten så nära verkligheten som möjligt då svenska är författarna till 

studiens första språk. De skulle vara utgivna någon gång mellan 2008-2018 för att inte 

överskrida 10 års ålder, detta för att komma så nära sanningen som möjligt i relation till 

dagens samhälle. Valet av kvinnliga författare gjordes då majoriteten som insjuknar i bipolär 

sjukdom är kvinnor och att flest böcker var skrivna av kvinnor. I exklusionskriterierna ingick 

böcker som var översatta till svenska från ett annat språk för att inte få någon annans tolkning 

av självbiografier. Biografier skrivna med ett annat fokus än på upplevelsen av att leva med 

bipolär sjukdom eller från någon annans perspektiv valdes bort.  

 

6.4 Analys 

Fokus i analysen ligger på att kunna identifiera likheter och skillnader i textinnehållet. I varje 

text finns ett manifest innehåll och ett latent budskap som uttrycks på tolkande nivå. Texten 

omges av en kontext vilket betyder att texten måste förstås utifrån vad som står före och efter. 

En text kan därmed inte tas ur sitt sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

 

Fem biografier lästes av båda författarna till denna studie med medvetenhet om den egna 

förförståelsen. Självbiografierna analyserades med hjälp av Lundman & Hällgren Graneheim 

(2017) kvalitativa manifesta analysprocess. Böckerna analyserades en i taget för att inte 

blanda ihop upplevelserna mellan författarna till biografierna.  

 Under läsningens gång skrev författarna till denna studie ner meningsbärande enheter, de kan 

förklaras som mindre texter eller meningar i boken. Med i åtanken var att de skulle ha 

relevans till studiens syfte. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna som 

innebär att de viktigaste orden tas ut, sedan sorterades de under koder. Koderna 

sammanfattade de väsentliga ur den kondenserade texten, därefter bildade liknande koder 

subkategorier som slutligen bildade kategorier (Danielson, 2017). För att stärka och 

tydliggöra känslor och upplevelse vid analys har författarna till denna studie använts sig av 

citat ur böckerna i resultatet.  
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Exempel på analys. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

text 

Kodning Subkategori Kategori 

Min mamma lagade god 

och näringsrik mat till 

mej vilket var min 

räddning under en för 

övrigt pressande period. 

Min mamma 

var min 

räddning  

Familjens 

betydelse 

Känsla av stöd Drivkraft 

som ger 

energi 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

text 

Kodning Subkategori Kategori 

Jag vill inte notera varje 

dag hur jag mår. Sluta! 

Låt mej vara. Varför kan 

jag inte vakna upp och 

må som jag gjorde igår 

morse? 

Varför kan jag 

inte vakna upp 

och må som jag 

gjorde igår 

morse? 

Ingen 

kontroll över 

livet 

Oförutsägbar 

framtid 

Maktlöshet 

försvårar 

livet 

 

6.5 Författarnas förförståelse 

Dahlberg och Segesten (2010) förklarar att öppenhet och följsamhet är två viktiga aspekter att 

ha med sig för att inte låta förförståelsen påverka resultatet. Författarna till studien varken 

förstärkte eller undanhöll data från självbiografierna utan resultatet grundar sig på författarna, 

till biografiernas, upplevelse av verkligheten. 

Författarna till denna studie gick in med förförståelsen att kvinnor som lever med bipolär 

sjukdom kan okontrollerat, under episoder av livet, övergå i olika känslomässiga tillstånd 

som kräver psykiatrisk sjukvård för att tillfriskna och återgå till normalt tillstånd. Patienterna 

kan uppleva att de inte känner igen sig själva i de olika episoderna då sjukdomen påverkar 

dem. Genom medvetenhet blev förförståelsen enklare att undvika för att det inte skulle 

påverka analysförfarandet. Detta medverkade till en öppenhet och följsamhet genom hela 

studien. 

  

6.6 Forskningsetiska aspekter 

Studien baseras på självbiografier där författarna av självbiografierna själva valt vad som ska 

skrivas och publiceras för allmänheten att läsa. Kvinnorna har alltså gjort ett aktivt val att 

dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser samt vad de inte vill dela med sig av. Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2016) finns ett krav på att deltagande i studier ska vara frivilliga. 

Deltagarna får inte komma till skada eller vara i risk för någon fysisk eller psykisk skada. 

Dessa krav ansågs vara uppfyllda. Studien tar etiska aspekter i beaktning men är inte skyldiga 

att skydda patienternas identitet.   

 

Det fanns en medvetenhet om den egna förförståelsen inför analysen för att inte förvränga 

data i böckerna utan att tolka böckerna på ett sätt som ligger närmast författarna till denna 

studiens verklighet. Detta är essentiellt i en kvalitativ studie. All data som framkom under 

analysen behandlas med respekt och används endast till litteraturstudies ändamål.  

 



  
 

 7 

7 Resultat 
Resultatet presenteras i tre kategorier med tillhörande underkategorier som skapades i 

analysen. Nedan åskådliggörs en tabell över de insamlade kategorierna.  

 

Kategori Underkategori 

Maktlöshet försvårar livet - Förändring i kropp och själ 
- Oförmåga att ta sig an vardagsaktiviteter 

- Oförutsägbar framtid 

Omgivningen påverkar - Okunskap om sjukdomen 

- Rädslan att inte räcka till 

Drivkraft som ger energi - Känsla av stöd 
- Styrka i sig själv 

 

7.1 Maktlöshet försvårar livet  

Bipolär sjukdom innebar en känsla av hopplöshet och maktlöshet för kvinnorna med en 

vardag som bestod av ångest, rastlöshet och en inre stress som påverkade dem.   

 

7.1.1 Förändring i kropp och själ 

Kvinnorna upplevde sin bipolära sjukdom på olika sätt i olika episoder. I episoder av 

depression gjorde sig ångesten påmind, känslan av hopplöshet uppstod och förvirring gjorde 

det svårt att kontrollera tankarna. Till en början när kvinnorna upplevde ångesten visste de 

inte att det var ångest de drabbats av. Pulsen slog hårt, de kunde gråta okontrollerat, det 

kändes som en tyngd över bröstet och kroppen kunde inte vara still. De upplevde det som att 

kroppen inte ville leva längre. Ångest blev en del av deras vardag som de tvingades hantera i 

tid och otid även om det fanns bra dagar då de orkade mer och ångesten inte var lika tydlig 

(Anserud, 2012; Asp, 2012; Fellinger, 2009; Gustafsson, 2011; Heberlein, 2008).  

 

Jag har ångest. Ångestångestångest. Min hjärna kokar. Det är min hjärna det är fel 

på. Det stänger aldrig av. Aldrig ner. Den bara fortsätter. (Heberlein 2008, s.26). 

 

 Kvinnorna lärde sig att snabbare identifiera ångesten och blev då påminda om hur 

svårhanterlig den kunde vara precis innan den bröt ut. Vid en depressiv episod isolerade sig 

kvinnorna från omvärlden och i samband med detta hade kvinnorna ibland även 

självmordstankar. Kvinnorna uttryckte en livsleda på grund av att de inte orkade med livet 

längre och inte för att de faktiskt ville ta sitt liv (Anserud, 2012; Asp, 2012; Fellinger, 2009; 

Gustafsson, 2011; Heberlein, 2008). “Jag kände mig maktlös för att jag inte kunde styra hur 

jag mådde.” (Anserud 2010, s.9). 

