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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom där stämningsläget varierar mellan 
depression och mani. En procent av Sveriges befolkning har diagnosen. Kunskapen om 
sjukdomen är låg i förhållande till hur vanlig den är, vilket gör att personer med bipolär 
sjukdom ofta känner sig stigmatiserade. Då stämningsläget varierar har de svårt att sköta 
vardagen och hantera livet och då blir närstående ett viktigt stöd. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa livsvärlden hos personer med bipolär sjukdom. 
Metod: En litteraturstudie enligt Graneheim & Lundmans (2004) kvalitativa 
innehållsanalysmetod med ett manifest tillvägagångssätt av självbiografier. 
Resultat: Studiens resultat presenterades i tre kategorier med tillhörande underkategorier; att 
förlora kontrollen, att hitta balans i livet och världen omkring. Resultatet visar att leva med 
bipolär sjukdom inte bara innebar att acceptera en kronisk sjukdom med livslång behandling, 
vägen dit var ofta lång och krokig. Det var viktigt att få förståelse och stöd både hos 
närstående men även inom sjukvården.  
Slutsats: Det är viktigt att se personer med bipolär sjukdom utifrån deras livsvärld för att öka 
förståelsen i samhället och på så vis kan personernas välbefinnande öka. Hälso- och 
sjukvården har en viktig roll för att främja deras hälsa och ge dem verktyg för att hitta balans i 
livet.  
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 1 Psykoser - samlingsnamn för psykiska störningar där uppfattningar och värderingar av verkligheten är      
       förändrade. 
      2 Suicid är ett fackord för självmord 1 
 

INLEDNING 
 
Vårt intresse för bipolär sjukdom väcktes när vi gjorde praktik inom psykiatrin under 
sjuksköterskeutbildningen. Vi mötte människor som såg ut som vi men som bar på en 
sjukdom som påverkade hela deras liv och vardag. Att leva med bipolär sjukdom i dagens 
samhälle kan upplevas på olika sätt. Många beskriver ett utanförskap och en okunskap hos 
både allmänheten och sjukvårdspersonal. För att uppnå en större acceptans för psykiskt sjuka 
kan det vara av vikt att sprida kunskap. 
 
BAKGRUND  
 
Bipolär sjukdom 
Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som innebär kraftiga svängningar i stämningsläget 
och som präglas av depression eller mani och ibland även inslag av psykoser1 (Lundin & 
Mellgren, 2012). En procent av befolkningen har diagnosen bipolär sjukdom. 
Insjukningsåldern är vanligen 25-45 år, emellertid får hälften sin första sjukdomsperiod före 
30 års ålder. Bipolär sjukdom är något vanligare bland kvinnor och har visat sig ha en viss 
ärftlighet (Cullberg, 2003). 
 
Vid depression är symtomen ofta nedstämdhet, ledsenhet, energibrist och kronisk trötthet. 
Detta gör att många blir sängliggande och inte orkar sköta vardagen med hem, familj och 
arbete. Låg självkänsla och upplevelse av hopplöshet gör att tankar på döden blir vanliga 
(Lundin & Mellgren, 2012). Suicidtankar2 är vanligt förekommande då tillvaron kantas av 
mörka och depressiva perioder. Vid bipolär sjukdom ökar risken för suicid, 15 gånger bland 
män och 22 gånger bland kvinnor (Allgulander, 2008; Rusner, Carlsson, Brunt & Nyström, 
2009). 
 
Mani är ett sjukligt förhöjt stämningsläge som kantas av en irritabilitet och rastlöshet. Ett 
maniskt skov är ett tillstånd då personerna med bipolär sjukdom varken äter eller sover och 
går på högvarv i allt de gör (Ottosson & Ottosson, 2007). Att nya stora projekt startas och 
aldrig slutförs är inte ovanligt och det medför att vänner och familj blir lidande, då manin gör 
att personerna inte inser konsekvenserna av sitt handlande (Rusner, et al., 2009).  
 
Det finns olika former av bipolär sjukdom, vanligast är typ I och typ II. Bipolär typ I utmärks 
av en eller flera maniska perioder, som växlar till eller från depressiva skov, och är av 
psykotisk karaktär. Vid bipolär typ II dominerar de depressiva skoven som varvas med 
hypomana skov. Hypomana skov betyder att de är lindrigare än de maniska skov som syns vid 
bipolär typ I. Mycket talar för att bipolär typ II är underdiagnostiserad, då personerna inte 
upplever de hypomana skoven som sjukligt (Lundin & Mellgren, 2012; Åsberg & Mårtensson 
2009). 
 
Vid diagnostisering av bipolär sjukdom används s k klassificeringsverktyg, DSM 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) och ICD (International 
Classification of Diseases). De tar fasta på om patientens stämningsläge varierar mellan 
depressivt och maniskt, samt vilken svårighetsgrad sjukdomen och skoven har. 
Klassificeringsverktygen används av psykiatriker världen över och syftet är att kunna 
beskriva och förklara en patients sjukdom (Åsberg & Mårtensson, 2009; Simonsen, 2003). 



Behandling vid bipolär sjukdom 
Det tar flera år av svängningar i stämningsläget innan en person kan diagnostiseras med 
bipolär sjukdom. Under den första tiden behandlas personen vid de akuta skoven för att 
senare, efter diagnostisering, börja med stämningsstabiliserande läkemedel. Vid ett akut 
insjuknande i mani eller svårare depression kan inläggning på en psykiatrisk avdelning bli 
aktuell, antingen frivilligt eller under tvångsvård. Det är påfrestande att hitta rätt medicin, då 
det förekommer mycket biverkningar, vilket kan leda till ambivalens inför medicinering, 
(Allgulander, 2008; Proudfoot et. al., 2009) 
 
Förstahandspreparatet vid stämningsstabiliserande läkemedel är litium. Litium är ett 
grundämne som hittas i naturen och målet med behandlingen är att minska återfallsfrekvensen, 
korta ned skoven och ge en lindrigare symtombild. När den här typen av behandling provas ut 
mäts litiumnivån i blodet. Det är viktigt att blodkoncentrationen ligger på en nivå där den 
behandlande effekten är tillfredsställande men med få biverkningar. Biverkningarna är fler ju 
högre koncentration av litium som finns i blodet, därför går personerna på regelbundna 
blodprovskontroller (Nilsson & Mathé, 2009).  
 
Psykoterapi genom kognitiv beteendeterapi (KBT) har en långsiktig effekt och fokus ligger på 
sjukdomssymtom, tidiga tecken, förlopp och att bygga strategier för att kontrollera och 
hantera sjukdomen (Ottosson, 2010). Det kan tillexempel vara att kartlägga sitt liv och lära sig 
att uppmärksamma tidiga tecken på återfall. Det är viktigt att anhöriga får kunskap om 
sjukdomen och känner igen signaler för att kunna förebygga återfall (Lundin & Mellgren 
2012; Russel & Browne, 2005; Veseth, Binder, Borg & Davidsson, 2012). Då bipolär 
sjukdom skiljer sig mycket från person till person är det viktigt att sjuksköterskan har ett öppet 
förhållningssätt för att kunna ta del av personens unika livsvärld (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Sjuksköterskans uppgift är att identifiera och 
förebygga hälsorisker och främja hälsa hos varje enskild individ. Sjuksköterskan ska se 
patientens resurser och därifrån motivera, undervisa och stödja patienten för att kunna hantera 
livet (Willman, A. 2009). 
 
Forskningen om att leva med bipolär sjukdom  
Känslan av att något är fel finns redan i barndomen, därför är det en lättnad att få diagnosen 
och en förklaring till sitt mående och beteende. Misstro, chock, förnekelse och ilska 
förekommer också efter diagnostisering, samt känslan av att förlora den person man en gång 
varit. Acceptansen av diagnosen har visat sig vara en bidragande faktor till att öka patienternas 
välbefinnande. (Proudfoot, et al., 2009; Rusner, et al., 2009) 
 
Regelbunden sömn och att lära sig hantera stress är avgörande för att få en struktur på livet 
och vardagen. Stress kan uppkomma i arbetslivet, vid flytt eller ändrade rutiner vid till 
exempel semester. Många triggas av stress och det kan bli en orsak till återinsjuknande. 
(Russel & Brown, 2005) 
 
Arbetsförmågan varierar vid bipolär sjukdom då den i stor utsträckning är beroende av 
stämningsläget. Vid ett måttligt förhöjt stämningsläge ökar kreativiteten och produktiviteten 
och därmed också arbetsförmågan. I ett depressivt skov sjunker arbetsförmågan kraftigt och 
personen kan upplevas som utbränd. Full arbetsförmåga nås främst genom 
stämningsstabiliserande medicinering (Glant, 2010). 
 
Vid bipolär sjukdom kan det vara svårt att genomföra en utbildning. Vid tidigt insjuknande, 
främst tonåren, är avhopp från gymnasiet eller universitetsstudier vanligt (Meadus, 2007) Ett 
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annat problem är missbruk, vilket är vanligare vid bipolär sjukdom än vid någon annan 
psykisk sjukdom och då framför allt alkoholmissbruk. Det i sin tur medför till att suicidtankar 
och dödligheten ökar (Malhi, Bargh, Cashman, Frye & Gitlin, 2012) 
 
Symtomen vid bipolär sjukdom ger ofta konsekvenser i livet. Samtidigt som episoder av mani 
upplevs som glädje, associeras de också till perioder av pinsamt agerande och skam. Perioder 
av depression kantades av negativa tankar och misstro på sig själv.  
(Crowe, et al., 2012) 
 
Den sjuke och dess familjer drar sig ofta undan och undviker sociala sammanhang vilket leder 
till att de blir isolerade. Bristen på kunskap om sjukdomen i samhället gör att de känner sig 
missförstådda och inte passar in. Många väljer att inte berätta om sin sjukdom, då de upplever 
en oförståelse från omgivningen och de får till svar att det är “bara att gaska upp sig”, (Crowe, 
et al., 2012; Jönsson, Skärsäter, Wijk & Danielsson, 2011). 
 
