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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Att leva med bipolär sjukdom innebär att drabbas av växlande maniska och 
depressiva skov. Begränsningar uppstår när sjukdomen påverkar det dagliga livet. Bipolär 
sjukdom är kronisk och kräver farmakologisk och icke-farmakologisk behandling.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom.  
Metod: Litteraturstudien baserades på fem självbiografier och Lundman & Hällgren 
Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys med ett manifest tillvägagångssätt användes 
som analysmetod.  
Resultat: I resultatet framkom fem kategorier som beskrev upplevelsen av att leva med 
bipolär sjukdom. Centralt i resultatet var skovens påverkan på livet samt behov av att finna 
strategier för att främja välbefinnande. Fysisk aktivitet samt struktur av vardagen kändes 
meningsfullt för att uppnå balans. Insikt om sjukdom och behov av läkemedel var väsentlig 
för att sjukdomen skulle bli mer lätthanterlig.  
Slutsats: Att leva med bipolär sjukdom innebar att periodvis brottas med kolsyra i själen och 
becksvart mörker. Personerna upplevde ett utanförskap och en osäkerhet i samspel till 
omgivningen. Hälso- och sjukvården spelade en betydande roll då farmakologisk och icke-
farmakologisk behandling var nödvändig för att nå välbefinnande. En känsla av delaktighet i 
sin egen vård var betydelsefullt då det främjade välbefinnande.  
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INLEDNING:  

Jag balanserar på en knivsudd. I vardera handen har jag en stor korg. När det blir för mycket 
i den ena korgen måste jag flytta över en del till den andra så att jag når balans. Innan jag 
har hunnit göra detta har jag ont i magen. När balans är uppnådd känns magen rund igen. 
Korgarna blir allt fullare. Jag måste tacka nej annars blir korgarna för tunga och då orkar 
jag dem ej. Vad menar du med korg? Med korg menar jag något som samlar upp något. Vad 
menar du med balans? Med balans menar jag att jag inte är ensam. Vad är det för saker du 
talar om? Små bitar av mitt liv. Varför talar du om knivsudd? Därför att varje rörelse i 
korgarna påverkar balansen. (Lagercrantz, 2010 s. 119)  
 
Ovanstående dikt har skrivits av en man med bipolär sjukdom som även är författare till en av 
biografierna. Dikten belyser vikten av balans i vardagen och hur påfrestande det kan upplevas 
att leva med bipolär sjukdom.  
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning inom psykiatri insåg vi komplexiteten i 
diagnostisering och behandling av bipolär sjukdom vilket fångade vårt intresse för ämnet. Den 
verksamhetsförlagda utbildningen gav oss en inblick i den mångdimensionella människan och 
de svårigheter som finns att hantera i vardagen. Bipolär sjukdom är en sjukdom som inte syns 
men som påverkar välbefinnandet i stor utsträckning. Dessutom påverkas de drabbades och 
närståendes dagliga liv. Därför är det av stor vikt att sjukvårdspersonal och allmänheten får 
ökad kunskap om upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom. I dagens forskning finns 
brister angående hur välbefinnandet påverkas för de drabbade. Denna studie syftar till att 
belysa upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom och dess påverkan på välbefinnandet. 
Genom att skildra några personers upplevelser bidrar studien till ökad förståelse om deras 
livsvärld. 

BAKGRUND  

Bipolär sjukdom 
Bipolär sjukdom beskrevs redan 400 år före Kristus som episoder av mani och depressioner 
av “läkekonstens fader” Hippokrates. Trots att det funnits vetskap om sjukdomen i över 2400 
år är den fortfarande okänd för många människor (Hjärnfonden, 2013). Den är tidigare känd 
som manodepressivitet men benämns numera bipolär sjukdom (Goossens, Hartong, Knoppert-
van der Klein & van Achterberg, 2008a).  
 
Att leva med bipolär sjukdom innebär att drabbas av växlande depressiva och maniska 
episoder. Episoderna kommer i skov och debuterar ofta i unga år (Proudfoot, Parker, Benoit, 
Manicavsagar, Smith & Gayed, 2009). Trots detta kan det ta flera år innan diagnos kan ställas, 
då symptomen är snarlik andra psykiatriska diagnoser (Dahlqvist-Jönsson, Skärsäter, Wijk & 
Danielsson, 2008). Sjukdomen är höggradigt hereditär och kronisk (Simonsen, Hasselström & 
Lysaa, 2012).  
 
Goosens et al. (2008a) visar i sin studie att skoven karakteriseras av mani, hypomani, 
depression och så kallad mixed state. Skoven som främst omtalas är depression och mani. 
Perioder av depression kan ge symptom såsom nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, 
påverkad aptit och sömn (Hjärnfonden, 2013). Depression är framförallt karakteriserat av 
oföretagsamhet där minsta projekt kräver stor ansträngning (Fahlén, 2004). Mani är ett 
tillstånd av förhöjt stämningsläge som yttrar sig som eufori eller irritabilitet. Kreativiteten 
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ökar samtidigt som behovet av sömn och återhämtning minskar kraftigt. Under ett maniskt 
skov saknas sjukdomsinsikt och det kan upplevas som att hjärnan går på högvarv vilket gör att 
det uppstår svårigheter att hålla samman tankarna. För omgivningen kan talet verka 
osammanhängande (Goossens et al., 2008a; Fahlén, 2004).  Mani kan framkalla impulsivt 
beteende och infall som följs utan eftertanke. Skoven kan pågå ett fåtal dagar upp till flera år 
beroende på om behandling sätts in. Mellan skoven kan symptomfrihet råda i många år 
(Fahlén, 2004). 
 