 

De upplevde en stark känsla av maktlöshet i ångestens våld men även när hypomani och mani 

tog över. När den intensiva maniska episoden tog fart var det svårt att häva den. De kände sig 

oövervinnerliga och odödliga utan omdöme eller förstånd. Kvinnorna blev under tiden eller 

till slut medvetna om sitt högintensiva tempo, utan sömn med hjärnan på högvarv och hela 

tiden nystartade projekt som aldrig blev slutförda då nya idéer ständigt tog form i deras 

tankegångar. Allt de gjort och alla projekt de startat som de inte kunde stå för och som de inte 
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hade gjort i ett friskt tillstånd skapade ångest och sjukdomen övergick i depressiv episod 

(Anserud, 2012; Asp, 2012; Fellinger, 2009; Gustafsson, 2011; Heberlein, 2008). Kvinnorna 

berättade om en ökad sexuell drift under den hypomaniska och maniska episoden som de inte 

hade haft i sitt friska tillstånd (Anserud, 2012; Asp, 2012; Heberlein, 2008). 

 

Att leva med bipolär sjukdom är som att åka känslomässig berg- och dalbana. Det går 

upp och ner och det står aldrig still. ibland är det maniskt “roligt” och ibland skulle 

jag vilja stoppa depressionskarusellen och kliva av. (Asp 2012, s. 207)  

 

Kvinnorna funderade på om deras liv alltid skulle innebära en kamp med sig själv som 

hindrade deras välmående och välbefinnande. De upplevde hopplöshet i att det aldrig verkade 

ha ett slut och vart de än tog vägen följde sjukdomen alltid med dem. De uttryckte även en 

rädsla för sig själva och vad de skulle kunna göra i ett sjukt tillstånd. De hade en känsla av 

maktlöshet i att inte klara av att hantera sina känslor (Anserud, 2012; Asp, 2012; Fellinger, 

2009; Gustafsson, 2011; Heberlein, 2008). 

 

7.1.2 Oförmåga att ta sig an vardagsaktiviteter 

Ett av de största hinder som kvinnorna stod inför var att hantera vardagen. De upplevde en 

ansträngd vardag som kändes betungande och ohanterlig, främst under depressionen. En 

situation som de vanligtvis klarat av och till och med tyckt om att göra blev plötsligt 

ångestladdad. Små hinder blev stora. Under ett skov kunde de ibland inte ens förmå sig att ta 

sig ur sängen, sköta sin personliga hygien, laga mat eller gå till affären. De kunde lägga 

märke till att bostaden behövde städas eller att något behövde plockas undan men att sedan 

utföra det upplevdes som något för besvärligt för att ta sig an. De var medvetna om vad som 

behövde göras men de kunde ändå inte förmå sig till att göra det. De beskrev det som en 

oerhörd trötthet i både kropp och själ (Anserud, 2012; Asp, 2012; Fellinger, 2009; 

Gustafsson, 2011; Heberlein, 2008).    

 
Försökte borsta mitt feta hår och sätta upp det för att se något lämplig ut. Jag hade 

inte duschat på fyra dagar eller var det fem? Jag visste att det var vanligt för mig i 

mina skov. Jag kunde helt enkelt inte förmå mig till någonting. (Asp 2012 s. 159). 

 

Flera av kvinnorna klarade därmed inte av att arbeta eller gå i skola under sina depressiva 

episoder, åtminstone inte så mycket som de hade velat om de var friska (Anserud, 2012; Asp, 

2012; Fellinger, 2009; Gustafsson, 2011). En av kvinnorna hade däremot ett väldigt hektiskt 

yrke med mycket på sin agenda som hon egentligen aldrig var sjukskriven ifrån även om hon 

i perioder valde att tacka nej till en del åligganden och isolerade sig (Heberlein 2008). 

Kvinnorna hade en önskan om att kunna fungera yrkesmässigt men kände att de inte klarade 

av det (Anserud, 2012; Asp, 2012; Fellinger, 2009; Gustafsson, 2011; Heberlein, 2008). 

 

Måendet på arbetet kunde variera mellan olika dagar. En del dagar var de fyllda av energi, 

glada och företagsamma medan en del dagar ville de bara dra täcket över huvudet och gråta. 

Under den hypomaniska eller maniska episoden var kvinnorna, tvärtom mot depressiv episod, 

mer energiska och ambitiösa i sitt arbete. Till viss del effektiviserades arbetet men utan någon 

återhämtning blev kvinnorna utbrända (Anserud, 2012; Asp, 2012; Fellinger, 2009; 

Gustafsson, 2011; Heberlein, 2008). Kvinnorna hade sällan ett fullvärdigt liv med balans 

mellan arbete, fritid och återhämtning vilket minskade välbefinnandet (Anserud, 2012; Asp, 

2012; Fellinger, 2009; Gustafsson, 2011; Heberlein, 2008). 
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7.1.3 Oförutsägbar framtid 

Eftersom kvinnorna kände svårigheter i att ta sig an vardagsaktiviteter och även klara av att 

slutföra dem tillkom även oro inför framtiden och hur den skulle bli. Det handlade både om 

oro inför långsiktiga planer men även planer för morgondagen och hur de skulle må då 

(Anserud, 2012; Asp, 2012; Fellinger, 2009; Gustafsson, 2011; Heberlein, 2008).  

 

Jag vill inte notera varje dag hur jag mår. Sluta! Låt mej vara. Varför kan jag inte 

vakna upp och må som jag gjorde igår morse? Vad är det här för något? 

Varannandagsdepression, eller? (Fellinger 2009 s. 10). 

 

Kvinnorna försökte göra upp planer och mål för livet som kunde skapa välmående och 

välbefinnande men på grund av sin kroniska sjukdom som hinder upplevde de att de ofta 

misslyckades med sina målsättningar. Kvinnorna upplevde att det inte fanns några garantier 

för att de skulle lyckas och att det väldigt sällan blev som de hade tänkt sig. (Anserud, 2012; 

Asp, 2012; Fellinger, 2009; Gustafsson, 2011; Heberlein, 2008). 

 

Detta gör ont. Hela livet låg framför oss, vi skulle gifta oss, vi skulle få två fina barn, 

vi skulle få allt många önskar sig. Ändå så fick vi så mycket jobbigt på vägen, vi skulle 

få vandra en så fruktansvärt krokig väg som ibland ledde så nära döden man kan 

komma. Jag säger det redan nu, snacka om himmel och helvete. (Gustafsson 2011, 

s.16).  

 

7.2 Omgivningen påverkar 

7.2.1 Okunskap om sjukdomen 

Kvinnorna fick erfara olika typer av bemötande i samhället från deras omgivning. Eftersom 

bipolär sjukdom påverkar kvinnorna i deras beteende och liv fick omgivningen bemöta dem i 

deras olika sinnesstämningar och episoder som sjukdomen innebär. De kände sig ofta 

missförstådda och upplevde att de inte kunde eller orkade förklara sig, varför de reagerade 

eller handlade som de gjorde i olika situationer. Kvinnorna menade att okunskap kring 

sjukdomen, hos omgivningen, gjorde att de ibland inte blev bemötta eller behandlade så som 

de hade önskat eller behövt (Anserud, 2012; Asp, 2012; Fellinger, 2009; Gustafsson, 2011; 

Heberlein, 2008). “Man utsätter inte folk för sin ångest, för sin livsleda, för sina 

självmordstankar för att det så lätt missförstås.” (Heberlein, 2008, s. 18).  

Eftersom de upplevde sig bli missförstådda av omgivningen i vissa situationer valde 

kvinnorna flera gånger att undvika att berätta om sina känslor och den kroniska sjukdomen. 

Det skapade en stor ensamhet med sina många tankar (Anserud, 2012; Asp, 2012; Fellinger, 

2009; Gustafsson, 2011; Heberlein, 2008). “Där låg jag på golvet mitt i natten, helt förstörd, 

och hade ingen att vända mig till. Ingen som förstod.” (Anserud, 2012, s. 43). 