Sammanfattningsvis konstaterars att dagens forskning främst är inriktad på sjukdomens 
symtom och vad de leder till. Hur de drabbade själv upplever att leva med bipolär sjukdom är 
lite undersökt och ökad kunskap kan leda till bättre vård, mindre stigmatisering och att 
personer med bipolär sjukdom upplever ett större välbefinnande då de kan känna sig mer 
accepterade och en del av samhället.  
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Studien bygger på en vårdvetenskaplig grund där människans helhet synliggörs och patienten 
är i fokus. Enligt Dahlberg & Segersten (2010) betyder det vårdvetenskapliga synsättet hur vi 
ser på patienten, vilken kunskap vi har om patienten samt hur vi kan främja patientens hälsa 
och öka dess välbefinnande. Dahlberg, et al., (2003) beskriver det ontologiska antagandet 
inom vårdvetenskapen som att se människan som en enhet, vilken består av kropp, psyke, själ 
och ande. De menar att det inte går att se till ett av dessa begrepp utan bara som en människa, 
en helhet. Genom att belysa hur personer upplever att leva med bipolär sjukdom ser vi till 
dennes livsvärld. .  
 
Livsvärld 
Livsvärld kan förklaras såsom personens individuella livssammanhang och det är en förening 
mellan sjukdom, hälsa, lidande och välbefinnande. Livsvärlden är individuell och den formas 
och förändras genom hela livet. Livsvärlden är inte synonym med den fysiska verkligheten 
utan den verklighet vi upplever genom våra kroppar, genom detta synsätt går det inte att skilja 
på värld och liv. De ting, människor och företeelser vi möter i världen upplevs på ett speciellt 
och unikt sätt för varje människa i sin livsvärld. Syftet med studien är att belysa livsvärlden 
hos personer med bipolär sjukdom, och den erfarenheten skiljer sig mellan personerna, då de 
upplever sin livsvärld på ett unikt sätt. (Dahlberg och Segersten, 2010; Wiklund, 2003) 
 
Lidande, välbefinnande och hälsa 
I ett förhållningssätt där livsvärlden betonas berörs välbefinnande och lidande. Det finns ett 
samband mellan dessa två begrepp, och målet är att lindra lidandet och öka välbefinnandet. 
Att det finns ett samband mellan dessa begrepp betyder inte att det ena utesluter det andra, i 
ett lidande skede kan även välbefinnande erfaras, enligt Dahlberg, et al., (2003). Vid bipolär 
sjukdom kan välbefinnande upplevas trots att sjukdomen utgör ett lidande. Välbefinnande är 
en subjektiv upplevelse och är därför unikt och personligt.  Lidandet är inte bara något som 
syns på utsidan, lidande kan också var en inre känsla. Ett lidande kan vara att känna sig hotad, 

3 
 



bli kränkt eller en känsla av att förlora sig själv. Många håller sitt lidande för sig själv och 
vårdare måste vara lyhörda och hjälpa patienten att sätta ord på sina känslor (Wiklund, 2003). 
Det finns olika former av lidande enligt Dahlberg, et al., (2003). Sjukdomslidande är det 
lidande som uppkommer i samband med en sjukdom, det kan till exempel vara smärta eller 
illamående men även av mer existentiell karaktär såsom upplevelse av ensamhet och att vara 
sårbar. Sjukdomslidande förekommer ofta vid bipolär sjukdom. Den andra formen av lidande 
är vårdlidande, som orsakas av vården och kan uppkomma på grund av en vårdares 
handlande, men brist på vård är också ett lidande. Den tredje formen av lidande är livslidande 
och förekommer under hela livet, genom alla dess former och faser. Livslidande inkluderar ett 
hälsoperspektiv och det är därför av vikt att kunna hantera sin bipolära sjukdom, för att 
möjliggöra god hälsa. Hälsan främjas genom att man värdesätter sitt eget liv och ser sig själv 
som en unik människa. Hälsa är relaterat till upplevelser av sundhet, friskhet och 
välbefinnande. En god hälsa innebär alltså att man upplever en helhet och med andra ord, för 
att undvika större lidande är det viktigt att behålla hälsan och för att behålla hälsan är det 
viktigt att lindra lidandet Wiklund (2003). 
 
Subjektiv kropp 
Navet i människans existens utgörs av kroppen och så länge vi lever gör vi det genom våra 
kroppar. Med andra ord så leder varje förändring i kroppen till en förändring av livet. 
Förändringen blir tydlig när människan drabbas av en kronisk sjukdom, som till exempel 
bipolär sjukdom, och hur detta påverkar människans lidande och välbefinnande. Genom detta 
förstås hur människan inte kan ses som ett objekt, utan är en subjektiv kropp. Den subjektiva 
kroppen är följaktligen både fysisk, psykisk, existentiell och andlig (Dahlberg, et al., 2003). 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Bipolär sjukdom är en vanligt förekommande kronisk sjukdom med omväxlande höga och 
låga stämningslägen. I och med det blir livet svårt att hantera och en dödslängtan uppstår. 
Bipolär sjukdom är underdiagnostiserad och det kan ta flera år innan diagnosen bli fastställd 
och personerna har under den tiden svårt att sköta vardagen med jobb och studier, vilket leder 
till utanförskap och låg självkänsla. Alkoholmissbruk är vanligt förekommande vid bipolär 
sjukdom och genom det ökar suicidtankarna. Bipolär sjukdom är underdiagnostiserat och det 
kan ta flera år innan man får sin diagnos. Detta leder till ett lidande för personerna och måste 
uppmärksammas av hälso- och sjukvården. Utöver stämningsstabiliserande läkemedel bör 
hälso- och sjukvården erbjuda terapi, t.ex. KBT, för att personerna ska lära sig hantera 
sjukdomen samt uppmärksamma tidiga tecken på återfall. Sjukdomens symtom ger 
konsekvenser i livet och relationer med familj och vänner kan bli svåra att hantera. 
 
Genom den här studien vill vi bidra med en pusselbit till den kunskapslucka som finns om 
upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom. 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa livsvärlden hos personer med bipolär sjukdom. 
 
METOD 
 
Litteraturstudien har inspirerats av den hermeneutiska vetenskapsteorin som är att föredra vid 
vårdvetenskaplig forskning och har använts för att skapa en förståelse av den innebörd som 
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personerna uttrycker i sina biografier (Nortvedt & Grimmen, 2006). Studien har antagit en 
kvalitativ ansats då en djupare förståelse vill åstakommas kring det fenomen som valts att 
studeras (Friberg, 2006). Ett fenomen beskrivs av Dahlberg, et al., (2003) som personens 
livsvärld vilket är huvudpunkten i den hermeneutiska vetenskapsteorin. För att få en djupare 
förståelse kring fenomenet upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom valdes därför att läsa 
självbiografier då det enligt Segesten (2006) skildrar personens egna liv och företeelser vilket 
gör att den subjektiva livsvärlden synliggörs. Med hjälp av den kvalitativa forskningsansatsen 
lästes självbiografierna för att finna en djupare förståelse för personernas egna upplevelser 
och erfarenheter av att leva med sjukdomen (Lundman & Graneheim, 2012). Ett manifest 
analysförfarande valdes för studien, vilken innebär att belysa det uppenbara och tydliga i 
texterna, det som verkligen sägs (Graneheim & Lundman, 2004). 
 
Datainsamling 
I den inledande litteratursökningen användes sökord som utgick från studiens syfte och 
testades fram genom osystematisk informationssökning i olika databaser för att få en 
överblick av det utvalda forsknings området. Ord som därefter valdes ut till den slutgiltiga 
litteratursökningen var bipolär sjukdom, manodepressiv, självbiografi, biografi och psykiatri 
som kom att ligga till grund för studien (Östlundh 2006). Sökningarna gjordes i databaser vid 
stadsbiblioteken i Stockholm, Ljungby och Värnamo, bibliotekskatalogen vid 
Linnéuniversitetet i Växjö samt databasen LIBRIS. Sökningarna vid Stockholms 
stadsbibliotek gjordes då den upplevdes som bra strukturerad och tydlig sida. LIBRIS är en 
gemensam databas för de flesta bibliotek i Sverige, vid vilken den huvudsakliga sökningen 
gjordes. Därefter söktes de utvalda böckerna vid stadsbiblioteken i Ljungby och Värnamo 
samt bibliotekskatalogen vid Linnéuniversitetet i Växjö för att se om materialet var 
tillgängligt. (se bilaga 1) 
 
Urvalsförfarande 
Litteraturstudien baseras på självbiografier skrivna av personer med bipolär sjukdom (se 
bilaga 2). Inklusionskriterier för biografierna var att de skulle vara skrivna på svenska och 
författarna skulle vara över 18år när de skrev böckerna. Författarna skulle vara 
diagnostiserade med bipolär sjukdom och böckerna skulle vara skrivna inom de senaste fem 
åren samt att ett livsvärldsperspektiv där personernas upplevelse av att leva med en bipolär 
sjukdom skulle beskrivas. Exklusionskriterier var böcker skrivna av personer med flera 
psykiatriska diagnoser. Sökorden som tillslut användes för att hitta självbiografier inom det 
valda ämnet var bipolär sjukdom och biografi. Dessa sökord gav en träff på 24 st böcker, då 
dubbletter och elektroniska källor räknats bort fanns 15 böcker kvar. Då urvalet av böcker var 
av rimlig mängd krävdes därför inte fler sökord, vilket enligt Friberg (2006) inte behövs då 
materialet visar sig vara tillräckligt. Böcker som därefter exkluderades var böcker skrivna av 
personer som ej bodde i Sverige och ursprungligen var skrivna på ett annat språk än svenska, 
tre böcker var skrivna av en anhörig till en person som diagnostiserats med bipolär sjukdom. 
En annan bok som uteslöts var skriven av en person som hade diagnosen bipolär sjukdom 
men även hade flera andra psykiatriska diagnoser. Av de böcker som fanns kvar lästes 
sammanfattningarna och därefter valdes fem böcker ut som ligger till grund för studien.  
 