Behandling och dess inverkan på livet  
Den farmakologiska behandlingen handlar i första hand om stabiliserande läkemedel för att 
dämpa skoven samt förebygga återfall (Fahlén, 2004). Medicinering påbörjas direkt efter 
diagnostisering och är oftast livslång. För depressionen används ofta en kombination av 
antidepressiva, antiepileptika och antipsykosmedel. Vid maniska skov används främst litium 
men även andra antipsykotiska läkemedel. Mellan skoven är medicinering också nödvändig 
för att förebygga återfall (Simonsen et al., 2012; Socialstyrelsen, 2013b). Sjukdomen 
manifesterar sig olika hos drabbade och leder till att det tar lång tid att finna passande 
läkemedel (Dahlqvist-Jönsson et al., 2008). Läkemedlen är även svårinställda och medför 
många biverkningar. Vanliga biverkningar av antidepressiva läkemedel är sömnbesvär, 
huvudvärk, muntorrhet, illamående och trötthet. Litium kan medföra följder såsom darrningar 
i händer, illamående, viktuppgång och ökad urinproduktion (Simonsen et al., 2012). Vid 
farmakologisk behandling upplevs biverkningarna i stor omfattning som påfrestande och att 
medicinen gör mer skada än nytta. Oro kan uppstå för hur läkemedlen och deras biverkningar 
ska påverka det dagliga livet och rädsla kan skapas för att tankeverksamheten ska bli 
begränsad och yrkesarbetet ska påverkas. Oron kan leda till minskad följsamhet till läkemedel 
(Proudfoot et al., 2009). Utan behandling ökar dock risken för självmord och därför är det av 
stor vikt att läkemedlen kombineras på bästa sätt för att minimera biverkningar. Det i sin tur 
kan leda till ökad följsamhet till läkemedel (Dahlqvist-Jönsson et al., 2008).  
 
Enligt Socialstyrelsen (2013a) har psykoterapi/psykopedagogik, som till exempel KBT 
(Kognitiv beteendeterapi), stor betydelse. KBT är ett samlingsnamn för psykoterapier som 
syftar till att lära patienter nya tanke- och beteendemönster (Ibid.). Med det menas att lära sig 
fokusera på något avledande vid påfrestande situationer och att lära sig bryta negativa 
beteenden. En annan behandling är ECT-behandling (elektrokonvulsiv behandling) som även 
ger goda resultat om än kortvariga. ECT är en av de äldsta effektiva behandlingsmetoderna 
som finns inom psykiatrin. Metoden är effektiv både mot mani och depression och den är 
framförallt verksam då läkemedel inte ger tillräcklig effekt. ECT är tekniskt avancerad och 
ges under narkos tillsammans med muskelavslappnande läkemedel (Fahlén, 2003). 
 
Sjukdomens påverkan på individ och omvärld 
Dahlqvist-Jönsson et al. (2008) visar i sin studie att bipolär sjukdom medför många känslor 
och frågor för den drabbade. Framförallt handlar det om känslor av maktlöshet inför 
humörsvängningar och förtvivlan inför den förändrade livssituationen (Ibid.). Om personer 
med bipolär sjukdom inte vet varför skov utlöses bidrar det till negativ påverkan på 
välbefinnandet. Att hantera och ta ansvar för konsekvenser som skov för med sig blir till en 
börda, och en påfrestning uppstår att ständigt behöva anpassa livet efter sjukdomen och 
biverkningar som läkemedlen ger (Dahlqvist-Jönsson, Skärsäter, Wijk & Danielsson, 2011).  
 
Det finns svårigheter med att identifiera sig med en psykiatrisk åkomma vilket kan leda till 
förnekelse. Många personer upplever en identitetskris för att den bild de tidigare hade av sig 
själva, som en person utan psykiatrisk sjukdom, inte längre stämmer. En mer eller mindre 
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konstant känsla av osäkerhet kring självbilden uppstår. En misstro till känslor väcks då de har 
svårt att skilja på om känslorna är sjukdomsrelaterade eller riktiga. Sjukdomen är 
problematisk att acceptera för både den drabbade och omgivningen (Dahlqvist-Jönsson et al., 
2008; Mickalak, Livingston, Hole, Suto, Hale & Haddock, 2011). 
 
Sjukdomen medför också att personerna blir mer försiktiga när nya sociala kontakter ska 
etableras. Försiktigheten leder till ett utanförskap då de drabbade upplever en stigmatisering 
(de Almeida Rocca et al., 2008; Mickalak et al., 2011).	  Hur skov manifesterar sig kan tära på 
relationer och närstående. Exempelvis kan infall som påverkar ekonomin leda till ödesdigra 
konsekvenser både för individen och omgivningen. Närstående kan vara en stor resurs om de 
stödjer och finns tillgängliga men det upplevs samtidigt som en påfrestning för dem då egna 
behov får prioriteras bort. Till följd av detta ökar risk för separationer och uppbrott i 
vänskaps- och äktenskapsrelationer (Rusner, Carlsson, Brunt & Nyström, 2012).  

TEORETISK REFERENSRAM  

Studien utgår från ett vårdvetenskapligt synsätt där fokus ligger på patientperspektivet. 
Vårdvetenskap är en vetenskaplig ansats med målet att främja och upprätthålla hälsa. 
Ansatsen är professionsneutral vilket innebär att den nyttjas av olika professioner i vården. 
Inom vårdvetenskapen är inte den biologiska hälsan medelpunkten utan snarare individens 
subjektiva upplevelse av den (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjukvården arbetar mot ett 
holistiskt synsätt där helheten är mer än summan av dess delar, vilket har stor betydelse vid 
mötet med personer med bipolär sjukdom då sjukdomen påverkar hela människan på ett 
omvälvande sätt (Skärsäter, 2009).  
 
Följande vårdvetenskapliga begrepp kommer att vara av betydelse i litteraturstudien. 
 
Livsvärld 
Vårdvetenskapen utgår både från ett patientperspektiv och från en livsvärldsteori. Begreppen 
är integrerade med varandra och går inte att särskilja. Det vore nästintill omöjligt att 
formulera en vårdvetenskap utan att granska begreppet livsvärld. Anledningen till det är att 
livsvärlden är en filosofisk grundbult i ansatsen. Livsvärlden är den värld som människor 
erfar och den påverkar hälsa och lidande i individens livssammanhang. Den är högst personlig 
och unik samtidigt som den delas med närstående där de innebär trygghet, glädje och tröst för 
den drabbade. En känsla av tid och rum är väsentlig i livsvärlden. Att kunna se tillbaka och 
minnas roliga saker kan ge glädje i tider av skov. Vad bipolär sjukdom innebär för livsvärlden 
är högst individuellt. Det kan bero på eventuella erfarenheter av sjukhus, läkemedel och 
psykisk ohälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Välbefinnande 
Känslan av välbefinnande kopplas ofta ihop med hälsa och livskvalitet. Välbefinnande 
beskrivs som en process som människan själv skapar och upplever i vardagen. Innebörden är 
högst individuell och kan påverkas av många saker i livet såsom sjukdom, lidande och smärta. 
För att uppnå välbefinnande och hälsa krävs en känsla av sammanhang (Willman, 2009). 
Välbefinnande kan också vara en känsla av att var i stånd till, att följa sina livsprojekt och att 
må bra trots sjukdom eller ohälsa. Det handlar om att förstå och acceptera sin livssituation 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Personer med bipolär sjukdom kan uppnå hälsa och 
välbefinnande och för det krävs att tillvaron är meningsfull. Att lära sig hantera sin sjukdom 
och minska sjukdomslidande är också något som bidrar till välbefinnande. En sjukdom 
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innebär inte automatiskt att välbefinnandet är sänkt utan beror helt på livssituationen och 
inställningen till livet (Willman, 2009).  
 