 

Kvinnorna upplevde att även om de skulle berättat för omgivningen vad de upplever varje 

dag så skulle människor ändå inte förstå då symtomen var abstrakta och subjektiva. De tänkte 

att de skulle uppfattas som konstiga, opålitliga och annorlunda. Kvinnorna uttryckte att det 

var genant i vissa situationer då okunskap hos omgivning gav utrymme för missförstånd. 

Bland annat då de var i en hypomanisk eller manisk episod och reagerade samt agerade helt 

omdömeslöst (Anserud, 2012; Asp, 2012; Fellinger, 2009; Gustafsson, 2011; Heberlein, 

2008). En av kvinnorna beskrev det som att det är bra att vara annorlunda men i så fall på rätt 

sätt, vilket bipolär sjukdom inte räknades som i samhället (Heberlein, 2008). Kvinnorna lyfte 

även medias negativa sätt att framställa psykisk ohälsa som ökade stigmat i samhället (Asp, 

2012; Anserud, 2012)  
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Min sjukdom syns inte utanpå. För vad skulle omvärlden tycka om jag gick omkring 

med hörselkåpor på grund av alla ljud jag inte klarade? Eller enorma solglasögon för 

att jag inte fixade solens starka sken? (Asp, 2012, s.88). 

 

Det kunde även skapas hinder för kvinnorna vid kontakt med myndigheter, arbetsgivare och 

skola. Kvinnorna behövde ständigt bevisa sin funktionsnedsättning och därmed 

funktionshinder som hindrade dem från sysselsättning i perioder. På grund av de subjektiva 

symtom som kvinnorna upplevde var det ibland svårt för dem att bli trodda och trots 

läkarintyg kunde de ibland bli förbisedda av allmänheten (Anserud, 2012; Asp, 2012; 

Fellinger, 2009; Gustafsson, 2011). Heberlein (2008) hade däremot ett yrke med många 

valmöjligheter där hon kunde öka och minska arbetsbelastningen själv vilket gjorde att hon 

inte behövde vara sjukskriven en längre tid och därmed inte behövde förhålla sig till någon 

arbetsgivare. 
 

Kvinnorna upplevde att samhället hade vissa normer och värderingar som människan 

förväntades förhålla sig till. Alltifrån att de skulle vara på ett visst sätt till att de borde 

sysselsätta sig med olika vardagsaktiviteter och leva ett, i andras ögon, “lyckligt liv”. 

Kvinnorna upptäckte att det blev svårare och svårare att leva upp till dessa värderingar vilket 

allmänheten upplevdes inte kunna förstå. Kvinnorna fick ofta kommentarer som visade att det 

inte fanns någon förståelse eller empati för kvinnorna med sjukdomen och de uppfattades ofta 

som lata (Anserud, 2012; Asp, 2012; Fellinger, 2009; Gustafsson, 2011; Heberlein, 2008). 

”Men kom igen Cecilia, gör som Bosse. Gå upp och ta bara en kopp kaffe och åk sedan till 

jobbet.” (Asp 2012, s.155).   

 

Ensamhet var något som kvinnorna uttryckte sig uppleva. Trots att flera av kvinnorna 

upplevde att de hade närstående med vänner och familj i sin närhet fanns det ändå flera 

personer som lämnat dem med tiden på grund av sjukdomen. Det var inte en självklarhet för 

kvinnorna att bli accepterade som de var, med sin sjukdom, av omgivningen. I stunder av 

hopplöshet, isolering och känslomässig instabilitet, på grund av sin sjukdom, hindrades 

kvinnorna från ett fungerande socialt liv (Anserud, 2012; Asp, 2012; Fellinger, 2009; 

Gustafsson, 2011; Heberlein 2008).”Alla som sa att de skulle finnas för mig hade tröttnat 

efter ett tag.” (Asp, 2012, s.84). 

 

7.2.2 Rädslan att inte räcka till 

Omgivningens reaktioner och agerande kring kvinnorna påverkade deras självkänsla och 

självförtroende. De ville så gärna fungera som friska människor men kände att de inte räckte 

till för att leva upp till sina egna och andras förväntningar. “Jag blir så rädd när jag förstår 

att alla andra är normala. När jag förstår att alla andra klarar av det där jag inte kan.” 

(Heberlein, 2008, s. 104). Det skapade stor osäkerhet och ökade känslan av stigmatisering i 

samhället för kvinnorna. De kände sig ständigt missförstådda och upplevde därmed 

mindervärdeskomplex som ibland kunde resultera i ett nytt skov (Anserud, 2012; Asp, 2012; 

Fellinger, 2009; Gustafsson, 2011; Heberlein, 2008). 

 

Dessutom upplevde kvinnorna en känsla av otillräcklighet gentemot sina närstående som 

ständigt ställde upp för dem och erbjöd sitt stöd. Kvinnorna upplevde sig själva som ständigt i 

en beroendeposition, som om de aldrig kunde återgälda det stödet som de fick från människor 

i sin omgivning. Samtidigt hade de en önskan om att kunna upprätthålla en god relation med 

närstående vilket inte alltid var så enkelt i en sjuk episod av isolering till exempel (Anserud, 

2012; Asp, 2012; Fellinger, 2009; Gustafsson, 2011; Heberlein, 2008).“Jag skäms. Jag är så 
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jävla usel. Jag är inte till någon nytta längre. Jag gör ingen människa glad. Minst av allt 

mina barn. Minst av allt dem.” (Heberlein 2008 s.192). 

 

7.3 Drivkraft som ger energi 

7.3.1 Känsla av stöd 

Vikten av relationer till närstående belystes starkt i kvinnornas liv. Flertalet gånger var det 

familj och vänner som hjälpte kvinnorna ur sitt lidande och istället bidrog med välbefinnande. 

När kvinnorna var nere i en depression och inte visste vart de skulle vända sig kunde de alltid 

kontakta en familjemedlem eller vän som kunde finnas där för dem. De fanns alltid där och 

hade ett stort tålamod i med- och motgångar vilket var otroligt viktigt för kvinnornas 

självkänsla, självförtroende och återhämtning. Närstående deltog och skjutsade kvinnorna till 

psykiatrisk sjukvård och myndigheter, hjälpte till med matlådor, städning och påminde dem 

om personlig hygien. De kunde även höra av sig bara för att se hur de mådde. Då kvinnorna 

isolerade sig i en depressiv period kunde närstående ibland, trots det, nå fram till kvinnorna 

när ingen annan gjorde det. När inte kvinnorna orkade så orkade familj och vänner. Goda 

sociala kontakter var många gånger kvinnornas räddning. De närstående tog sig tid till att 

lyssna och försöka förstå kvinnorna med sjukdomen för att kunna hjälpa till på bästa sätt 

(Anserud, 2012; Asp, 2012; Gustafsson, 2011; Heberlein, 2008). 

 

Kacka har varit en av de allra viktigaste personerna i mitt liv, hon har alltid ställt upp 

och alltid funnits där för mig. Kacka har räddat mitt liv många gånger, från första 

början. (Anserud, 2012, s. 155). 

 

Fellinger (2009) däremot nämnde ingen tydlig närstående som stöd utan hittade sitt stöd 

genom att se sig själv ur olika perspektiv och skriva ned det. På detta sätt bearbetade hon 

bekymmersamma perioder och fann styrka i att ta svåra beslut. 