Kvalitetsanalys 
Genom ett systematiskt tillvägagångssätt granskades de valda biografierna kritiskt för att få en 
så god kvalité som möjligt för underlaget till studien (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 
Viktigt var att det tydligt och klart framgick vem som skrivit boken, när och vad syftet har 
varit (Dahlborg Lyckhage, 2006). Vid kvalitetsgranskningen togs hänsyn till om det fanns en 
ansvarig utgivare och om författaren själv valt att publicera boken (se bilaga). Enligt Segesten 
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(2006) genomgår biografier en bedömning av trovärdigheten innan utgivning vilket stärker 
dess kvalité (se bilaga 3 och 4).  
 
Dataanalys 
Ett systematiskt tillvägagångssätt har använts och analysen gjordes utifrån Graneheim & 
Lundmans (2004) kvalitativa manifesta innehållsanalys, vilket är att föredra vid 
omvårdnadsforskning. Det manifesta fokuserar på att synliggöra det uppenbara som texten 
säger, medan en latent innehållsanalys tolkar det dolda i texten. Självbiografierna lästes 
enskilt av författarna med ett öppet sinne för att hålla tillbaka den egna förförståelsen för att få 
en så objektiv analys som möjligt (Dahlborg Lyckhage 2006 ). Att vara öppen innebär att vara 
så förutsättningslös som möjligt, men med vetskapen om att vi alltid har en förförståelse 
(Dahlberg, et al 2003). Genom att medvetet reflektera och att vara medveten om sin 
förförståelse gör att den egna föreställningen kan hållas tillbaka och inte påverka böckernas 
egentliga mening (Dahlborg Lyckhage 2006).  
 
Analysarbetet började med att författarna enskilt läste igenom biografierna. Därefter lästes 
biografierna igen och anteckningar fördes enskilt utifrån syftet och problemformuleringen. 
Materialet som plockats ur sin helhet kallas meningsbärande enheter och är meningar som 
enligt syftet var relevanta för studien. Då de meningsbärande enheterna plockats ut enskilt av 
författarna diskuterades dess lämplighet för studien innan analysen fortsatte. För att göra 
materialet mer lätthanterligt kondenserades meningsenheterna, vilket innebär att de kortas ner 
utan att kärnan i texten gick förlorad. Därefter abstraherades de kondenserade 
meningsenheterna genom att få en kod, vilket är en rubrik som beskriver den meningsbärande 
enheten med ett par ord. Även detta gjordes för att underlätta det fortsatta analysarbetet. 
Koderna kom att ligga till grund för de underkategorier och kategorier som bildades (se bilaga 
5). För att lättare finna lämpliga kategorier och underkategorier utifrån det manifesta 
innehållet, sattes färger på koderna utifrån skillnader och likheter. Bildandet av kategorier 
skapades under arbetets gång då författarna diskuterade materialet sins emellan. En kategori 
är en huvudrubrik som är talande för dess underliggande kategorier, koder, kondenserade 
meningsenheter och meningsenheter och gick som en röd tråd genom dessa för att beskriva 
det manifesta i innehållet. Kategorierna var så utförliga att inga data som var relaterade till 
syftet gick förlorad, samtidigt skulle ingen data passa in i mer än en kategori (Graneheim & 
Lundman, 2004). Att plocka ut delar från sin helhet, biografierna, för att sedan korta ner och 
sammanställas till en ny helhet i kategorierna är ett tillvägagångsätt som kallas för den 
hermeneutiska spiralen (Patel & Davidson 2003).  
 
Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

För att klara mig 
ekonomiskt fick jag leva på 
socialbidrag - och den som 
har gjort det vet att det 
känns skamligt. 

Det kändes 
skamligt att 
behöva leva på 
socialbidrag. 

Känsla av skam.  
 

Att förlora 
kontrollen 

En oerhörd trötthet hade 
lagt sig i min kropp och 
själ trots att jag tyckte att 
jag inte gjorde något. 

En oerhörd trötthet 
i kropp och själ. 

Kronisk trötthet Becksvart 
mörker 

Att förlora 
kontrollen 
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Spriten hade blivit min 
medicin. 

Spriten blev 
medicin. 

Självmedicinering  
 

Att hitta 
balans i 
livet 

 
Etiska överväganden. 
Under studiens gång problematiserades och ifrågasattes tidigare erfarenheter och förförståelse 
av det valda ämnet för att ett få ett öppet förhållningssätt till personernas beskrivning av sin 
livsvärld (Dahlberg, et al., 2003; Dahlborg Lyckhage 2006). Forskning som inkluderar 
människor ska följa etiska normer med respekt för mänskliga rättigheter samt skydda liv, 
hälsa, värdighet, integritet, sekretess och personuppgifter. Innan studien påbörjades gjordes 
reflektioner för att kunna stödja studien och hur resultatet skulle kunna leda till en ökad 
förståelse och kunskap av personers upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. Därför ska 
också risker i samband med studien identifieras och bedömas för att ställas i relation till dess 
fördelar i ett kommande resultat (Helsingforsdeklarationen, 2008). 
Författarna till självbiografierna har själva valt att publicera dem offentligt och därmed 
kommer de etiska normerna att följas. Enligt Lagen om upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk (1960:729) 2§ blir ett material offentligt och tillgängligt för allmänheten 
genom publicering. Då studien baseras på redan publicerat material ansågs skaderisken som 
minimal.  
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RESULTAT 
 
Resultatet redovisas i tre kategorier med sju underkategorier, vilka skapades efter den 
kvalitativa innehållsanalysen. Kategorierna beskriver känslan av att tappa kontrollen och att 
vara i ett becksvart mörker samt att känna kolsyra i kroppen. De beskriver även hur 
sjukdomen kan ha upplevts redan i barndomen och hur personer med bipolärsjukdom kan hitta 
balans i livet och därigenom se en ljusning av framtiden. Avslutningsvis beskrivs hur de 
ständigt försöker passa in i samhällets normer. Vilken vikt närstående och sjukvårdens stöd 
och bemötande har samt hur samhällets bemötande är och bör förändras. 
 

Kategori Underkategori

Att förlora kontrollen -Bottenlös dimma 
-Kolsyra i kroppen 

Att hitta balans i livet -Ljusglimtar 

Världen omkring -Viljan att passa in 
-Närstående 
-Sjukvården 
-Samhället 

 
Att förlora kontrollen 
Att leva med bipolär sjukdom innebar att vara utan stabilitet i tillvaron, ett balanserade på en 
knivsudd. Genom att tappa greppet var det svårt att hantera tillvaron och ta hand om sig själv. 
Det var en skam att inte klara av livet, det som för andra var en självklarhet och skuldbördan 
blev därför en del av sjukdomen. 
Kognitiva funktionsbortfall efter varje skov gjorde att de fick svårt för förändringar, och då 
blev livet i obalans. Att hitta en struktur, laga mat, ta sig till affären, sköta sin hygien och 
städa lägenheten blev en utmaning. Då inte vardagen fungerade blev det också svårt att sköta 
jobb eller studier. Det gjorde att de fick leva på bidrag från staten, vilket kändes skamligt. 
Familjen blev lidande och de andra i familjen fick ta på sig ansvaret för det vardagliga livet. 
De skuldbelade sig själva för att barnen undvek dem och för att de inte kunde göra barnen 
lyckliga. De kände att de inte kunde vara närvarande med barnen, de som behövde dem mest. 
 
De kunde inte klara sådant som de klarat tidigare och oförmågan att sköta jobbet gjorde att de 
kände att något var fel, de kände sig vilsna. Vilsenheten gav sig också uttryck i att de inte 
visste vem som kunde hjälpa dem, vilket skapade en rädsla. En rädsla för att sjukdomen ska ta 
över livet, och drömmar skulle tas ifrån en. Att de skulle tappa fotfästet och hela livet skulle 
ryckas ifrån dem. Ibland kunde växlingarna mellan frisk och sjuk ske mycket snabbt, även 
mellan manisk till depressiv. Det var därför en ständig oro och rädsla för vad som skulle ske. I 
denna oro fanns det därför en längtan efter stabilitet. Även om personerna hade mycket att var 
lyckliga över kunde de inte slappna av, för de visste aldrig när lyckan skulle övergå till 
becksvart mörker eller bubblande kolsyra. 
 

“- Som såpbubblor är den, lyckan. Skimrande, ouppnåelig, så vacker och så skör. Den går 
sönder så lätt, lyckan.” (Heberlein, 2008 s. 149) 
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Bottenlös dimma 
De depressiva skoven upplevdes som becksvart mörker och känslan av att inte vilja leva 
förekom. Tårar och sömnlösa nätter avlöste varandra och de talade om en kronisk trötthet trots 
att de inte gjorde något. Själen beskrevs som inbyltad i täcken och det var totalt stopp i kropp 
och själ. Det var ett svart ändlöst hål i själen som växte och gjorde ont och det kändes som att 
tyna bort. Känslorna stannade och en person upplevde sig som stum och hård som sten 
inombords. Det enda som kändes var en stor meningslöshet. Denna totala svarthet gjorde att 
suicidtankarna började snurra och genom att ta sitt liv tordes smärtan kunna dövas. 
Suicidtankarna födde suicidplaner och vissa av personerna gjorde försök, de lekte med döden. 