Balans och livsrytm 
I det dagliga livet finns en rytm av rörelse och stillhet, tillsammans skapar de en helhet som 
blir till en livsrytm (Dahlberg & Segesten, 2010). För att uppnå balans krävs att efter rörelse 
följer vila och vice versa. I vila finns det tid för reflektion och återhämtning. En balanserad 
livsrytm stärker välbefinnandet och livskvaliteten (Ibid.). Vid bipolär sjukdom finns 
svårigheter kring människans rutinmässiga behov, som att följa dygnets rytm. Emellertid är 
det ändå väsentligt att utföra vardagliga sysslor för att skapa balans och att eftersträva en 
dygnsrytm (Fahlen, 2003). Svängningar i livet får inte vara för stora eller skiftande för att 
skapa en behaglig livsrytm. Även självbilden kan påverkas av stora svängningar i balansen 
vilket kan bli en stor påfrestning. Genom en balanserad rytm i vardagen kan en känsla av 
livskraft inträda vilket stödjer individen att uppnå mål och genomföra olika livsprojekt 
(Dahlberg & Segesten, 2010) 

PROBLEMFORMULERING 

Att leva med bipolär sjukdom innebär att drabbas främst av växlande depressiva och maniska 
skov. Humörsvängningar och konsekvenser av förhastat agerande, vid till exempel mani, tär 
på personen själv, relationer samt närstående. Bipolär sjukdom påverkar välbefinnande och 
livsrytm. Det är upp till patienter, med stöd av vården, att välja och att hitta sina egna 
strategier för att nå välbefinnande i vardagen. Det finns brister i dagens forskning angående 
hur välbefinnandet påverkas av sjukdomen. Studien anses betydelsefull då personer med 
bipolär sjukdom kan påträffas i hela vårdkedjan och deras livsvärld behöver följaktligen 
kunna bemötas av samtlig sjukvårdspersonal. Därför är det väsentligt för sjukvårdspersonal 
att erhålla ökad kunskap om upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom och hur deras 
välbefinnande påverkas. Desto mer kunskap som sprids desto bättre förutsättningar får 
personerna i samspelet med omvärlden.  
 
SYFTE  

Syftet var att belysa upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom. 
 
FRÅGESTÄLLNING 

Hur påverkas välbefinnande vid bipolär sjukdom? 
 
METOD 

Författarna valde en litteraturstudie baserad på fem självbiografiska böcker. Studien antog en 
kvalitativ ansats med ett manifest analysförfarande för att få förståelse och utökad kunskap 
om hur det är att leva med bipolär sjukdom. Kvalitativa studier beskriver innebörden av 
känslor och upplevelser snarare än förekomsten av dem (Friberg, 2006). Ett manifest 
analysförfarande valdes, vilken fokuserar på det uppenbara och tydliga i texterna (Graneheim 
& Lundman, 2004). För att besvara syftet valdes en litteraturstudie vilket ger kunskap kring 
att söka information men även att värdera och sammanställa forskning på ett adekvat sätt. 
Med en sådan fås en överblick av ett avgränsat område och forskningen kring det. Detta är en 
viktig kunskap att erhålla inom yrken i hälso- och sjukvården (Axelsson, 2008).  Ett 
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livsvärldsperspektiv användes för att kunna få information om personernas upplevelser att 
leva med bipolär sjukdom.  
         
Datainsamling 
Sökning av biografier genomfördes i databasen Libris vilken är en nationell bibliotekskatalog 
i Sverige. Databasen var välstrukturerad och gav en överblick kring många titlar och därför 
utfördes den huvudsakliga sökningen i den. Genom att använda sökord som utgick från 
studiens ämnesområde gjordes en inledande sökning för att studera vilket utbud som fanns 
kring syftet (Östlundh, 2006). De ord som sedan valdes ut för att användas till den slutgiltiga 
litteratursökningen var bipolär sjukdom och biografi (se bilaga 1). Efter att biografier hittats i 
Libris gjordes sökning i Universitetsbibliotekets och Växjö huvudbiblioteks katalog för att se 
om materialet fanns tillgängligt för utlåning.  
 
Urvalsförfarande 
En litteraturstudie baserad på fem självbiografier låg till grund för studien (se bilaga 2). 
Inklusionskriterierna var att biografierna skulle vara skrivna av författare över 18 år som har 
en diagnostiserad bipolär sjukdom och hade upplevt både depressiva och maniska skov. 
Biografierna skulle vara skrivna på svenska och vara inriktade på upplevelsen av att leva med 
bipolär sjukdom. Personerna skulle även ha vårdats för sin bipolära sjukdom i Sverige. 
Exklusionkriterierna var att självbiografierna inte fick vara äldre än tio år för att erhålla så 
aktuella upplevelser som möjligt, och personerna fick inte ha några andra psykiatriska 
diagnoser än bipolär sjukdom.  
 