 

Sjukvårdsbesök var gemensamt och ett annat sätt för kvinnorna att hitta stöd, något som var 

återkommande genom deras liv. Akutpsykiatrin var en plats som de besökte och upplevde 

som en trygghet i att alltid ha någonstans att vända sig till när sjukdomen blev ohanterlig och 

pressade dem till en ohållbar situation (Anserud, 2012; Asp, 2012; Fellinger, 2009; 

Gustafsson, 2011; Heberlein, 2008). Vårdpersonalens kompetens, omhändertagande och 

bemötande var en viktig aspekt i återhämtning och tillfrisknande upplevde kvinnorna 

(Anserud, 2012; Asp, 2012; Fellinger, 2009; Gustafsson, 2011; Heberlein, 2008). ”Det var 

viktigt, allra helst för mig som hade svårt att lita på människor och för att med en sådan svår 

sjukdom få ha en läkare som var väldigt kompetent” (Asp, 2012, s. 189). Däremot upplevde 

Anserud (2012) att den psykiatriska sjukvården hade knappa resurser vilket gjorde att hennes 

självbestämmande inte kunde tillgodoses. Utan sjukvården hade hon inte överlevt men 

stundtals upplevde hon att den inte räckte till. 

 

Kvinnorna hamnade i djupa depressioner där de hade fått tankar om att ta sitt liv (Anserud, 

2012; Asp, 2012; Fellinger, 2009; Gustafsson, 2011; Heberlein, 2008). En av kvinnorna 

beskrev in i minsta detalj hur hon planerade sitt självmord (Heberlein, 2008). Varför 

kvinnorna till slut valde att inte ta sitt liv var många gånger deras betydelsefulla relationer till 

familj och vänner. Flertalet gånger uttryckte de en tacksamhet till deras närstående som, 

ibland var omedvetna om sin hjälpinsats, hade räddat dem från att begå självmord. Kvinnorna 

förstod att ett självmord skulle orsaka stort lidande för de närstående och de kände att de ville 

leva, inte minst för dem (Anserud, 2012; Asp, 2012; Fellinger, 2009; Gustafsson, 2011; 

Heberlein, 2008).  
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Ett brott. Ett brott är vad det är, varken mer eller mindre. Kanske det värsta brottet en 

människa kan begå: brottet att svika sina barn. Brottet att ta ifrån ett barn dess 

förälder. Gör inte det Ann. Bli inte en ond människa. (Heberlein, 2008, s. 34-35). 

 

 

7.3.2 Styrka i sig själv 

Kvinnorna är författare och fann styrkan i sig själva genom att skriva om sitt liv med bipolär 

sjukdom. De upplevde en högre förståelse för sjukdomen och lärde känna sig själva bättre. 

Tankarna var något som kvinnorna hade svårt att kontrollera, därför var det till stor hjälp att 

få skriva av sig som de kallade det (Anserud, 2012; Asp, 2012; Fellinger, 2009; Gustafsson, 

2011; Heberlein, 2008). 

 

När kvinnorna fick sin diagnos upplevdes de mer öppna med sitt tillstånd, dock var det till 

personer de litade på och upplevde ett behov av att dela med sig till. Det kunde ta 10-20 år 

innan de fick diagnosen bipolär sjukdom och för dem var det en befrielse att förstå sig själva 

och kunna dela med sig om varför de betedde sig på ett sätt som utomstående ibland inte 

kunde förstå i olika situationer. Öppenheten om sjukdomen förenklade deras vardag och blev 

en styrka för dem att bearbeta sin upplevelse av sjukdomen (Anserud, 2012; Asp, 2012; 

Heberlein, 2008). “Jag har alltid varit öppen med mina psykiska problem. Öppenhet är 

oerhört viktigt för mig för att kunna få ett så bra liv som möjligt.” (Asp, 2012, s. 209). Två av 

kvinnorna var mer försiktiga med vem de delade med sig till och valde istället att bara vara 

öppna med sin sjukdom i familjen men inte utanför den till en början. Till slut valde även de 

att berätta för omvärlden om sjukdomen påverkar dem. (Fellinger, 2009; Gustafsson, 2011). 

 

Kvinnorna beskrev även hur de lärt känna sig själva och sin sjukdom och hur de på så sätt 

lyckats hantera den bättre. Förutom att skriva hade de även hittat andra sätt att skingra 

tankarna genom att bland annat sysselsätta sig med något annat som upptog deras 

uppmärksamhet. När de upplevde att ett skov var på gång kunde de ibland häva det med egen 

drivkraft eller meddela sina anhöriga om sina känslor. Krav och prestationer innebar en stor 

stress för kvinnorna. De tog tillbaka kontrollen över livet genom att snabbt hantera tidiga 

tecken och planera sitt liv efter dagsform (Anserud, 2012; Asp, 2012; Fellinger, 2009; 

Gustafsson, 2011; Heberlein, 2008).  

 
Jag planerar inte mer än jag måste för jag vet inte hur mina dagar kommer att se ut, 

vill säga ”kännas”. Att leva i nuet och att lyssna på hjärtat när jag tar beslut har 

gjort att självkänslan växt sig starkare och fått en balans med självförtroendet.” (Asp 

2012, s.216). 

 

Kvinnorna menade att deras egen vilja och drivkraft hade stor betydelse för deras personliga 

framgång. I takt med att de lärde sig leva med sjukdomen började de se en ljusare framtid och 

en drivkraft i att inte gå tillbaka till där de en gång var. De påtalade även att ingen ska behöva 

vara sin diagnos utan alla har rätt till att vara människa. Kvinnorna lärde sig att den viktigaste 

relationen som de hade i sitt liv var relationen till sig själva (Anserud, 2012; Asp, 2012; 

Fellinger, 2009; Gustafsson, 2011; Heberlein, 2008). “Idag har jag kommit till den punkt då 

jag vägrar se mig själv som ett offer. Jag är inte sjukdomen, jag är Rebecca Anserud och jag 

har bipolär sjukdom.” (Anserud 2012, s. 150). 
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8 Diskussion 
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom. För att 

få fram datamaterial användes självbiografier för att fånga upplevelsen av sjukdomen. På så 

sätt får vi tillgång till kvinnornas livsvärld som de själva valt att dela med sig av. Kvinnornas 

mening med att ge ut självbiografier var för att ge en tydlig bild av hur det kan vara att leva 

med bipolär sjukdom vilket är författarna till denna studiens syfte. I resultatet presenteras 

kvinnornas livsvärld som en kamp mellan lidande och välbefinnande i en sjukdom som ger 

upplevelsen av maktlöshet. Med en oförutsägbar framtid blir vardagsaktiviteter en utmaning 

för kvinnorna. Omgivningen har ingen förståelse för sjukdomen på grund av okunskap kring 

bipolär sjukdom som gör att kvinnorna får uppleva stigmatisering i samhället, vilket leder till 

låg självkänsla. Att kunna vara öppen med sin sjukdom är en styrka uttryckte kvinnorna. 

Närstående och sjuksköterskan ger hopp, energi och stöd till kvinnorna.     

8.1  

Metoddiskussion 

Studien är skriven med en kvalitativ ansats för att undersöka kvinnornas upplevelser av ett liv 

med bipolär sjukdom vilket bedömdes som mest lämpligt av hänsyn till tid, tillgänglighet och 

kunskap. Datainsamlingen gjordes genom att fem utvalda självbiografier lästes, skrivna av 

kvinnor som under lång tid levt med sjukdomen. I självbiografier berättar människor om sina 

upplevda vardagserfarenheter, tolkningsramar och regler som visar sig i människors sätt att 

använda sig av det för att förstå andra och sig själva (Johansson & Öberg, 2008). Detta anses 

användbart i ett vetenskapligt syfte för att få ut den enskildes upplevelse av sin livsvärld. Att 

författarna till biografierna skriver ur sitt eget perspektiv och använder egna ord ses som en 

styrka och ger en bättre trovärdighet för studien och dess resultat. Något som dock kan ses 

som en svaghet är att böckerna är granskade av bokförlag vilket kan ha påverkat textens 

innehåll. På så sätt kan det vara svårt att veta om upplevelserna är bokförlagets eller 

författarnas till böckerna. På samma sätt kan även författaren till biografin välja ut vad denne 

väljer att berätta vilket kan påverka hur författarna och upplevelsen av sjukdomen framställs. 