 
“Faktum var att jag inte kände någonting. Eller snarare: Jag kände INGENTING. Jag var 
totalt stum och hård som sten inuti. Jag visste inte vad jag kände.“ (Schelander, 2009 s. 37) 

 
Det fanns en känsla att ängeln och djävulen lekte krig i själen och att detta krig aldrig skulle ta 
slut. Det var en jobbig konflikt, att vilja leva men samtidigt dö. Fanns det någon mening i att 
leva när lyckan ändå inte fanns och fanns det någon ände på detta lidande? 
Ångesten åt upp kroppen inifrån och det enda som inte övergav en var ångesten, allt annat 
försvann. Tankar födde ångest och ångesten födde tankar, och känslan av att sitta fast i en 
spiral uppkom. Hur de satt i en bubbla och kunde inte komma ut. De beskrev det som bomull 
runt huvudet och de såg omvärlden genom en mörk sjal. Det var vanligt att de ville sova bort 
dagarna för att slippa verkligheten och ibland förekom paranoida tankar. Varför är alla på 
mig? Varför snackar alla skit om mig? 
 
“- Jag kände att “De” - vilka det nu var - var ute efter mig och att De skulle göra något 
hemskt mot mig. Vad visste jag inte, men jag var verkligen livrädd.” (Anserud, 2010 s. 41) 
 
Kolsyra i kroppen 
I en mani var personen gränslös och sällan lagom. Personerna fick mindre respekt för pengars 
värde och impulsköp på avbetalning gjorde att konsekvenserna blev stora, en person hade 
skulder på fem miljoner kronor. Nyfikenhet och ett engagemang för andra människor 
beskrevs av en person som en gång bjöd in en okänd person till hemmet och klädde ut sig i 
nattrock och halmhatt och började spela piano för gästen. Omdömeslöshet visade sig även 
genom promiskuitet och de hade inte någon kontroll över sitt beteende, de överkonsumerade 
ofta alkohol. Personerna upplevde sig som oövervinneliga och självförtroendet var på topp. 
 
“När jag är manisk finns inga frågor. Det finns bara svar; Jag har alla svar. Jag är 
oövervinnelig. Jag är svaret. Jag blir blondare. Jag blir smalare. Jag blir vackrare. Världen 
är som ett stort tivoli, eller en marknad, ett galleri, och jag är Drottningen - the Queen of 
Madness.” (Heberlein, 2008 s. 108) 
 
Hjärnan går på högvarv i en mani och tankarna snurrar på, därför blev det svårt att koppla av. 
Känsla av rastlöshet och att det är kapplöpning inombords samtidigt som omvärlden upplevs 
som långsam, hjärnan vill mer än den värkande kroppen. Personerna blev kreativa och kunde 
utföra saker de aldrig lärt sig. Genom kreativiteten avlastades kroppen från alla tankar och 
känslor, vilket upplevdes som befriande. Manin var ofta en härlig känsla och då förekom 
ingen sjukdomsinsikt i de maniska skoven. En rädsla att bli fråntagen sin underbara mani 
beskrevs, och därför tackade de ibland nej till vård och medicinering. Kolsyra i själen och att 
sväva på moln var fantastiskt, samtidigt som kroppen och själen spretade åt olika håll. Manin 
kunde även medföra att delar av kroppen började skaka och de kallsvettades. Sömnbehovet 
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minskade och personerna var mycket produktiva. Hjärnan fungerade utmärkt i början av ett 
maniskt skov och det som producerades höll hög kvalité. 
Ibland övergick en manin i psykos och det upplevdes som en mardröm där tid och rum, dröm, 
galenskap och verklighet flyter in i varandra 
 
Att hitta balans i livet. 
Att finna en balans i livet var att hitta en struktur och ett sätt att hantera vardagen på som inte 
utlöste eller försvårade några skov i sjukdomen. Personerna med bipolär sjukdom testade och 
kombinerade olika alternativa vägar med medicinering innan de fann något som gav ett 
harmoniskt liv. 
 
En ostabil barndom var grunden till att en person haft lättare att insjukna medan andra haft 
stabila barndomsförhållanden som inte på något vis skulle kunna ha påverkat sjukdomen. 
Personerna berättar dels om trygga uppväxter som barn i vilket sjukdomen inte skulle kunna 
ha sina grund, dels en splittrad uppväxt som kan ha lett till en ökad sårbarhet och en uppväxt 
där personen redan som barn haft tydliga humörsvängningar. Att få sin diagnos upplevdes 
som både positivt och negativt. En diagnos kunde upplevas som en lättnad, att äntligen kunna 
förstå vad det var som hände i kroppen. ”Jag lämnade hans rum på lätta fötter. Oavsett om 
han hade rätt i frågan om diagnos kändes det bra att få ett tydligt besked. Jag hade haft 
sjukdomen i mer än tjugo år” (Lagerkrantz, 2010 s.21). Samtidigt beskrev flera personer hur 
svårt de hade att inse att de var sjuka trots att det fått en diagnos vilket gjorde det hela mycket 
svårare att acceptera faktumet att de led av en kronisk sjukdom. I vissa av fallen tog det flera 
år efter diagnosen innan de kunde erkänna sig själva som sjuka. Personerna berättar att det 
inte bara är att acceptera sjukdomen utan det handlar om att lära sig acceptera den. Livet blev 
lättare om man följde med i sjukdomens svängningar istället för att ständigt kämpa emot dem. 
 

“Förmodligen var jag nog sjuk trots allt. När jag insåg detta, blev det lättare att skilja på 
sjukt och friskt och jag började sakta men säkert komma ut ur dvalan” 

(Schelander, 2009 s. 28) 
 

Alla personerna beskrev olika metoder för att finna vägar att må bra. Sjukdomen är så 
individuell gäller det att själv testa sig fram för att hitta nya vägar att skaffa sig förståelse och 
finna mening med livet med en kronisk sjukdom. Dessa vägar kunde både innebära 
motgångar som medgångar i tillfrisknandet Att självmedicinera sig själv med alkohol var ett 
sätt att, om än för en kort stund, kunna hantera de mörka tankarna i huvudet, men som i 
slutänden visade sig bara ha negativ inverkan på sjukdomen. Att skriva beskrevs däremot som 
ett bra sätt att hantera sina känslor på vilket alla personerna använde sig av. Träffa andra i 
samma situation där personerna kunde vara sig själv och få förståelse. Att komma så lång i sin 
sjukdom att de kunde acceptera sig själv för den de egentligen är, och att ha kunskap om sin 
sjukdom upplevdes som nödvändiga för att må bra. För att skildra sin tankar för att förhindra 
en ångestattack kunde en runda med bilen vara ett bra sätt, eller att göra vardagliga saker för 
att undvika några känslostormar för att på så vis förhindra nya skov.   
 

“Jag mår bäst av att ha lite tråkigt, att städa, tvätta och göra sådant som inte utlöser några 
känslostormar.” (Asp, 2012 s.212) 

 
Alla personer beskrev hur deras sjukdom påverkades negativt av stress och dåliga rutiner. Det 
var dock inte bara att skaffa sig rutiner och hitta ett jobb med lagom stressnivå och 
regelbundna tider. Flera av personerna hade svårt att känna av sina begränsningar och det tog 
tid att inse att det var deras sätt att leva som påverkade deras mående. Inte förrän de i vissa 
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fall pressat sig själv så hårt att de brutit ihop eller insjuknat som de förstod sina 
begränsningar. Det tar tid att finna det man själv mår bästa av, hitta en inre harmoni och 
kunna sortera bort de saker som gör att man blir stressad för att på så vis undvika 
humörsvängningar. En whiteboard-tavla var ett hjälpmedel som användes för att tydligt kunna 
strukturera upp och planera vardagen. En person mådde som bäst när barnen var små vilket 
gjorde det ofrånkomligt att ha vardagsrutiner. 
 
Symtomen visar sig på olika sätt hos de olika personerna, känna av ett pirr i kroppen, att vara 
ovanligt pratsam eller att det börjar få väldigt lätt att tänka och komma på nya idéer, vissa 
hade årstidsrelaterade skov. Att själv lära sig slå av när man lärt sig att känna igen sina tidiga 
tecken eller kan man söka hjälp innan skovet bryter ut och blir svårare att behandla och 
exempelvis slippa bli psykotisk, med hjälp av inläggning eller medicinering. Att lära sig slå 
av och kunna hantera sina känslor kräver träning och erfarenhet. För att få hjälp med detta 
hade alla personerna någon gång testat på någon form av terapi. De flesta beskrev en positiv 
inverkan av terapin och att det var ett sätt att hitta verktygen till att må bra. En person beskrev 
att han hade svårt att förstå sig på terapin och hur han skulle använda sig av den.   
 
Skildringarna av att behöva äta mediciner framställdes till stor del som negativa. Flera av 
personerna hade en ovilja till att behöva gå på mediciner, dels då det såg som ett 
misslyckande samt att det är påtagliga negativa biverkningar och svårigheter att ställa in och 
hitta rätt medicin. I slutändan var dock de flesta tacksamma och det positiva förändringar som 
läkemedlen har på sjukdomen övervägde de negativa. “Medicinen har hjälpt mig väldigt 
mycket, den är mitt insulin som om jag vore diabetiker. Utan den så kanske jag skulle varit 
död idag.” (Anserud, 2011 s. 148). De negativa biverkningarna var bland annat att händerna 
kunde skaka så att de behövde hjälp med exempelvis att skriva. Ofrivillig viktuppgång, att 
huvudet inte hängde med och minnesstörningar ledde till känslor av hjälplöshet. Andra 
känslor av vanmakt uppstod då medicinen skulle ställas in. Anpassningen var individuell och 
behövde också korrigeras efter att sjukdomen ändrade karaktär. Tiden beskrevs som ett 
desperat sökande och många gånger kändes det hopplöst att hitta en medicin som passade och 
gav god effekt. “I mer än fem år levde jag i en medicinsk misär. Ibland kunde det kännas som 
att jag var en försökskanin fast jag visste att så inte var fallet.” (Asp, 2012 s.210) 
Trots alla negativa upplevelser och svårigheter, menade många av personerna, att utan 
medicinen hade de inte levt idag. Personerna kände en stor tacksamhet och hjälp till ett 
fungerande liv, och accepterar de medicinen slapp de gå ner sig så djupt i skoven och undvek 
inläggningar. 
 