Inledningsvis användes sökordet bipolär sjukdom vilket genererade i 125 träffar. Bland dem 
fanns det både svenska och engelska ljudböcker, avhandlingar samt böcker. Därför gjordes 
begränsningen bok och svenska i sökfältet “avgränsad träffmängd” i Libris och det gav 70 
träffar. För att avgränsa ytterligare utifrån syftet lades sökordet biografi till vilket gav 23 
träffar (bilaga 1). Av dem exkluderades 15 biografier då de var fyra dubbletter, en triplett, tre 
böcker var skrivna av närstående, tre var översatta från andra språk och tre böcker var skrivna 
av författare som hade flera diagnoser. Det återstod åtta biografier som passade 
inklusionskriterierna och syftet. Detta säkerställdes genom att läsa sammanfattningar i Google 
Book Search. Två av dessa var skrivna av Anne Heberlein och Ett gott liv (Heberlein, 2012) 
exkluderades då det var en uppföljare. Boken Bron blev inte slutet (Johansson, 2006) 
exkluderades då den ej fanns tillgänglig. De resterande sex böckerna lästes och Mitt liv i berg- 
och dalbana (Gustafsson, 2011) valdes bort då den inte gav tillräcklig information om 
upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom.  
 
De böcker som slutligen valdes ut till litteraturstudien var; Mitt bipolära hjärta (Anserud, 
2011), Med mitt liv i mina händer: att leva med bipolär sjukdom (Asp, 2012), Jag vill inte dö, 
jag vill bara inte leva (Heberlein, 2008), Mitt galna liv: en memoar om psykisk sjukdom 
(Lagercrantz, 2010), Gå i kras: leva med bipolär sjukdom (Schelander, 2009). Se bilaga 2 för 
en närmare beskrivning. 
 
Dataanalys 
Materialet analyserades enligt Lundman och Hällgren Graneheims kvalitativa innehållsanalys 
(2008). Genom att utgå ifrån denna analys beskrevs variationen i texterna genom att finna 
skillnader och likheter. För att genomföra analysen började författarna med att läsa igenom all 
litteratur för att få en helhet. Litteraturen lästes igenom enskilt för att bilda egna uppfattningar 
och inte påverka varandra vilket Dahlborg-Lyckhage (2006) menar är betydelsefullt. 
Författarna beaktade förförståelser under analysprocessen och distanserade sig från arbetet för 
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att minska risk att förvränga resultatet (Axelsson, 2008). Meningsenheter som passade till 
studiens syfte lyftes ut. En meningsenhet var några ord, meningar eller hela stycken som 
besvarade arbetets syfte. Tillsammans kondenserade sedan författarna meningsenheterna 
vilket gjorde texten kortare och mer lätthanterlig. Det var viktigt att bevara det centrala i 
meningsenheterna för att sedan finna olika koder som kortfattat beskrev den kondenserade 
meningsenhetens innehåll. För att beskriva lämpliga kategorier utifrån det manifesta 
innehållet fördes koderna samman för att jämföra likheter och skillnader. Koder med liknande 
innehåll lades ihop och bildade slutligen kategorier. Innehållet skulle likna varandra och inte 
kunna placeras under andra kategorier. Det var också viktigt att alla koder som besvarade 
syftet placerades in i kategorier för att resultatet ska bli så rikligt som möjligt och för att ingen 
data skulle utelämnas. I de fem slutgiltiga kategorierna bildades sedan fyra underkategorier. 
Utifrån dessa kategorier kunde en ny helhet vävas ihop (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2008). Se exempel på analys i bilaga 3. 
 
Forskningsetiska aspekter 

Enligt lagen om upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk får texter och citat användas 
då de redan är offentliggjorda. Författare till självbiografierna behövde således inte tillfrågas 
då böckerna fanns utgivna (Svensk författarsamling, 1960). Samtliga biografier citerades och 
refererades noggrant så att inte fakta förvrängdes eller förändrades vilket enligt 
Helsingforsdeklarationen (2008) är en förpliktelse för studiens författare. Författarna använde 
all insamlad data som besvarade syftet i studien. 

RESULTAT 

Resultatet redovisas i fem kategorier och fyra underkategorier (se tabell 1) som framkom 
utifrån analys av insamlad data. Inledningsvis presenteras i kategorin Upplevelsen av skovens 
påverkan på livet hur skoven yttrade sig och hur självbilden påverkades av det. Behov av 
insikt om sjukdom och begränsningar förklarar hur svårt det är att acceptera sjukdom och inse 
begränsningar som uppstår. Upplevelse av behandlingens påverkan på livet beskriver 
problematik kring biverkningar och medicinering. Behov av strategier för att finna balans i 
vardagen är metoder att hantera sjukdom och vardag för personerna. Slutligen presenteras i 
kategorin upplevelsen av samspel med omvärlden hur samhörighet, utanförskap och 
bemötande i vården uppfattas av personerna. 
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Tabell 1. Översikt av resultatets kategorier och underkategorier 
 

Kategori Underkategori 

Upplevelse av skovens påverkan på livet 
 

-Becksvart mörker – den depressiva fasen  
-Kolsyra i själen – den maniska fasen 

Behov av insikt om sjukdom och begränsningar 
 

Upplevelse av behandlingens påverkan på livet 
 

Behov av strategier för balans och välbefinnande 
 

Upplevelsen av samspel med omvärlden -Känsla av utanförskap  
-Behov av stöd 

 
Upplevelse av skovens påverkan på livet  
Att leva med bipolär sjukdom innebar en stor påfrestning. Bitvis dominerade sjukdomen hela 
vardagen och tog en stor plats i personernas liv. Sjukdomen bidrog till osäkerhet och 
påverkade deras självbild. Tankar kunde upplevas, under mani, som lysande och besvikelse 
uppstod när de kommit till insikt att deras storslagna idéer inte var så genialiska som de först 
upplevts (Lagercrantz, 2010). Medvetenheten om att skoven lurade deras sinne gjorde att de 
upplevde osäkerhet de annars inte hade känt, vilket resulterade i en sårbarhet som de ständigt 
var tvungna att arbeta med under de symptomfria perioderna. Känslan av maktlöshet var 
påtaglig när de såg tillbaka på sina liv där sjukdomen varit dominerande. 

Becksvart mörker – den depressiva fasen 
Under de depressiva skoven tog sig ångesten olika uttryck, men framförallt som tryck över 
bröstet och kaos i hjärnan. Livskraften försvann och personerna kände inte igen sig själva. De 
tappade intresse för saker de tidigare tyckt om och kände en tomhet i kroppen.  