Enligt Dahlberg (1997) innehåller självbiografier tillräckligt med material och en så pass 

genomtänkt och detaljerad text som gör att det blir vetenskapligt intressant. Så var fallet även 

i denna studie. 

 

Intervjuer hade varit ett annat sätt att samla in data. Skillnaden hade varit att författarna till 

denna studie haft möjligheten att ställa följdfrågor vilket skulle kunnat ge ett mer omfattande 

resultat. Dock anser författarna till denna studie att det hade varit svårt att få tag i informanter 

och att genomföra en intervju på ett etiskt försvarbart sätt. Beroende på vilket tillstånd i 

sjukdomen informanten hade varit skulle ha kunnat påverka resultatet och även informantens 

autonomi, som ska beaktas, om vilken information som de vill dela med sig av. Dahlberg 

(1997) säger att skrivna berättelser är en bra källa att samla in material från om människors 

olika upplevelser av ohälsa, även av utrymmes- och tidsskäl. Möjligheten fanns även att 

samla in data genom vårdvetenskapliga artiklar men valdes bort för att artiklarna redan är 

behandlade av någon annan och vi anser att vi inte skulle fått en lika djupgående förståelse av 

patientens upplevelse som är relaterat till studiens syfte. 

 

Självbiografierna återfanns i Libris nationella databas. Åtkomsten underlättades när böckerna 

var tillgängliga på författarnas till denna studie skolbibliotek, hembibliotek och 

sjukhusbibliotek tillsammans. Möjligheten fanns att andra sökmotorer skulle kunnat fånga 

upp fler biografier men tillräckligt antal biografer ansågs ändå ha återfunnits för att ge ett 

tillförlitligt resultat. Biografierna valdes ut genom inklusions- och exklusionskriterier för att 

stämma in på studiens syfte. Kvinnor valdes som informanter för att statistiskt är det fler 
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kvinnor som vårdas för bipolär sjukdom än män och urvalet av biografier var främst skrivna 

av kvinnor (se bilaga 1). För att inte gå för långt bak i tiden och låta samhället påverka genom 

att det kunde se annorlunda ut valdes böcker som var utgivna mellan år 2008-2018. Böcker 

som var översatta från ett annat språk valdes bort för att få författarens egna skrivna ord och 

inte någon annans tolkning. För att hålla fokus på syftet valdes böcker bort där kvinnan hade 

fler sjukdomar diagnostiserade än bipolär sjukdom. Detta för att inte blanda ihop olika 

sjukdomars påverkan på kvinnan.  

 

Materialet analyserades enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2017) kvalitativa 

manifesta analysprocess. Kategoriseringen av materialet var ett relevant tillvägagångssätt att 

använda då det var mycket material som skulle analyseras. Båda författarna till denna studie 

läste alla fem biografier för att få en omfattande kunskap och uppfattning av kvinnornas 

erfarenheter. Detta anses öka trovärdigheten av studien för att det minskade risken att 

relevant data inte skulle komma fram. Tillvägagångssättet är beskrivet och redogjort på ett 

lättförståeligt sätt som anses ge studien en hög pålitlighet.  

 

Citaten används i resultatet för att lyfta fram kvinnornas upplevelser och känslor med egna 

ord och detta anses öka trovärdigheten (Wihlborg, 2017). Studien betraktas inte vara 

generaliserbar för att varje upplevelse och känsla är unik till den specifika individen. Det var 

heller inte meningen med studien men upplevelserna och resultatet i studien kan vara 

överförbart på fler än de som ingick i studien. Studien gjordes för att få en bättre inblick och 

förståelse i kvinnans liv med diagnostiserad bipolär sjukdom och för att främja kommande 

möten mellan sjuksköterskan och medmänniskor till drabbade patienter. Reflektion har 

genomförts av egna upplevelser och erfarenheter och kan ha påverkat resultatet men detta har 

försökts undvikas genom att tydliggöra vår förförståelse och vid analys vara medvetna om 

den samt försökte sätta den åt sidan.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse av bipolär sjukdom. De tre viktigaste 

fynden som framkommer i resultatet är upplevelsen av att maktlöshet försvårar livet, att 

omgivningen påverkar och upplevelsen av drivkraft som ger energi. 
 
Studiens resultat visar att bipolär sjukdom påverkar kvinnorna med tydliga variationer av 

känslomässiga upp- och nedgångar vilket ger en känsla av maktlöshet. Liknande beskriver 

Døssing et al. (2015) patienternas självuppfattning som föränderlig under episoderna av låg 

självkänsla och lidande under depression samt en känsla av välbefinnande vid början av 

hypomani och därefter övergår till ett ökat självförtroende under den maniska episoden. 

Genom kvinnornas olika sinnesstämningar påverkas även deras livsstil och livsvärld. Blixen, 

Perzynski, Bukach, Howland och Sajatovic (2016) belyser i sin studie att vid episoder av 

mani gör patienten irrationella beslut som leder till negativa konsekvenser för personen med 

bipolär sjukdom men även för deras närstående. Därefter infinner sig omdömet och de förstår 

vilket lidande de orsakat, som skapar förtvivlan, besvikelse och sämre självkänsla. Wiklund 

(2014) förklarar att upplevelsen av sig själv kan vara betydande i lidandet jämfört med hur 

personen ställer sig i relation till andra. Døssing et al. (2015) hävdar att låg självkänsla och 

känsla av hopplöshet minskar patientens välbefinnande och bidrar till lidande vilket ökar 

risken för självmord. 
 

Självmordsrisken är stor vid bipolär sjukdom. En fjärdedel av patienterna försöker begå 

självmord någon gång under sitt liv och 10-20% av dem lyckas vilket är den högsta 
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självmordsfrekvensen av alla psykiatriska tillstånd (Proudfoot et al., 2009). Resultatet visar 

att kvinnorna upplever hopplöshet, lidande och har självmordstankar. Forskning visar även 

att det finns en åttafaldigt större risk för självmordsförsök hos kvinnor jämfört med män 

(Acosta et al., 2012). Det anses vara själviskt att ta sitt liv då det drabbar de som är kvar i 

livet (Bonnington & Rose, 2014). Självmord väcker starka känslor för föräldrar, barn och 

syskon som drabbas av lidande genom sorg, skuld, saknad och vrede (Allgulander, 2014). 

Resultat visar att kvinnorna upplever det som att deras närstående ger dem energi och en vilja 

att leva för att inte behöva känna skuldkänslor av att lämna dem efter sig. Sjukdomens 

depression orsakar ett lidande som upplevs ohanterligt för kvinnorna vilket leder dem till 

självmordstankar. Resurser från den psykiatriska sjukvården och närståendes stöd bidrar med 

välbefinnande som ger dem energi att fortsätta leva. 

 

I resultatet framkommer det att kvinnorna har en oförmåga att ta sig an och slutföra 

vardagsaktiviteter och livsprojekt. Enligt Bejerholm och Eklund (2014) är den dagliga 

sysselsättningen och de närstående viktiga för välbefinnande och livstillfredsställelse. 

Livsprojekt är svåra att upprätthålla när sjukdomen påverkar personens livsvärld vid bipolär 

sjukdom på ett sätt som är svårt att anpassa sig efter och inte går att förutse. I resultatet 

presenteras kvinnornas svårigheter i att hitta en balans mellan arbete, fritid och återhämtning. 