Ljusglimtar 
Att leva med bipolär sjukdom innebär inte bara negativa livshändelser och upplevelser. 
Personerna beskrev många ljusa stunder och hur de lärt sig att uppskatta de erfarenheter som 
sjukdomen faktiskt givit dem. Att äntligen få hjälp beskrivs som en befrielse, att få möjlighet 
att gå vidare och en början på något nytt för att hitta sätt att må bra. Det kunde vara att starta 
ett eget företag eller hitta en balans och rutiner för att få arbetet och vardagen att fungera. 
Efter att ha levt ett kaosartat liv, där själen brutits ner och självkänslan många gånger varit i 
botten beskriver personerna hur de lyckats resa sig upp, ännu starkare än innan och tagit 
lärdom av sin sjukdom och motgångar. De respekterar sig själva och på resan finner de vägen 
mot ett liv som istället innefattar lugn och harmoni. 
 

“Jag var så tacksam att kunna använda min egen livsomvälvande erfarenhet 
för att hjälpa någon annan!” (Schelander , 2009 s. 121) 
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Det upplevdes som tillfredsställande att fokusera på det som fungerar i livet och viljan att ta 
sig framåt till ett friskare liv. Genom att behålla hoppet om en ljusnande framtid kunde de leva 
livet till fullo. De kände sig stolta över sina prestationer, som att ha ett eget boende eller att 
klara av studierna och det kändes bra att kunna använda sina egna erfarenheter för att hjälpa 
andra i liknande situationer. 
 
Världen omkring 
Ett liv består av många möten med andra människor och en person med bipolär sjukdom 
möter ofta fördomar i både sjukvården och samhället. Närstående blev ett viktigt stöd genom 
hela livet.  
 
Närstående 
Det var viktigt att ha anhöriga runt omkring sig, som gick att lita på och som kunde ge stöd. 
Personerna kunde undvika återfall samt inläggning på psykiatrisk avdelning tackvare sitt 
nätverk av närstående. Att flytta hem till sina föräldrar, trots vuxen ålder, blev aktuellt i de 
flesta fallen. Föräldrarna fick hjälpa till med de vardagliga bestyren och omhänderta sitt 
vuxna barn. Närstående fick utstå mycket, de fick ständigt vara på sin vakt för att se tecken på 
återfall. Trots att en anhörig fick utstå att ständigt bli bedragen och lurad så älskade han sin 
fru reservationslöst.  En person berättar hur hon flera nätter fick ringa sina föräldrar för att de 
skulle stå vakt vid balkongen för att hindra henne från att hoppa. 

 
“När det var som värst ville jag kasta mig ut från min balkong på femte våningen. Jag fick 

ringa mina föräldrar som i panik kom över och fick leka någon slags vakt.” (Asp,2012 s.85) 
 

Flera av personerna menade att de inte hade varit i livet utan sina närstående, både genom 
stödet och genom att de är den enda ljusningen i livet. ”Min plikt att fortsätta leva, min plikt 
att inte ge efter för den enkla utvägen handlar om mina tre barn.” (Heberlein, 2008 s. 14). 
Vännerna hjälpte till att träna upp den sociala förmågan samt att de såg tecken på återfall och 
hjälpte därmed att söka hjälp. Det fanns de vänner som lovat att ställa upp men försvunnit 
längst vägen, det bidrog till en känsla av övergivenhet. Att ingen brydde sig och att alla andra 
mådde bra runt omkring gjorde att ensamheten kändes påträngande. 
 
Det framkom inte bara positiva känslor av att känna stöd från närstående. Personerna kände 
ibland att de ville vara i fred och slippa tjat om att det skulle bli bättre. När vännerna kom 
förbi för att leta efter en av personerna kände hon sig stressad och öppnade inte dörren. De 
ansåg också att närstående inte skulle vara en form av terapeuter. 
De beskrev en känsla av att känna kärlek och stöd men det kändes likgiltigt just där och då. 
Psykisk sjukdom ansågs vara ett utmärkt sätt att rensa ut bland riktiga och falska vänner, att 
ingen av de riktiga vännerna eller de anhöriga övergav en efter att sjukdomen blivit 
diagnostiserad. En person beskrev hur hela familjen drabbades, genom att de blev nedfläckade 
av sjukdomen 
 
Sjukvården 
Till an början fanns det en rädsla för att söka hjälp då psykiatrin upplevdes som skrämmande, 
vilket gjorde att en person för en tid avstod från att söka hjälp. När de sökte hjälp genom 
psykiatrin upplevde de att de fick tjata till sig vård och att de inte blev tagna på allvar. Först 
skrevs bara medicin ut, trots att samtalshjälp efterfrågades. En person berättade hur hon var 
tvungen att göra ett suicidförsök innan hon togs på allvar och fick behandling. Läkare kunde 
skratta åt sjukdomshistorien och personerna kände sig orättvist behandlade för att de led av 
psykisk sjukdom. De fick inte samma vård som andra med livshotande tillstånd. En person 
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beskriver en otrygghet av att flyttas runt mellan vårdavdelningar, att ständigt konfronteras 
med ny personal, nya patienter och nya bestämmelser. De upplevde en känsla av att vara en 
flipperkula bland olika instanser. 
 
“Varför ska jag behöva få reda på min rätta diagnos via ett papper ensam i en av sjukhusets 

korridorer? Så skulle de aldrig ha behandlat en cancerpatient.” (Anserud ,2011 s. 78) 
 

Däremot kunde sjukvården ses som ett stöd och psykiatrikontakten var viktig, trots att livet 
var stabilt. Läkarna beskrevs också som bra, då de ville förklara och diskutera kring 
sjukdomen och behandlingen. 
 
Att vilja passa in 
De var rädda för vad andra skulle tycka och för att slippa blickar och anklagelser lindade de in 
sig i lögner. Att hålla masken och ständigt vara på sin vakt för att kunna anpassa sig efter 
andra. Känslan att vara annorlunda upplevdes av en person då en ångestattack inträffade på 
jobbet, och alla såg. Det enda stället där de kände en samhörighet var i väntrummet på 
psykiatrin, för där var alla lika. 
 
“Två veckor hade varit fyllda med ambitioner att passa alla. Dygnet om hade jag varit på min 

vakt. I hyresrummet ville jag inte bullra och på tidningen var jag spänd som en stålfjäder.” 
(Lagercrantz, 2010 s.79) 

 
Samhällets bemötande 
Personerna sågs av samhället som svaga, konstiga eller lögnare. De mötte ett motstånd där 
människor i samhället inte ville förstå deras situation. Sjukdomen syntes inte utanpå och i 
samhället är det bara utsidan som räknas. De kände sig föraktade och dum sedda för att de låg 
inne på en psykiatrisk avdelning, och enligt vissa ansågs mentalsjukhusen fyllda av potentiella 
mördare, inte människor som led av en sjukdom och behövde skyddas från sig själva.  “När 
jag får förklara vad bipolär sjukdom är och säger manodepressiv sjukdom, ja då kan 
människorna i fråga sakta ta sig två steg bakåt.” (Asp, 2012 s. 210) De fick ofta höra “Ta dig 
i kragen” eller “Ryck upp dig”, vilket kändes som en förödmjukelse och de människorna som 
sa så hade nog aldrig upplevt varken ångest eller suicidtankar.  De kunde pressas av en 
oförstående arbetsgivare och därigenom falla in i ett nytt skov. 
 
I samhället ansågs det bra att vara olika men det gällde att vara olika på rätt sätt, att följa 
normerna. Trots att det var många som led av psykisk sjukdom menade flera av personerna att 
ämnet var tabubelagt. De ville ut och döda fördomar och ansåg att öppenhet skapade 
öppenhet. Öppenhet på jobbet gjorde att det inte blev något tissel och tassel och det var en 
lättnad att berätta för att slippa ljuga. Till skillnad från de andra personerna var det en som 
ansåg att sjukdomen skulle inte bli mindre smärtsam bara för att den blev mer accepterad. 
 
“Min ångest skulle inte vara mindre smärtsam om den var mer socialt accepterad. Den 
försvinner inte, lika lite som cancer eller epilepsi eller hiv försvinner för att vi pratar om det. 

Det gör lika jävla ont.” (Heberlein, 2008 s. 94) 
 

Alla ansåg att kunskapen om bipolär sjukdom måste ökas i samhället och de hade bara en 
önskan: - Att få rätt till att vara människa, inte sin diagnos Bipolär sjukdom. 
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DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att utifrån ett livsvärldsperspektiv beskriva personers upplevelser av att 
leva med bipolär sjukdom. Det fynd som framkommer i studien kommer att diskuteras i 
resultatdiskussionen. Resultatet visar att bristen på kunskap om sjukdomen är stor, både i 
samhället och inom vården vilket leder till lidande hos personerna då de känner sig utanför 
och negligerade. Att leva med bipolär sjukdom innebär att leva med både bubblande kolsyra 
och bottenlös dimma. Det resulterar i att personerna upplever lidande då de inte hade kontroll 
över sjukdomen och livet samtidigt som ett välbefinnande upplevs då ljusglimtar uppstår när 
personerna kan gå vidare och deras sjukdomserfarenhet gör dem starkare. 
 