Det kändes som jag hade ett stort svart hål i hjärtat. Något fattades. Som om någon hade rivit 
sönder min själ med en kniv utan något hopp om att kunna reparera det igen. (Anserud, 2011 
s. 8) 

Vardagliga intryck blev mödosamt att ta in och det fanns varken kraft eller ork att värna om 
sociala relationer. Depressionerna uttryckte sig i somatiska symptom såsom svettningar och 
ökad puls (Anserud, 2011; Asp, 2012). När panikångestattacker inträffade var det både 
överrumplande och skrämmande trots att de var bekanta med fenomenet. Attackerna kunde 
variera i styrka och te sig på olika sätt.  

Då många drabbade har återkommande självmordstankar kan sjukdomen i allra högsta grad 
vara dödlig. Stundtals hade självmordstankarna fått övertaget, men innerst inne hyste 
personerna ingen dödslängtan. Även under djupa depressioner upplevde personerna nämligen 
sig själva som älskvärda. De kände inget självhat utan snarare ett förakt mot hur sjukdomen 
påverkade deras psyke. Föraktet, i kombination med sjukdomens påverkan på dem, gjorde att 
personerna hade en stark önskan att slippa sitt lidande. En misströstan kring framtiden 
skapades då de visste att sjukdomen var kronisk och de var tvungna att finna sig i situationen. 
Det var ett tungt ok att bära. 
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Trots längtan efter döden handlade aldrig drömmen om att ta mitt liv, om att jag inte älskade 
mig själv för det gjorde jag verkligen. Självmordstankarna handlade om att döda smärta, inte 
mig själv. (Anserud, 2011 s. 11) 

Under de depressiva perioderna upplevde personerna att det var svårt att ta sig ur mörkret då 
en oföretagsamhet karakteriserade vardagen. Samtliga personer saknade motivation att 
försöka komma tillbaka till välbefinnande och de upplevde en förlorad kontroll över sina liv. 
Depressiva skov påverkade skola och arbete då personerna saknade koncentration och 
motivation. Skoven påverkade även hygien och dagliga rutiner då de inte kunde förmå sig till 
att sköta dem.  

Kolsyra i själen – den maniska fasen 
När maniska skov inträffade kände sig personerna oövervinnerliga och uppfyllda av energi. 
Skoven liknades med att blodsystemet och själen var kolsyrad och tankarna rusade. Sömnen 
mer eller mindre uteblev och energin ökade. Med den ökade energin kände de att kreativiteten 
flödade och de genomförde projekt de annars inte skulle kunna ha gjort, exempelvis ta sig an 
stora arbetsuppgifter. Utmaningar blev roligare och de ansåg själva att varje projekt var 
genomförbart. Tiden upplevdes inte räcka till och de hade varken tid eller lust att äta. 
Personerna hade gemensamt att de pratade snabbare för de fylldes av så många tankar och 
idéer som inte gick att stoppa. Personerna rörde sig hastigt då det var ansträngande att sitta 
still och de kunde inte koppla av. Livet blev mer spännande under mani och stundtals 
frestades de av att svepas med in i tillståndet.  

Det är så skönt att gå in i det där tillståndet förstår du. Så skönt. I alla fall bitvis. Bitvis 
oövervinnerlig. Stundtals genial. Berusad, uppfylld. Plötsligt känns allting, allting så viktigt, 
så meningsfullt. Varje liten text blir på liv och död. Åh, varje debatt måste jag vinna - och som 
jag vinner. Ja jävlar. (Heberlein, 2008 s. 62)  

När de levt i mani ett tag kände de att kroppen inte klarade den höga belastningen i 
kombination med sömn- och näringsbrist. Tillståndet blev en påtaglig fara för kroppen som de 
drabbade och närstående tog på allvar och sökte därför vård, antingen själva eller med 
påtryckning av närstående. Efter ett maniskt skov kunde de skämmas över hur de hade betett 
sig. Om de hade haft planer de inte genomfört under sin mani kände de en lättnad över detta i 
efterhand. Konsekvenser av sitt handlande under manier blev smärtsamt för dem att hantera. 
De kände en oro att konsekvenserna var en bild av dem själva vilket de inte ville stå för. Det 
kunde vara ogenomtänkta handlingar som påverkat närstående negativt (Lagercrantz, 2010; 
Heberlein, 2008).  

Behov av insikt om sjukdom och begränsningar  
Personerna menade att det var en skillnad på att få en diagnos och slutligen acceptera den. Att 
diagnostiseras kunde ge en förklaring till varför de hade mått och agerat annorlunda än 
personer i omgivningen. Att slutligen komma till insikt om sjukdomen och hur den påverkade 
dem var desto svårare. Insikten innebar en ambivalens mellan lättnad och smärta. De menade 
på att sjukdomen blev betydligt mer hanterbar då acceptans infunnit sig.  
 
Den kvällen insåg jag att mina svängningar var sjukliga. Jag förstod också att jag hade varit 
sjuk i flera år, och att jag inte hade vetat det tidigare kändes smärtsam. (Anserud, 2011 s. 62)  
 
Personerna hade en tro om att de hade kontroll över sina liv och att acceptera sjukdomen 
skulle innebära en förlorad kontroll och att deras självbild skulle raseras. De ville inte 
identifiera sig med att ha en psykiatrisk diagnos. Flera hade upplevt det som att det var något 
grundläggande fel på dem, men då acceptansen infann sig kunde de skapa en ny självbild. 
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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)  
 
Insikt om begränsningar och att våga anpassa livet efter sjukdomen tog tid. När acceptansen 
infunnit sig fick personerna en förståelse för sina förutsättningar och behov samt en insikt om 
att handla mer efter förnuft än känsla. De fick en klarare bild över vad i deras beteende som 
var sjukt och friskt. Det ökade deras sjukdomsinsikt vilket i sin tur gjorde att de tidigare 
kunde känna igen mönster och symptom på att nya skov var på gång. Då de fick 
självkännedom kring sjukdomsmönstret kunde de lättare anpassa vardagen efter sina 
begränsningar. Stress och yttre påfrestningar var ofta något som fick skov att utbryta hos 
personerna. Krav från både dem själva och personer i deras omgivning bidrog till 
påfrestningar. De upplevde att även andra blev besvikna när de inte kunde leva upp till deras 
förväntningar. Att genomföra saker självständigt, om än små, förbättrade deras 
självförtroende och ökade tron på att de kunde. Ibland tvingade de sig själva att göra saker de 
inte kände för, exempelvis gå till arbetet eller genomföra dagliga rutiner. Det blev ett bevis på 
att de kunde trots att deras självbild sade motsatsen.  
 