 

Resultatet i studien visar att kvinnorna upplever att människor i omgivningen har en 

förutfattad mening av bipolär sjukdom vilket bidrar till lidande. Bonnington och Rose (2014) 

förklarar att samhällets syn på personer med bipolär sjukdom försvårar vardagen för dem på 

grund av missförstånd som ger en sämre förutsättning att försöka förklara hur det är att leva 

med sjukdomen. De är “stämplade” redan från början (Björkman & Lundberg, 2014). 

Bonnington och Rose (2014) påstår att även myndigheter och arbetsgivare diskriminerar och 

särbehandlar dem så att de missgynnas vilket leder till att patienterna ständigt får strida för 

sina rättigheter och trovärdighet. Blixen et al. (2016) hävdar att personer med bipolär 

sjukdom upplever stigmatisering i samhället vilket leder till isolering samt låg självkänsla. 

Detta visas även i vårt resultat. Björkman och Lundberg (2014) förklarar att normer och 

värderingar är något som anses vara normalt att följa i samhället. Stigmatiseringen blir större 

när en person utgör ett hot mot grundläggande värderingar, säkerhet och världsbild. 

Okunskapen om sjukdomen och missförstånden som uppstår gentemot kvinnorna leder till 

lidande då samhället inte förstår dem och väljer att ta avstånd vilket styrker resultatet i 

studien.  

 

Resultatet tyder på att närstående är en tydlig källa till drivkraft och välbefinnande hos 

kvinnorna. Detta stödjs av Rusner, Carlsson, Brunt och Nyström (2012) studie som menar att 

närstående finns med i patientens vardag där de främst befinner sig vilket gör att närstående 

har en mer betydelsefull roll i patientens liv än vårdpersonal som de inte träffar lika frekvent. 

Detta visar sig i resultatet av denna studie. Närstående känner individen väl och kan tidigt se 

förändringar hos denne som de då tidigt kan åtgärda på det sätt som är mest lämpligt för 

situationen. Bonnington och Rose (2014) säger däremot att patienter med bipolär sjukdom 

ibland kan uppleva lidande då närstående blir överbeskyddande och ofta påpekar vad som är 

rätt och fel vilket inte alltid ses som positivt. 

 

Resultatet tyder även på att de närstående påverkas av sjukdomen då de är involverade i 

kvinnornas livsvärld. Benzein, Hagberg och Saveman (2017) hävdar att när människor 

inkluderar varandra i sina liv och skapar känslomässiga band så skapas ett system. Om en 

person i systemet påverkas emotionellt, psykiskt eller fysiskt så kommer även övriga 

deltagare i systemet att påverkas. Rusner et al., (2012) hävdar i sin studie att leva nära en 
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person med bipolär sjukdom innebär stundtals både förtvivlan, maktlöshet och lidande. Enligt 

resultatet är det främst kvinnornas närstående, men även kompetent vårdpersonal som bidrog 

med hopp, energi och välbefinnande. Bonnington och Rose (2014) studie belyser patienters 

upplevelser av att vara öppna om sin sjukdom med sina närstående men att de närstående i sin 

tur däremot försökte dölja deras behov, symtom och funktionsnedsättningar för omgivningen. 

Det påverkade patienternas livsvärld och självkänsla negativt vilket orsakade lidande genom 

att de upplevde sig vara annorlunda och inte accepterade som de är. De närstående valde till 

viss mån att skydda patienten genom att inte vara öppna om sjukdomen (Bonnington & Rose, 

2014). Rusner et al. (2012) skriver att närstående strider för att patienten och familjen inte ska 

bli exkluderade från sociala sammanhang då samhällets okunskap om sjukdomen har skapat 

fördomar. Dahlberg och Segesten (2010) understryker vikten av kommunikation och att lägga 

sin förförståelse åt sidan för att öppna upp för ny förståelse i olika möten. 

 

Rusner et al. (2012) menar att de närstående är i behov av mer stöd från framförallt 

vårdpersonal för att underlätta deras bördor som kan uppstå. Vid början till en ny episod 

uppsöker patienterna ofta självmant sjukvården då de vet hur sjukdomen ter sig och att de 

behöver hjälp. Men ibland vid djup depressiv, hypomanisk och manisk episod är det vanligt 

att patienten inte orkar eller vill uppsöka sjukvården och då kan närståendes inflytande vara 

livräddande (Rusner et al., 2012). I ett patientfokuserat vårdperspektiv ingår även de 

närstående och trots att det inte finns något lagstadgat krav på omsorg av de närstående till 

vuxna patienter så ses det som en etisk självklarhet att värna om dem då de kan utgöra 

trygghet och stabilitet för patienten vilket ger välbefinnande. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) åligger det sjuksköterskan att ta tillvara på de närståendes talan 

i vården (Dahlberg & Segesten, 2010). Wright, Watson och Bell (2002) förtydligar att 

familjen har resurser när den konfronteras med hemska upplevelser i sjukdomen. Genom en 

helhetssyn på patienten kan individen förstås bäst mot bakgrund av sina relationer till andra. 

Det framkommer i resultatet att de närstående står kvinnorna närmast och de räddar livet på 

kvinnorna många gånger vilket understryker vikten av omsorg och delaktighet i 

hälsoprocessen av både patient och närstående.  
 

Det framkommer även i resultatet att den psykiatriska sjukvården är som en fristad för 

kvinnorna där de är accepterade och till stor del får möta kompetent vårdpersonal som ingav 

trygghet och bidrog med välbefinnande. Genom en öppen och följsam vård kan förtroendet 

mellan patient och vårdpersonal öka (Allgulander, 2014). En studie motsäger detta då studien 

visar att patienter med bipolär sjukdom kan uppleva maktlöshet och lidande inom sjukvården 

samt att patientens integritet inte tas i beaktning (Bonnington & Rose, 2014). I resultatet får 

vi ta del av förtroendefulla möten vid sjukvårdsbesök men även möten som skapar lidande då 

patientens självbestämmande inte får vara i centrum. För patienten är det viktigt att vara i ett 

vårdande sammanhang där sårbarhet kan minska och friheten öka, alltså där hälsa och 

välbefinnande kan utvecklas (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjukvården kan innebära en 

trygghet och ge en känsla av kontroll genom att förstå sin sjukdom och vårdarens agerande. 

Vetskapen om sjuksköterskans kunskap om sjukdomen och att kunna förklara det till synes 

oförklarliga gör också att sjuksköterskan får en viktig roll i patientens hälsoprocess och 

tillfrisknande (Dahlberg & Segesten, 2010). (Tingström, 2009) menar att sjuksköterskan kan, 

genom ett pedagogiskt förhållningssätt med kunskap om sjukdomen, lära patienter och 

närstående hantera sjukdomen i hälsofrämjande och livräddande syfte.  

 

8.2.1 Fortsatt forskning 

Med kunskapen som denna studie givit anses vidare forskning, relaterat till kvinnor med 

bipolär sjukdom, behöva ytterligare fokusera på hur sjuksköterksan kan optimera patientens 
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hälsoprocess genom att involvera närstående. I resultatet presenteras hur viktigt de 

närståendes stöd är till kvinnorna med bipolär sjukdom, en studie från deras perspektiv och 

hur stödet skulle kunna utvecklas vore av intresse. Det behövs en djupare förståelse för hur 

individens livsvärld påverkas, för att kunna motverka lidande och främja välbefinnande.  