Metoddiskussion 
Studien har antagit en kvalitativ ansats då en fördjupad kunskap om personers upplevelser av 
att leva med bipolär sjukdom ville belysas genom att ta del av personernas subjektiva 
erfarenheter och upplevelser av fenomenet (Segesten, 2006). Det kvalitativa 
kunskapsparadigmet innebär att man lägger fokus på det valda fenomenet och vilken mening 
och innebörd fenomenet har för personerna och bör ses i sitt sammanhang (Dahlborg 
Lyckhage, 2006). Då ett livsvärldsperspektiv var i fokus för studien valdes biografer att läsas 
vilka bygger på författarens personliga upplevelser och erfarenheter där man tar del av den 
subjektiva livsvärlden (Segesten, 2006). Ett perspektiv som kan tolkas som negativt med 
självbiografier är att de inte har några krav på att vara objektiva eller att berättelserna skulle 
kunna vara påhittade, så menar Segesten (2006) att de trotts detta är viktiga källor till 
information. En annan aspekt med att läsa biografier kan vara att informationen inte kan 
kompletteras eller eventuella oklarheter bli tillrättalagda, vilket kunde gjorts om det var 
intervjuer (Olsson & Sörensen, 2007). Andra metoder som kunde valts för studien övervägdes 
innan en litteraturstudie valdes. Intervjuer valdes bort då författarna inte kände sig bekväma 
och tillräckligt duktiga på intervjuteknik och tillfälle och tid inte fanns för att utvecklas. 
Vetenskapliga artiklar exkluderades eftersom materialet redan genomgått en tolkning av 
forskaren och det inte blir personernas egna ord som beskriver upplevelserna.  
 
En källkritisk granskning gjordes av biografierna enligt Segestens (2006) modell vilket bland 
annat innefattade en medveten kritisk granskning av varje biografi, detta ökar trovärdigheten 
för studien. Innan biografierna publiceras har manuset genomgått en bedömning av 
trovärdighet som genomförs av förlagen, ibid. Vid kvalitetsgranskningen togs hänsyn till om 
det fanns en ansvarig utgivare och om författaren själv valt att publicera boken. Enligt 
Segesten (2006) genomgår biografier en bedömning av trovärdigheten innan utgivning vilket 
stärker dess kvalité. Hänsyn till etiska aspekter togs under studiens gång för att undvika skada 
och för att undkomma den egna förförståelsen då studien innefattar människor.  
 
Innan studien hade båda författarna varit i kontakt med personer med bipolär sjukdom inom 
psykiatrin och redan då skapat sig en uppfattning och funderingar kring hur det är att leva 
med bipolär sjukdom. Enligt Dahlberg, et al., (2003) är det viktigt att uppmärksamma 
förförståelsen för att den inte ska ha någon inverkan på studien då den inte går att undkommas 
helt. Då det fanns en medveten förförståelse gjordes medvetna reflektioner mellan författarna 
under studiens gång för att eftersträva ett öppet förhållningssätt.  
 
Innehållsanalysen gjordes utifrån Graneheim & Lundmans (2004) kvalitativa manifesta 
innehållsanalys. Ett manifest tillvägagångssätt användes vid analysen av böckerna vilket 
innebar att det uppenbara i texterna uppmärksammas. Detta tillvägagångssätt valdes då det 
latenta skulle ha krävt en mer djupgående analys vilket skulle fodra större kunskap och tid, 
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vilket inte fanns till förfogande. Nackdel med detta kan vara att den djupa innebörden som 
författarna till boken har i språket går förlorad. För att minimera risken för icke-tillförlitlighet 
lästes biografierna lästes enskilt för att ha möjlighet att bilda sig en egen uppfattning av det 
manifesta innehållet. Andra gången som böckerna lästes fördes enskilda anteckningar utifrån 
syftet som sedan gemensamt diskuterades och sammanfördes utifrån likheter och skillnader. 
Analysarbetet upplevdes som tidskrävande och svårt då det var mycket material som skulle 
sammanställas och svårigheter att finna kategorier där meningsenheterna skulle passa in i 
enbart en samt att inget material skulle gå förlorat. För att undvika misstolkning under 
analysarbetet gjordes det gemensamt av författarna vilket ökar studiens trovärdighet. 
 
En styrka med studien var att flera olika databaser användes för minimera riskerna att inte 
hitta relevant material samt att sökningarna upprepades och att sökorden var väsentliga enligt 
syftet. Därefter valdes fem självbiografier ut vilket ansågs som tillräckligt för ett trovärdigt 
resultat. Ett kriterium för böckerna var att de skulle vara skrivna på svenska för att materialet 
inte skulle misstolkas eller ha utsatts för översättning, för att öka studiens trovärdighet. 
Personerna skulle även vara bosatta i Sverige för att ta hänsyn till rådande normer som 
sjukvård, lagstiftning och samhället i sig då detta kan skilja sig i olika länder och kulturer för 
att få en bättre förståelse kring upplevelse att leva med bipolär sjukdom. För att öka 
pålitligheten med studien togs hänsyn till att författarna skulle vara minst 18 år och att de 
själva valt att skriva böckerna. Ett inklusionskriterier var även att personerna skulle vara 
diagnostiserade med bipolär sjukdom och inga andra psykiatriska diagnoser för att få ett 
överförbart resultat. Urvalet av böcker gjordes utifrån vilket år de var skriva och ingen vikt 
lades vid hur länge personerna varit sjuka, när de fått sin diagnos vilket kan ses som en 
svaghet med studien då personernas minne kan ha förändrats och påverkat upplevelserna. 
Pålitlighet skulle kunna stärkas om flera biografier inkluderats, vilket inte gjordes på grund av 
tidsbrist och svårigheter att sammanställa materialet. Fyra av biografierna var skrivna av 
kvinnor medan en var skriven av en man. Detta kan ses som en svaghet med studien då 
bipolär sjukdom inte utmärkande drabbar kvinnor i större utsträckning än män. Utbudet av 
biografier skrivna av män var litet eller föll utanför inklusionskriterierna och av olika 
anledningar valdes endas en bok. Boken urskiljde sig inte från de skrivna av kvinnor, 
resultatet hade kanske kunnat se annorlunda ut om fler böcker av män lästs. En annan 
inverkan på studien kan ha varit att en bok var skriven under en sjukdomsperiod. 
 
Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet är begrepp som används inom den kvalitativa 
forskningen för att påvisa tillförlitligheten i studien (Graneheim & Lundman, 2004). Genom 
att bevara kärnan av innehållet i meningsenheterna samtidigt som meningarna var 
komprimerade för att undvika att passa in i flera kategorier ökade trovärdigheten. Inga 
meningsenheter gick förlorade under analysens gång då kategorierna har anpassats efter det 
manifesta materialet. För att öka trovärdigheten användes citat från självbiografierna i 
resultatet för att påvisa skillnader och likheter samt för att påvisa studiens användbarhet och 
överförbarhet. Eftersom verkligheten kan tolkas på flera olika sätt diskuterade författarna hur 
de tolkat innehållet i böckerna och resultatet för att genom diskussionen öka studiens 
trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Resultatdiskussion  
I studiens resultat framkommer det att närståendes stöd är viktigt för att öka välbefinnandet 
hos personer med bipolär sjukdom, därigenom kan återfall undvikas och även inläggning på 
psykiatrisk mottagning. Ett viktigt fynd som gjordes i den här studien och som inte 
framkommit i de vetenskapliga artiklar eller faktaböcker som lästs är att personerna hade 
negativa känslor inför stödet från anhöriga och vänner. Trots att personerna har människor i 
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sin närhet som vill dem väl kan en känsla av ensamhet uppstå då de inte känner sig förstådda 
och sedda (Dahlberg & Segesten, 2010). Personerna i studien menar att lidandet inte kan 
lindras genom tjat utan bara gör dem stressade. Enligt Rusner (2012 ) är det avgörande att 
känna en samhörighet med de närstående för att livet ska fungera. Därmed måste vårdens 
fokus ligga på hela den sjukes livsvärld och i behandlingen måste de närstående ingå, för att 
relationen ska stödjas och stärkas. McMurrich, et al., (2012) menar också att familjeterapi är 
en framgångsrik behandling, både hos ungdomar och vuxna. Terapin är utformad för att skapa 
förståelse, acceptans och ge möjligheter att hantera sjukdomen. 
 
Ett annat viktigt fynd som framkommer i resultatet är att en mani känns som kolsyra i 
kroppen. Att ha kolsyra i kroppen kan vara både positivt och negativt, det kan vara bubblande 
och ett härligt välbefinnande. Men när bubblorna aldrig tar slut blir det svårt att koppla av 
vilket gör att ett lidande uppstår. Rusner (2012) menar att livet med bipolär sjukdom 
karaktäriseras av ”både ock”, att känslor av helt olika karaktärer upplevs samtidigt och skapar 
kaos. Sjukdomen är ständigt närvarande. Att leva med ett kaos inombords betyder att den 
subjektiva kroppen inte är en helhet. Att känna en helhet är enligt Wiklund (2003) avgörande 
för att uppleva hälsa. Den förändrade kroppen innebär att personerna känner att de förlorat en 
del av sig själva, vilket också kan leda till att andra behandlar dem annorlunda. Eftersom den 
subjektiva kroppen är viktig för vår identitet, leder en obalans till en identitetskris, ibid. 
Däremot framkommer det i studiens resultat att de upplever ett välbefinnande i manin, då de 
känner en upprymdhet. Som sjuksköterska är det viktigt att känna till den här känslan av 
kolsyra, och att den är svår att hämma då den ständigt bubblar. För att personerna ska berätta 
om de här känslorna är vårdrelationen viktig, den måste bygga på tillit och respekt. Om 
vårdrelationen inte fungerar går personernas egna upplevelser förlorade och då kan 
sjuksköterskan inte hjälpa dem att hantera livet och se tidiga tecken på återfall. Hur kan det 
komma sig att personernas målande beskrivning av kolsyra i kroppen inte framkommit i andra 
studier? En anledning kan vara att genom en självbiografi kan personerna vara mer öppna och 
ärliga. Då de skriver får de mer tid att tänka och sätta ord på sina känslor, vilket kan vara svårt 
vid en intervju.  
 