Upplevelse av behandlingens påverkan på livet 
I 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. Men jag hade provat så många olika sorters 
mediciner som inte fungerade. (Asp, 2012 s. 210)  

Personerna berättade att de alla upplevt svårigheter med ett flertal biverkningar från 
läkemedel. Därför blev det svårt för dem att finna motivation att vara följsamma till 
läkemedel. Stämningsstabiliserande läkemedel hade god effekt i förebyggande syfte, men det 
gjorde att personerna kände sig gråa. Känslorna blev mindre starka och de upplevde att deras 
personlighetsdrag mattades ut. Periodvis upphörde personerna, på eget bevåg, med den typen 
av läkemedel då de nämnda biverkningarna var för påtagliga. Att prova ut olika läkemedel var 
påfrestande då det kunde ta flera veckor innan det gav resultat. Personerna beskrev att de ofta 
fått byta ut läkemedel för att biverkningarna var mer framträdande än den positiva verkan. 
Lagercrantz (2010) ansåg tvånget att äta mediciner dagligen som ett nederlag. Det blev en 
omställning som var svårare att acceptera snarare än sjukdomen i sig. Flertalet hade under 
sina liv stundtals trott att de klarade sig bättre utan läkemedel och periodvis följde de inte 
ordinationer.                                                                                                                         

Jag gick upp i vikt av alla byten av mediciner, sammanlagt tretton kilo och jag satte igång att 
röka igen under min sjukdomsperiod för att jag trodde att det skulle lugna och lindra min 
ångest. Jag hade sömnstörningar åt bägge hållen och humörsvängningar som kunde liknas 
vid en gravid kvinna plus PMS. (Asp, 2012 s. 130) 

Personerna kom så småningom till insikt om att läkemedel var nödvändiga. Att komma till 
insikt blev lättare då läkemedel med få biverkningar provats ut. Läkemedelsbehandling 
innebar att de mådde bättre på sikt och att inneliggande vård inte behövdes lika ofta. 
Personerna upplevde att följsamhet till läkemedel givit en god inverkan på vardagslivet och 
relationer, och därför uttryckte samtliga en tacksamhet över att de tagit hjälp av läkemedel 
under sina liv trots att det stundtals varit påfrestande. “// jag uppfattade all medicinering som 
negativ men insåg på ett intellektuellt plan att den var nödvändig för att hålla det maniska 
tillståndet tillbaka” (Lagercrantz, 2010 s. 132).  
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Personerna hade provat andra behandlingsmetoder och beträffande ECT-behandling fanns 
blandade åsikter. Lagercrantz (2010) ansåg att den gav en kortvarig, men god effekt. 
Schelander (2009) hade drabbats av nedsatt kognitiv förmåga och koncentrationssvårigheter. 
Hon var dock osäker på om det var en biverkning av ECT eller en påverkan av sjukdomens 
skov. Olika former av terapi hjälpte personerna i vardagen och gav dem verktyg att bryta 
dåliga tankemönster och upptäcka svar med hjälp av dem. Terapin ökade förståelsen för 
beteenden och känslor de upplevde och hjälpte dem att strukturera upp vardagen. Personerna 
tränade sig själva att klara av vardagens motgångar med minskad stress, och lära sig lägga 
tankarna åt sidan då de blev uppvarvade genom att fokusera på något avledande. 

Behov av strategier för balans och välbefinnande 
Personerna oroade sig över att de aldrig skulle känna sig lyckliga men de var målmedvetna att 
inte ge upp. Att bestämma sig i förväg att härda ut skov visade sig vara en återkommande 
strategi för att främja välbefinnande. Personerna menade att det var viktigt att lyssna till sitt 
förnuft då symptom av skov visade sig. Det gällde att vara beslutsam och genomföra dagliga 
rutiner trots att skoven påverkade viljan. “Ångesten får komma men den får inte ta makten 
över mig” (Schelander, 2009 s. 114).  
 
Att finna struktur och rutiner i vardagen var en svårighet för personerna men när de lyckades 
stärkte det välbefinnandet. De beskrev att de gärna ville leva ett “Svensson-liv” men kunde 
inte förmå sig själva till det. Den växlande impulsivitet och oföretagsamhet som 
karakteriserade skoven gjorde att vardagen blev en berg- och dalbana. Planering av tid och 
ekonomi var svårt och när försök gjordes misslyckades de ofta. Personerna hade problem att 
se vad som var viktigt att prioritera i vardagen vilket kunde leda till missöden. “Min bil är 
belagd med körförbud. Den har varit det i sex veckor för jag har missat att besiktiga den. Jag 
är dålig på sådant, vardag” (Heberlein, 2008 s. 43). Trots föreliggande svårigheter att 
planera vardagen och skapa rutiner var det av stor betydelse att fortsätta försöka. Rutinerna 
skulle genomsyras av regelbundenhet som fasta mat- och sovtider. På så vis minskade stress 
och det var ett sätt att minimera oförutsägbara händelser. En balans mellan aktivitet och vila 
var essentiell i personernas liv. Samtliga insåg att tidsomställningar medförde negativ 
påverkan på rutiner och därmed välbefinnandet. “Stadiga rutiner och tider får mig att må 
betydligt bättre. Stress och förändringar är inte heller bra för mig” (Asp, 2012 s. 212). 
Närstående kunde hjälpa personerna till en balanserad vardag under skov genom att aktivera 
dem under depression eller bromsa dem under mani. 
 
Att göra något handfast i tider då ångest trängde på var en strategi för välbefinnandet. Även 
då tankarna började rusa kunde enkla sysslor vara rogivande. Med det menades att fokusera 
på vardagliga saker, såsom hushållssysslor eller träning, för att avleda tankarna. “Det är så 
frestande att ge upp, lägga ner, skita i allt. Då är det väldigt skönt att göra något handfast. 
Baka ett bröd. Rensa ett jordgubbsland” (Heberlein, 2008 s. 120). Det fick dem att känna 
normalitet i vardagen och att sjukdomen inte tog för stor plats. Sysslorna skulle vara enkla att 
utföra för att inte väcka känslostormar. Ett annat sätt att avleda tankarna var att ringa till 
anhörig för att prata. Att skriva ner sina tankar var en genomgående strategi i biografierna. 
Det blev lättare att hantera känslorna när de skrevs ner. Då ro saknades till att skriva användes 
hjälpmedel som diktafon. När Lagercrantz (2010) läste vad han hade känt under skov 
resulterade det i att han kunde urskilja mönster i sin sjukdom. Det hjälpte honom senare att 
uppfatta symptom innan skov bröt ut. 
 