 

9 Slutsatser 
I studien framkommer det att bipolär sjukdom innebär en känsla av maktlöshet och 

hopplöshet som påverkar patientens välbefinnande genom ett ökat lidande. Risken för 

självmord ökar i takt med patientens lidande. Sjukdomen blir stundtals ohanterlig för 

kvinnorna, då är stöd från närstående och sjuksköterskan betydelsefullt. Vardagen är 

kvinnornas största utmaning som skapar svårigheter i att behålla en balans mellan livsprojekt 

och återhämtning. Okunskap och stigmatisering i samhället ökar lidandet och ger låg 

självkänsla för personer med bipolär sjukdom då de ständigt lever med en känsla av att inte 

vara accepterade. Sjuksköterskan bör ta hänsyn till och erbjuda stöd för närstående då de har 

en viktig och betydande roll i kvinnornas liv. Närstående är de som kan ge välbefinnande och 

hopp till patienten när lidandet tar över. Genom att öka kunskapen kring bipolär sjukdom i 

samhället kan patienterna känna sig trygga i att vara öppna med sin sjukdom och på så sätt 

uppnå välbefinnande.  



  
 

 18 

10 Referenser 
Acosta, F. J., Vega, D., Torralba, L., Navarro, S., Ramallo-Fariña, Y., Fiuza, D., ... Siris, S. 

G. (2012). Hopelessness and suicidal risk in bipolar disorder. A study in clinically 

nonsyndromal patients. Comprehensive Psychiatry, 53(8), 1103-1109. 

doi:10.1016/j.comppsych.2012.03.013 

Allgulander, C. (2014). Klinisk psykiatri. Lund: Studentlitteratur. 

Anserud, R. (2012). Ett bipolärt hjärta: [en berättelse om kampen att leva med bipolär 

sjukdom]. (1. uppl.) Stockholm: Lindqvist Publishing. 

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

Papertalk. 

Bejerholm, U,. & Eklund, M,. (2014) Vardagslivet. Brunt, D. & Hansson, L. (Red.), Att leva 

med psykisk funktionsnedsättning: livssituation och effektiva vård- och stödinsatser (s. 67-

78). (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Benzein, E., Hagberg, M. & Saveman, B-I. (2009) Familj och sociala relationer. Friberg, F., 

Öhlén, J. & Edberg, A. (Red.) Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (1. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Benzein, E., Hagberg, M. & Saveman, B-I. (2017). Teoretiska utgångspunkter för 

familjefokuserad omvårdnad. Benzein, E., Hagberg, M. & Saveman, B. (Red.) Att möta 

familjer inom vård och omsorg. (s.33-49) (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

Bergström, J. (2017) Berättelser om lärande – ur ett patientperspektiv. Lepp, M. & Leksell, J. 

(Red.) Vårdpedagogik: vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv. (s. 58-73) 

(Första upplagan). Stockholm: Liber 

Billsborough, J., Mailey, P., Hicks, A., Sayers, R., Smith, R., Clewett, N., & ... Larsen, J. 

(2014). 'Listen, empower us and take action now!': reflexive-collaborative exploration of 

support needs in bipolar disorder when 'going up' and 'going down'. Journal Of Mental 

Health, 23(1), 9-14. doi:10.3109/09638237.2013.815331 

Bipolar Disorder and the Nurse: Helpful and Obstructive Elements During a Depressive 

Episode From the Patients' Perspective. Archives Of Psychiatric Nursing, 29(5), 290-296. 

doi:10.1016/j.apnu.2015.05.005 

Björkman, T., & Lundberg, B. (2014) Stigma. I Brunt, D. & Hansson, L. (Red.), Att leva med 

psykisk funktionsnedsättning: livssituation och effektiva vård- och stödinsatser (s. 67-78). 

Lund: Studentlitteratur. 

Blixen, C., Perzynski, A. T., Bukach, A., Howland, M., & Sajatovic, M. (2016). Patients’ 

perceptions of barriers to self-managing bipolar disorder: A qualitative study. International 

Journal Of Social Psychiatry, 62(7), 635-644. doi:10.1177/0020764016666572 



  
 

 19 

Bonnington, O., & Rose, D. (2014). Exploring stigmatisation among people diagnosed with 

either bipolar disorder or borderline personality disorder: A critical realist analysis. Social 

Science & Medicine, 1237-17. doi:10.1016/j.socscimed.2014.10.048 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: i teori och praxis. Stockholm: 

Natur & kultur. 

Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. (2., [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Danielson, E. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I Henricson, M. (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: från idé till examination inom omvårdnad(s.111-117). Lund: Studentlitteratur.  

Døssing, M., Nilsson, K. K., Svejstrup, S. R., Sørensen, V. V., Straarup, K. N., & Hansen, T. 

B. (2015). Low self-compassion in patients with bipolar disorder. Comprehensive Psychiatry, 

6053-58. doi:10.1016/j.comppsych.2015.03.010 

Fellinger, L. (2009). Annorlundheter. Växjö: Artéa. 

Fernandez, M. E., Breen, L. J., & Simpson, T. A. (2014). Renegotiating Identities: 

Experiences of Loss and Recovery for Women With Bipolar Disorder. Qualitative Health 

Research, 24(7), 890-900. doi:10.1177/1049732314538550 

Gustafsson, C. (2011). Mitt liv i berg- och dalbana. Visby: Nomen. 

Heberlein, A. (2008). Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Stockholm: Weyler. 

Henricson, M. & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I Henricson, M. (Red), Vetenskaplig 

teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 112-120). Lund: 

studentlitteratur.  

Hjärnfonden. (2018). Bipolär Sjukdom. Hämtad 2018-03-07 http://www.hjarnfonden.se/om-

hjarnan/diagnoser/bipolar-

sjukdom/?gclid=CjwKCAiAlfnUBRBQEiwAWpPA6aH88JN2LkvFK847viBkUiGnNZxK0h

1KlcjeKqPq-GML3ymd70BEJxoCTDQQAvD_BwE 

Johansson, A. & Öberg, P. (2008) Biografi- och livsberättelseforskning. Meeuwisse, A., 

Swärd, H., Eliasson-Lappalainen, R. & Jacobsson, K. (Red.), Forskningsmetodik för 

socialvetare. (s.73-88). Stockholm: Natur & kultur. 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2017) Kvalitativ innehållsanalys. I Höglund-

Nielsen, B., & Granskär, M. (Red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 

(s. 219-233). Lund: Studentlitteratur. 

Maskill, V., Crowe, M., Luty, S., & Joyce, P. (2010). Two sides of the same coin: caring for a 

person with bipolar disorder. Journal Of Psychiatric & Mental Health Nursing, 17(6), 535-

542. doi:10.1111/j.1365-2850.2010.01555.x 



  
 

 20 

Proudfoot, J., Parker, G., Benoit, M., Manicavasagar, V., Smith, M., & Gayed, A. (2009). 

What happens after diagnosis? Understanding the experiences of patients with newly-

diagnosed bipolar disorder. Health Expectations, 12(2), 120-129. doi:10.1111/j.1369-

7625.2009.00541 

Registerforskning. (2016). Helsingforsdeklarationen. Hämtad 2018-03-07 från 

https://www.registerforskning.se/stod-till-dig-som-forskar/juridik-och-

etik/helsingforsdeklarationen/  

Rusner, M.,Carlsson, G.,Brunt, D. & Nyström, M. (2009). Extra dimensions in all aspects of 

life-the meaning of life with bipolar disorder. Int J Qualitative Stud Health Well-being, 

1;4:159-69. doi: 10.1080/17482620902864194. 

Rusner, M., Carlsson, G., Brunt, D. A., & Nyström, M. (2012). The Paradox of Being Both 

Needed and Rejected: The Existential Meaning of Being Closely Related to a Person with 

Bipolar Disorder. Issues In Mental Health Nursing, 33(4), 200-208. 

doi:10.3109/01612840.2011.653037 

Segesten, K. (2017). Användbara texter. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: Vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (s.49-58). Lund: Studentlitteratur. 

 

Socialstyrelsen. (2016). Statistikdatabas för diagnoser i specialiserad öppen vård. Hämtad 

16-04-2018. 