Föreliggande studie visade att det är viktigt att acceptera diagnosen för att livet ska kunna gå 
vidare och för att personerna med bipolär sjukdom ska kunna börja resan mot ett mer 
balanserat liv vilket stärks av Proudfoot, et al., 2009; Rusner, et al., 2009. Att acceptera 
diagnosen är en långsiktig process, vilket Jönsson, Wijk, Skärsäter & Danielsson (2008) 
styrker i sin studie där de menar att acceptansen inte är stabil utan kan variera under hela livet. 
I den här litteraturstudien framkommer det att ett välbefinnande upplevs om sjukdomens 
svängningar följs, att ett samband ses mellan känslorna och sjukdomen. Att lära sig att 
förhålla sig till sjukdomen och acceptera den anses av Dahlberg & Segesten (2010) som en 
frihet och ett sätt att finna välbefinnande och ett meningsfullt liv trots kronisk sjukdom. Som 
sjuksköterska är det viktigt att stärka personernas hälsoprocesser och stötta dem om de har 
svårigheter att acceptera sjukdomen. Under resan mot ett mer balanserat liv testas egna vägar 
till förbättring och alkohol och droger kan bli en utav dem. Flera av personerna skriver att de 
självmedicinerar sig med alkohol, och då främst i de depressiva skoven. Att missbruk är ett 
vanligt förekommande vid bipolär sjukdom, belyses även i andra studier (Bolton, Robinson & 
Sareen, 2009; Malhi, et al., 2012).  Anledningen till det kan vara att överkonsumtion sker 
både i de depressiva skoven och i de maniska skoven. Alborn (2012) menar att missbruk är en 
bieffekt i de maniska tillstånden, då personens sociala umgänge blir större och därmed 
exponeras personen för mer alkohol och droger. Efter den maniska perioden kan personerna 
känna skuld över konsekvenserna som skovet gett och därmed kan överkonsumtionen 
fortsätta. Då det framkommer i den föreliggande studiens resultat att mani kan förväxlas med 
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ett rus, eller en fylla, kan det vara svårt att avgöra vilket som är vilket. Det kan därför vara 
viktigt att som sjuksköterska lära sig se tecken på missbruk och öppet ställa frågan om 
alkoholvanor. För att få ett ärligt svar kvävs det även här en god vårdrelation, vilket också kan 
bidra till att patienten blir mer mottaglig för hjälp och stöd i hälsoprocessen. 
 
Resultatet i studien visar att det är viktigt med en god och stabil kontakt inom psykiatrin som 
personerna kan diskutera och få hjälp ifrån, även vid friska perioder i sjukdomen. I Michalak, 
Yatham, Kolesar, & Lam (2006) studier framkommer att personer med bipolär sjukdom haft 
goda relationer inom sjukvården som byggs av respekt och värdighet vilket bidrar till ett ökat 
välbefinnande. Att välja att vara beroende av vårdpersonal beskrivs av Rusner (2012) som ett 
sätt att behålla kontrollen över det egna livet och som ger en trygghet på vägen genom livet. 
För att skapa en vårdande relation är det viktigt att fokus läggs på patientens vård och behov 
där hälsoprocessen stöds (Dahlberg & Segesten, 2010). Personerna i den föreliggande studien 
har alla haft både negativa och positiva upplevelser av vården. De negativa upplevelserna som 
framkom var att personerna inte blivit tagna på allvar när de sökt vård utan blivit negligerade. 
De har blivit hånade på grund av sin psykiska sjukdom och inte fått rätt till samma vård som 
andra personer med livshotande sjukdomar. Enligt Dahlberg (2002) är det att bli förnekad 
som en lidande människa då man inte bli tagen på allvar. Att inte bli sedd leder till att 
personerna känner sig förödmjukade och mindre värda. Det framkommer i den föreliggande 
studien, att den trygghet som är en grundläggande känsla för att uppleva välbefinnande enligt 
Dahlberg och Segersten (2010), inte funnits då personerna blivit omflyttade på olika instanser 
och vårdavdelningar vilket istället lett till ett vårdlidande. När otrygghet uppstår, vilket kan 
bero på flera olika faktorer, då utvecklas en önskan om att återställa tryggheten. Då bipolär 
sjukdom gör att personen är beroende av vård är det viktigt att som sjuksköterska skapa en 
god och trygg vårdrelation, för att undvika vårdlidande, ibid. Att personerna i studien upplevt 
så stora skillnader inom vården kan bero på att de mött olika vårdpersonal med skilda 
kunskaper om bipolär sjukdom och att bristen på kunskap gjort att personerna särbehandlats 
och inte fått det bemötande eller den vård de förtjänat. Att det saknas både kunskap och 
forskning om bipolär sjukdom och behandling styrks av Gitling & Frye (2012) forskning. 
Även i Michalak, et al., (2006) studier framkommer det att personer med bipolär sjukdom 
blivit särbehandlade inom sjukvården vilket lett till ett onödigt lidande. Okunskapen inom 
vården leder till vårdlidande för personerna och påverkar deras väg mot hälsa på ett negativt 
sätt istället för att främja den. Att som sjuksköterska skaffa sig kunskap om sjukdomen för att 
bättre kunna bekräfta personerna genom att se dem som en subjektiv kropp och på så vis 
styrka dem i vägen mot hälsa, tror författarna skulle minska lidandet och främja 
välbefinnande. 
 
 För att bibehålla och återfå välmående är det viktigt att personer med bipolär sjukdom finner 
strategier för att må bra, som att träna regelbundet och äta hälsosamt. Att lära sig förstå och 
bedöma personliga beteendeförändringar kräver självkännedom och träning. Genom 
terapigrupper avsedda för personer med bipolär sjukdom kan personer dela sina kunskaper om 
sjukdomen vilket hjälper dem att lära känna igen tidiga tecken på sjukdom. Gruppterapin 
upplevs som stödjande och hälsofrämjande och den kontakt som byggdes upp i grupperna 
tillsammans med sjuksköterskan var viktig och hjälpande i hälsoprocessen. Då känslan av 
kontroll växer under gruppterapi ökar personernas motivation till hälsa vilket kan bidra till att 
de får en större acceptans till sjukdomen och dess medicinering. (Murray, et al., 2010) 
 
I studien framkommer det att psykisk sjukdom, och då även bipolär sjukdom, är tabubelagt i 
samhället. Eftersom sjukdomen inte syns på utsidan kan samhället inte förstå deras situation. 
Därför kan det vara svårt för personer med bipolär sjukdom att acceptera sin diagnos, vilket 
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Jönsson, et al., (2008) styrker i sin studie där de menar att det är svårt att se sig själv som 
psykiskt sjuk, då det inte är accepterat av samhället. Stigmatisering kan ses som ett 
livslidande då fördomar i samhället gav personer med bipolär sjukdom låg självkänsla, ibid.  
I den föreliggande studien menar en person att sjukdomen inte skulle bli mindre smärtsam 
bara för att den blev mer accepterad av samhället. Det bör poängteras att den självbiografin 
skrevs under en sjukdomsperiod och kanske sågs då ingen ljusning i livet. När personerna var 
under stabil medicinering och de ansågs som friska kunde de se alla fördomarna i samhället, 
och då började deras kamp för att förändra samhällets syn på bipolär sjukdom. När de berättar 
för utomstående att de lider av en psykisk sjukdom tar folk ett steg tillbaka för de tror att 
personer med bipolär sjukdom är farliga. Att personer med psykisk sjukdom tros vara galna 
och bara ute efter att skada andra människor framkommer i Michalak, et al., (2006) studie och 
beror på att det är så media framställer dem. Det är därför viktigt att hela samhällets syn på 
psykisk sjukdom förändras, och hur ska den göra det? Det första steget borde vara att öka 
kunskapen, och det görs främst genom information och att de psykiskt sjuka måste acceptera 
sjukdomen och därmed acceptera sig själv som människa. 
 
Då det framkommer i studien att närståendes stöd inte bara upplevs som positivt anser vi att 
mer forskning krävs inom det området. Hälso- och sjukvården ska stödja både den sjuke och 
dess närstående och därför måste de vara lyhörda för både negativa och positiva känslor inför 
stöd och stöttning. Framtida forskning bör även fokusera mer på personernas upplevelse av 
bipolär sjukdom för att hälso- och sjukvården ska kunna hjälpa dem att acceptera sjukdom 
och därigenom sig själva. På så vis kan deras självkänsla öka och de svårigheter som uppstår i 
livet, genom stigmatisering och utanförskap, kan lättare hanteras. Med en ökad öppenhet, tror 
vi, att bipolär sjukdom skulle bli mer accepterat i samhället.  
 
Slutsatser 
Studiens resultat visar att leva med bipolär sjukdom innebär att leva med både bubblande 
kolsyra och bottenlös dimma. Det resulterar i att personerna upplever lidande då de inte hade 
kontroll över sjukdomen och livet samtidigt som ett välbefinnande upplevs då ljusglimtar 
uppstår när personerna kan gå vidare och deras sjukdomserfarenhet gör dem starkare. Att lära 
sig acceptera sjukdomen och hitta sätt att hantera den gjorde att personerna upplevde 
välbefinnande då de själva tog kontrollen över sina liv. Både sjukvården och de anhöriga hade 
en stor roll i personernas tillfrisknande men visade sig också kunna påverka dem negativ om 
de krävde för mycket av personerna eller om de inte fick den vård de var i behov av. Ett 
livslidande uppstod då sjukdomen på ett negativt sätt tog över personernas tillvaro och då de 
kände att de inte hade kontroll över sjukdomen. Svårigheten att acceptera att de led av en 
kronisk sjukdom som krävde medicinering gjorde att flera av personerna kände sig 
annorlunda vilket också försvårade vägen mot hälsa. Den stigmatisering som förekom både i 
samhället men även inom sjukvården bidrog till lidande. Studien har bidragit till en djupare 
förståelse för hur personer med bipolär sjukdom upplever sin livsvärld och med detta kan 
studien ge en ökad kunskap inom både sjukvården och i samhället. Resultatet visar att det 
finns många brister i hur personer med bipolär sjukdom blir behandlade i både sjukvården och 
samhället. Därför krävs det mer forskning inom dessa områden för att få en bättre och 
effektivare vård och en minskad stigmatisering. 
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Veronica Schelander, - Gå i kras : leva med bipolär sjukdom. (2009) 
Veronica beskriver hur hennes liv tog en total vändning när hon i tidiga 20 årsåldern hamnade 
i sin första psykos i samband med en livskris. Därefter får vi följa henne i livet innan 
diagnosen bipolär sjukdom och hur hennes liv sedan har kantas av terapi och medicinering för 
att hitta en balans i livet, samtidigt som hon brottas med sin kristna tro.  