Gemensamt för personerna var att de hade ett öppet förhållningssätt gällande sin sjukdom 
inför omgivningen då de föreläste och deltog i intervjuer angående bipolär sjukdom. De 
berättade även för kollegor och nära vänner. När omgivningen kände till sjukdomen 
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underlättade det för personernas situation. Kännedomen ökade också förståelsen för 
begränsningar som uppstod vilket gjorde att personerna inte behövde komma på undanflykter 
eller ljuga för omgivningen. 
 
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) 
 
Upplevelsen av samspel med omvärlden 
Känsla av utanförskap 
Personerna hade en eller flera gånger upplevt utanförskap. Det var exempelvis tillfällen då de 
drabbats av panikångest och ignorerats av omgivningen. Personerna kände sig ensamma i sin 
sjukdom och att ingen förstod hur de mådde. ”Jag kände mig riktigt ensam om mitt tillstånd. 
Alla mina vänner mådde bra, ingen led av psykisk ohälsa på det sättet jag gjorde” (Anserud, 
2011 s. 69). Ett flertal vänner avlägsnade sig och få fanns i närheten under skov vilket 
resulterade i att personerna upplevde att de blev en börda för sin omgivning. De upplevde att 
det väckte större uppståndelse att säga att de hade bipolär sjukdom än en somatisk sjukdom. 
Människor i omgivningen hade förförståelser om psykisk ohälsa och det skapade en osäkerhet 
i samspelet. Förförståelsen handlade om att personer med bipolär sjukdom skulle vara galna 
eller farliga.  
 
När jag ser tillbaka på det inser jag att jag var väldigt rädd: rädd för vad människor skulle 
tycka om mig, för att folk skulle bilda sig en annan uppfattning om mig eller snacka skit om 
mig på något sätt. (Anserud, 2011 s. 69)  

Behov av stöd 
Under motgångar gav kärlek från familj och vänner styrka. Kärleken gav en anledning till att 
fortsätta kämpa för välbefinnande och välja livet. Att ha några i sin närmsta omgivning som 
personerna hyste stor tillit till ingav en trygghet. Känslan av att veta att de alltid fanns där som 
stöd var viktig. Inför dem behövde personerna aldrig förklara sig eller dölja sin sjukdom. 
Personerna sökte kontakt med andra i samma situation för att finna samhörighet. På olika 
forum på Internet kunde de få tröst och förståelse från någon som gått igenom samma sak. 
 
Några av personerna hade återkommande självmordstankar. När de insåg att de ingick i ett 
större sammanhang ville de inte handla egocentriskt och begå självmord. Personerna ville 
känna gemenskap och att livet var meningsfullt. Religion och en tro på meningen med livet 
ingav hopp om framtiden vilket gav en inre styrka. Detta tillsammans med att se helheten och 
inte bara fokusera på sjukdomen ökade deras välbefinnande. 
 
Det är min fasta övertygelse. Jag får inte lämna mina barn. Jag älskar mina barn. Jag älskar 
mina barn mer än min livsleda plågar mig. Min kärlek till barnen är starkare än min ångest. 
(Heberlein, 2008 s. 15)  
 
Personerna upplevde att de oftast fick ett gott och individuellt bemötande i vårdsammanhang. 
Om de kände att läkemedelsbiverkningar var för stora var läkare lyhörda till det. De hade stort 
inflytande över sin egen vård och medicinering. Personerna hade dock önskat en större 
kontinuitet med psykiatriker och kuratorer då det ingav en trygghet att ha en fast vårdrelation. 
Vetskapen om att det fanns hjälp att få inom akutpsykiatri var betryggande i tider när skov var 
på gång. Av vårdpersonalen fick de professionell hjälp utan att känna sig dömda. Lagercrantz 
(2010) menade trots att det kunde gå långa perioder utan skov ville han inte säga upp 
kontakten med psykiatrin. Anledningen var då han visste att det kunde komma en dag då 
hjälpen kunde behövas igen.  
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DISKUSSION 

Litteraturstudiens syfte var att undersöka upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom med 
frågeställningen hur välbefinnande kan uppnås trots sjukdom. Att leva med bipolär sjukdom 
innebär att periodvis leva i becksvart mörker eller med kolsyra i själen. Resultatet visar att 
personerna upplever att sjukdomen och skoven påverkar deras vardag och därför behöver de 
finna strategier för att stärka välbefinnande. Strategier för att avleda negativa tankar är 
exempelvis fysisk aktivitet och att skriva ner sina tankar och känslor. Personerna har ett behov 
av att acceptera sin sjukdom och inse behovet av behandling. Anledningen är att sjukdomen 
upplevs mer lätthanterlig då acceptansen infunnit sig. Samtliga känner ett utanförskap i sin 
bipolära sjukdom och därför spelar närstående stor roll i deras liv genom stöttning och 
gemenskap.  

Metoddiskussion 
Författarna valde att göra en litteraturstudie baserad på fem självbiografier. För att nå en 
djupare förståelse för upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom valdes en kvalitativ ansats 
med ett manifest analysförfarande. Med en kvalitativ ansats kunde ett livsvärldsperspektiv 
belysas och en ökad förståelse skapas för innebörden av att leva med bipolär sjukdom och hur 
välbefinnande främjades. Det ger en ökad kunskap att bemöta patientens erfarenheter, 
förväntningar och behov i vården (Friberg, 2006). En kvantitativ ansats strävar snarare efter 
regelbundenhet och mätvärden vilket inte var väsentligt i denna studie (Segesten, 2006). Ett 
manifest tillvägagångssätt valdes där det uppenbara och synliga tas ut från biografierna. Vid 
ett latent tillvägagångssätt tas det dolda och underliggande budskapet fram vilket krävde mer 
erfarenhet och tid och därför valdes det analysförfarandet bort (Graneheim & Lundman, 
2004). 