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/diagnoserispecialiseradoppenvard 

Stegink, E. E., van der Voort, T., van der Hooft, T., Kupka, R. W., Goossens, P. J., Beekman, 

A. F., & van Meijel, B. (2015). The Working Alliance Between Patients With 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

Hämtad 2018-05-03  

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-

riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/ 

 

Svensson, P. & Ahrne, G. (2015) Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. Ahrne, G. & 

Svensson, P. (Red) Handbok i kvalitativa metoder. (2., uppl.) Stockholm: Liber. 

Thomé, E. S., Dargél, A. A., Migliavacca, F. M., Potter, W. A., Jappur, D. C., Kapczinski, F., 

& Ceresér, K. M. (2012). Stigma experiences in bipolar patients: the impact upon 

functioning. Journal Of Psychiatric & Mental Health Nursing, 19(8), 665-671. 

doi:10.1111/j.1365-2850.2011.01849.x 

 

Tingström, P. (2009) Information och utbildning. Friberg, F. & Öhlén, J. (red). 

Omvårdnadens grunder: perspektiv och 

förhållningssätt. (s.597-601) Lund: Studentlitteratur. 

Wihlborg, M. (2017) Fenomenografi. I Höglund-Nielsen, B., & Granskär, M. (Red.) 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (s. 107-126). Lund: 

Studentlitteratur. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Rusner%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20523885
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Carlsson%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20523885
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Brunt%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20523885
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Nystr%26%23x000f6%3Bm%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20523885


  
 

 21 

Wiklund Gustin, L. (2014). Lidande - en del av människans liv. I Friberg, F. & Öhlén, J. 

(Red.), Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (s. 269-292) (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

World Health Organization. (2004). The global burden of disease. Switzerland: World Health 

Organization. Hämtad 2018-04-22 

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf 

Wright, L.M., Watson, W.L. & Bell, J.M. (2002). Familjefokuserad omvårdnad: 

föreställningar i samband med ohälsa och sjukdom. Lund: Studentlitteratur.



  
 

 1 

 

11 Bilagor 

Bilaga 1 

Sökschema av självbiografier 

Databas Sökord Antal träffar Utvalda biografier 

LIBRIS “bipolär sjukdom” 

 

Avgränsningar: 

“bipolär sjukdom” + 

biografi* (böcker 

skrivna på svenska 

valdes som 

avgränsning) 

181 

 

40* 

 

 

 

 

Vulkanutbrott och 

istider: om bipolär 

sjukdom (Beckman, 

2005) 

 

Gå i kras: leva med 

bipolär sjukdom 

(Schelander, 2009) 

 

Mitt galna liv: en 

memoar om psykisk 

sjukdom 

(Lagercrantz, 2010) 

 

Med mitt liv i mina 

händer: att leva med 

bipolär sjukdom 

(Asp, 2012) 

 

 

Flickan och 

psykopaten: en 

bipolär historia ( 

Nordström Jönsson, 

2010) 

 

Ett bipolärt hjärta 

[en berättelse om 

kampen att leva med 

bipolär sjukdom] 

(Anserud 2012) 

 

Patrick: en 

verklighetsskildring 

(Nabrink, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med mitt liv i mina 

händer: att leva med 

bipolär sjukdom 

(Asp, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett bipolärt hjärta 

[en berättelse om 

kampen att leva med 

bipolär sjukdom] 

(Anserud 2012) 
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Ett gott liv 

(Heberlein, 2011) 

 

Mitt nya liv 

(Sternefält, 2010) 

 

Jag vill inte dö, jag 

vill bara inte leva 

(Heberlein, 2008) 

 

Den dagen min 

dotter blev galen: [en 

pappas berättelse] 

(Greenberg, 2009) 

 

En orolig själ: en 

berättelse om att 

vara manodepressiv 

(Jamison, 1997) 

 

Jag och mina 

diagnoser (Jansson, 

2007) 

 

Ett gott liv 

(Heberlein, 2012) 

 

Håll ut sin själ 

(Öberg, 2012) 

 

 

Vansinnet: mitt 

bipolära liv ( 

Hornbacher, 2009) 

 

Adams bok ( Incédy- 

Gombos, 1999) 

 

Sänder på tusen 

kanaler: en bok om 

borderline och dess 

nära samband med 

bipolär sjukdom och 

ADHD (Aspelin, 

2013) 

 

Spring Kent, spring!: 

boken om mitt liv 

 

 

 

 

 

 

 

Jag vill inte dö, jag 

vill bara inte leva 

(Heberlein, 2008) 
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(Lundholm, 2016) 

 

Mitt liv i berg- och 

dalbana (Gustafsson, 

2011) 

 

Bron blev inte slutet 

(Johansson, 2006) 

 

Pat. är frisk och pigg 

för övrigt 

(Bergstrand, 2011) 

 

Diagnos bipolär: ett 

självbiografiskt 

reportage 

(Strömbäck, 2013) 

 

Annorlundheter 

(Fellinger, 2009) 

 

 

 

Mitt liv i berg- och 

dalbana (Gustafsson, 

2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annorlundheter 

(Fellinger, 2009) 

* I tabellen redovisas endast böckernas titel en gång.  
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Bilaga 2 

 

Titel Med mitt liv i mina 

händer: att leva med 

bipolär sjukdom 

Ett bipolärt hjärta 

[en berättelse om 

kampen att leva 

med bipolär 

sjukdom] 

Jag vill inte dö, jag 

vill bara inte leva 

Mitt liv i berg- och dalbana Annorlundheter 

Form av litteratur Självbiografi Självbiografi Självbiografi Självbiografi Självbiografi 

Ansvarig utgivare Papertalk Lindqvist 

Publishing 

Weyler Nomen 

 

Artéa 

Författare Cecilia Asp Rebecca Anserud Ann Heberlein Camilla Gustafsson Lisa Fellinger 

Årtal 2012 2012 2008 2011 2009 

Kvalitetsgranskad  Boken granskades 

genom bokförlaget 
Boken granskades 

genom bokförlaget 

Boken granskades 

genom bokförlaget 

Boken granskades genom 

bokförlaget 

Boken granskades 

genom bokförlaget 

Kan 

självbiografierna 

utveckla akademisk 

och professionell 

kunskap? 

Under Cecilias 

universitetsstudier 

tappar hon plötsligt 

fattningen och 

upplever att döden är 

nära. I boken får vi 

följa hennes kamp 

mellan episoder av 

Rebecca tar med 

oss på en resa om 

hur det är att leva 

med bipolär 

sjukdom. Hon 

skriver om hennes 

skolgång, ständiga 

besök med 

Ann är en 

framgångsrik kvinna 

med stor medial 

uppmärksamhet, 

mycket frilansjobb 

och föredrag på 

skolor. Med sin familj 

på två barn och man 

En bok av Camilla 

Gustafsson där hon 

beskriver från 

tjugoårsålder hur det är att 

leva med bipolär sjukdom 

genom giftermål och 

graviditet. Familj och 

vänner har en stor positiv 

I boken 

Annorlundheter får 

vi ta del av Lisa 

Fellingers egen 

erfarenhet av bipolär 

sjukdom. Hur 

sjukdomen begränsar 

henne samt hur hon 
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mani och depression 

i relationer och 

livsprojekt. 

sjukvården och hur 

omgivningen 

påverkar hennes 

besult i livet. 

berättade hon om hur 

den bipolära 

sjukdomen har tagit 

henne dit hon är idag. 

påverkan medans 

omgivningen har svårt att 

förstå.  

lär sig hantera den i 

sin vardag.   

Kvalitetsgranskning av självbiografier: Enligt Segesten (2012). 
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