Rebecca Anserud, - Ett bipolärt hjärta. (2012) 
I boken berättar Rebecca hur hon vid 15 års ålder insjuknar första gången och hur hon därefter 
slussas runt inom psykiatrin och har ett stökigt liv tills hon fem år senare får sin diagnos. Efter 
diagnostiseringen börjar kampen om att acceptera sjukdomen och att hitta rätt behandling och 
medicinering för att kunna hantera ett liv kantat av depression och mani. 
 
Ann Heberlein, - Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. (2009) 
Ann berättar om hur hon ständigt brottas med sin depression för att kunna klara av en vardag 
med arbete för att kunna betala av de skulder hon ådragit sig då hon varit i maniska tillstånd. 
Hon har självmordstankar och skuldbelägger sig själv för att inte vara den mamma och hustru 
hon önskar vara till sin familj.  

Arvid Lagercrantz, - Mitt galna liv : en memoar om psykisk sjukdom. (2010) 
Arvid berättar om sitt liv från barnsben och hur han i tidig ålder fick sin diagnos bipolär 
sjukdom. Därefter beskriver han hur hans liv påverkats av inläggningar, svårigheten att 
acceptera medicineringen och den ständiga kampen med ambivalenta känslor gentemot sina 
föräldrar och hur han själv hanterar livet som familjefar och man med en kronisk sjukdom. 
Arvid berättar om sin starka envishet som har hjälpt honom att klara av journalistutbildningen 
och hur han fått ihop livet för att kunna sköta arbetet mellan de maniska skoven.  
 
Cecilia Asp, - Med mitt liv i mina händer. (2012) 
I boken berättar Cecilia om sitt liv som plötsligt tog en drastisk vändning när hon första 
gången i 30 årsåldern insjuknade i sitt första skov. Hon berättar om den tunga vägen med 
maniska och depressiva skov och hur hennes föräldrar fått vara vakt så hon inte ska ta sitt liv, 
svårigheten att acceptera sin sjukdom och lära sig att leva med den resten av livet. Cecilia 
berättar om vad som hjälpt henne och hur hon har hittat vägar till ett fungerande liv.  
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• Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, 
populärvetenskap och så vidare? 
 

• Vem är ansvarig utgivare och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften 
ifråga? 

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

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

• När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att 
förstå innehållet, av annan orsak? 

 
• Har texten blivit kvalitetsgranskad - av vem, i vilket syfte? 

• På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell 
kunskap inom mitt ämnesområde? 
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På vilket sätt kan 
biografin användas 
för att utveckla 
akademisk och 
professionell 
kunskap inom 
området? 

Veronica 
Schelander, 
(2009) Gå i 
kras, Leva 
med bipolär 
sjukdom 

Biografi Libris 
förlag 

Veronica Schelander, 
privatperson. Skriver 
för att ge hjälp och 
igenkänning både för 
den som själv har 
psykiska problem, men 
också för den som 
professionellt eller som 
vän vill vara till hjälp. 

2009, i vuxen ålder efter 
diagnostisering och under 
stämningsstabiliserande 
medicinering. 

Förlaget granskar 
innan utgivning 

Genom att lära hur 
Veronica upplever sin 
sjukdom samt hur hon 
hanterar den genom 
sin tro kan vi bemöta 
henne i vården och 
vara öppna för att 
patienter hittar egna 
vägar till balans. 
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kvalitetsgranskad? 

På vilket sätt kan 
biografin användas 
för att utveckla 
akademisk och 
professionell 
kunskap inom 
området?

Arvid 
Lagercrantz, 
(2010) Mitt 
galna liv, en 
memoar om 
psykisk 
sjukdom 

Biografi Lind & co Arvid Lagercrantz, 
journalist. Berättar 
om sjukdomen, hur 
han led och hur han 
behandlades. Skriver 
för andra med 
liknande problem, 
för att dela 
ensamheten. 

2010, i vuxen ålder efter 
diagnostisering och under 
stämningsstabiliserande 
medicinering. 

Förlaget granskar 
innan utgivning 

Arvid berättar om 
sina upplevelser att 
genomgå terapi i 
barndomen och att få 
elchocker i tonåren, 
det är viktiga att 
känna till för att 
 kunna ge en god 
vård. 

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

Biografi Svante 
Weyler 
Bokförlag 

Ann Heberlein, 
teologie doktor och 
forskare i etik. Hon 
är också debattör och 
skibent. 

2009, trycktes boken. Den 
skrevs 2008 under en 
sjukdomsperiod och därför 
är den ångestfylld och har ett 
mörkt intryck 

Förlaget granskar 
innan utgivning 

Som läsare kommer 
man väldigt nära 
Anns känslor. Det är 
en ångestfylld bok 
och det gör att man 
verkligen får känslan 
hur det är att leva 
med bipolär sjukdom. 
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På vilket sätt kan 
biografin användas 
för att utveckla 
akademisk och 
professionell 
kunskap inom 
området?

Rebecca 
Anserud, 
2010 Ett 
bipolärt 
hjärta. 

Biografi Lindqvist 
publishing 

Rebecca Anserud, 
privatperson. Beskriver 
öppet om bipolär 
sjukdom för att psykisk 
sjukdom inte ska förbli 
tabubelagt. 

2010, skrivs som ung vuxen 
under 
stämningsstabiliserande 
behandling och med 
sjukdomsbilden färskt i 
minnet. 

Förlaget granskar 
innan utgivning 

Eftersom den skrivs 
av en ung kvinna får 
vi en inblick i hur 
unga med bipolär 
sjukdom upplever sin 
livsvärld. 

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

Biografi PaperTalk Cecilia Asp, 
privatperson. Skriver 
boken för att belysa ett 
stort folkhälsoproblem. 

2012, i vuxen ålder efter 
diagnostisering och under 
stämningsstabiliserande 
medicinering 

Förlaget granskar 
innan utgivning 

Detaljerat beskrivs 
känslan av att leva 
med bipolär sjukdom 
och kan därför 
användas i 
omvårdnaden till 
personer med bipolär 
sjukdom men även 
psykiskt sjuka över 
lag. 
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Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag hade inte 
fötterna på jorden 
och mitt liv började 
få en sådan speedad 
fart att jag själv inte 
orkade med. 
 
 

Jag hade inte 
fötterna på jorden, 
mitt liv blev 
speedat 

Tappa fotfästet  Att 
förlora 
kontrollen 

Självmordstankarna 
började komma, det 
gör de alltid som ett 
brev på posten när 
jag får mina 
depressioner 
 
 

Självmordstankarna 
kom alltid vid mina 
depressioner. 

Självmordstankar 
vid depression 

Bottenlös 
dimma 

 

Det springer i mig. 
Det är kapplöpning 
inom mig. Många 
delar av mig vill 
fram fort 
 
 

Det är kapplöpning 
inom mig. 

Kapplöpning 
inombords 

Kolsyra i 
kroppen 

 

För min framtid var 
det viktigt att veta 
vad det var för 
sjukdom jag haft 
och framför allt om 
den skulle komma 
tillbaka. 
 

För min framtid var 
det viktigt att få en 
diagnos. 

Diagnos viktig 
för framtiden 

 Att hitta 
balans i 
livet 

Sjukdomen har 
brutit ner mig i 
småbitar själsligt 
om och om igen 
men varje gång jag 
kämpat mig upp på 
fötter så har jag 
blivit starkare än 
innan. 

Sjukdomen har 
brutit ner mig 
själsligt, men jag 
har kämpat mig 
upp och blivit 
starkare.  

Sjukdomen har 
stärkt mig 

Ljusglimtar  
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Jag lindade in mig i 
lögner om att jag 
hade en fysisk 
sjukdom som jag 
inte ville berätta om 

Jag lindade in mig 
i lögner om att jag 
hade en fysisk 
sjukdom. 

Ljuger om 
sjukdomen 

Viljan att passa 
in 

Världen 
omkring 

Jag ville bara vara 
ifred. Att alla skulle 
sluta tjata på mig, 
att det skulle bli 
bättre. Kick my ass 
att det skulle 

Jag ville vara i fred 
och trodde att det 
skulle bli bättre om 
folk slutade tjata. 

Sluta tjata Närstående  

Varför bara skriva 
ut recept sådär, 
istället för att fråga 
mig om jag ville ha 
samtalskontakt och 
lära mig hantera 
ångesten? 

Varför bara skriva 
ut recept, istället 
för att fråga om en 
samtalskontakt så 
jag lär mig hantera 
ångesten. 

Varför bara 
recept? 

Sjukvården  

Något jag har märkt 
sedan jag började 
prata öppet om att 
jag är bipolär, är att 
öppenhet skapar 
öppenhet 

Att prata öppet om 
att jag är bipolär 
har skapat 
öppenhet. 

Öppenhet skapar 
öppenhet i 
samhället 

Samhällets 
bemötande 
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