Under urvalsförfarandet var det viktigt att hela tiden medvetet och kritiskt bedöma varje källa 
som användes. Författarna övervägde att basera resultatet på vetenskapliga artiklar istället för 
självbiografier. Fördelen med vetenskapliga artiklar är att de redovisar resultat av aktuell 
empirisk forskning och är också vetenskapligt granskade vilket höjer trovärdigheten 
(Segesten, 2006). I vetenskapliga artiklar är det forskare som berättar om personers 
upplevelser och risk finns då att beskrivningarna inte blir lika subjektiva som i självbiografier. 
Anledningen till att inte vetenskapliga artiklar valdes var även att självbiografier och 
intervjuer ger en mer levande och djupgående bild av hur sjukdom och handikapp påverkar 
välbefinnandet. Då syftet med litteraturstudien var att undersöka upplevelsen av att leva med 
bipolär sjukdom strävade författarna efter mer subjektivitet, såsom levda erfarenheter, i 
materialet. En intervjustudie hade kunnat användas som datainsamlingsmetod där författarna 
kunnat rikta frågeställningen mer utifrån syftet samt ställa följdfrågor (Carlsson, 2008). 
Orsaken till att intervjustudie valdes bort var för att informanter kunde påverkas av eventuella 
skov vilket skulle influera deras svar under intervjun och därmed resultatet. I och med det föll 
valet på självbiografier, vilka innehåller rikliga beskrivningar av personers livsvärldar. Den 
kunskap som erhålls genom självbiografierna kommer till nytta, speciellt inom vården, då 
personernas erfarenheter tydligt beskrivs (Dahlborg Lyckhage, 2006). Segesten (2006) menar 
att nackdelen med självbiografier är att det inte finns något krav på objektivitet eller att 
upplevelserna är sanningsenliga. Dock ingår en bedömning av trovärdigheten av förlagen när 
böcker ges ut vilket motiverar författarnas val. Självbiografier utgår från egna tolkningar och 
upplevelser vilket gjorde att en kvalitetsgranskning var svår att utföra. Författarna ansåg att 
självbiografierna ändå var ett passande datainsamlingsmetod då syftet med den föreliggande 
litteraturstudien var att undersöka upplevelser.  
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En möjlig svaghet i studien var att endast en databas användes i sökning efter självbiografier. 
Författarna hade kunnat leta efter andra databaser att söka i för att jämföra olika träfflistor och 
kombinera flera sökord. Trots detta ansågs Libris vara tillräckligt överskådlig och väsentliga 
titlar fanns tillgängliga för att syftet skulle besvaras.   

Sökorden Bipolär sjukdom och Biografi valdes och utifrån dessa påträffades åtta relevanta 
självbiografier som passade inklusionkriterierna. Om fler sökord hade lagts till hade 
avgränsningen blivit allt för stor och för få biografier påträffats. Istället gjordes begränsningar 
i sökfältet ”avgränsad träffmängd” på Libris att biografierna skulle vara skrivna på svenska 
och vara i bokform. Om inga begränsningar gjorts hade allt för många irrelevanta 
självbiografier påträffats som inte hade passat inklusionskriterierna. Orsaken till att 
självbiografierna skulle vara skrivna på svenska var att författarna ville utesluta risk för 
feltolkning vid översättning. Självbiografierna skulle vara skrivna av personer med 
diagnostiserad bipolär sjukdom och därför exkluderades de som var skrivna av närstående. Då 
syftet var riktat mot upplevelser av att leva med bipolär sjukdom ansåg författarna att 
närståendes berättelser inte skulle svara an till syftet. Gällande kriteriet att personerna skulle 
ha upplevt både depressiva och maniska skov var med anledning av att depression och mani 
är de två olika poler som en person med bipolär sjukdom främst drabbas av. Författarna valde 
inklusionskriteriet att personerna skulle ha vårdats i Sverige. Orsaken var att behandling och 
stöd inte är likartat internationellt och därför kunde resultatet blivit annorlunda om andra 
länder inkluderats. Detta är då behandling och stöd är väsentligt för upplevelsen av att leva 
med bipolär sjukdom. Personerna skulle av etiska skäl vara över 18 år. Ett kriterium var att 
personerna inte fick ha andra psykiatriska diagnoser än bipolär sjukdom. Detta anser 
författarna höjer trovärdigheten då sjukdomsupplevelsen endast var utifrån den nämnda 
sjukdomen och förståelsen kunde fördjupas om den utifrån syftet. Biografierna fick inte vara 
äldre än tio år med anledning av att modern forskning resulterat i att personer med bipolär 
sjukdom numera har andra förutsättningar för välbefinnande än förut. Resultatet hade kunnat 
se annorlunda ut om äldre biografier inkluderats vilket skulle resultera i att forskningsområdet 
blivit för stort. Fem självbiografier valdes slutligen ut efter syfte och tillgänglighet. 

Biografierna var skrivna av fyra kvinnor och en man och syftet med att skriva dem var att 
sprida kunskap om sjukdomen hos allmänheten. Samtliga hade upplevt utanförskap i sin 
sjukdom då människor i omgivningen hade förutfattade meningar om dem. Med biografierna 
hoppades de sticka hål på föreställningar och att andra skulle få ökad förståelse om bipolär 
sjukdom. Att samtliga personer hade en öppenhet till sin sjukdom kan påverka 
överförbarheten och trovärdigheten. Det finns många drabbade som inte har ett öppet 
förhållningssätt och hur den föreliggandes studies resultat går att överföra till dem är svårt att 
avgöra. En ojämn fördelning mellan könen kan ses som en svaghet i studien då sjukdomen 
drabbar båda könen i lika stor utsträckning (Backlund, 2013). Dock beskrevs liknande 
upplevelser av sjukdomen och därför ansåg författarna att könet inte hade någon betydelse för 
resultatet. Skillnader mellan könen som framkom var att mannen främst drabbades maniska 
skov medan kvinnorna oftare drabbades av depressiva skov. Personerna var i olika åldrar och 
kom från olika bakgrunder. Författarna önskade få en djupare förståelse för upplevelsen av att 
leva med bipolär sjukdom och därför ansågs inte generation och bakgrund ha stor inverkan på 
resultatet. På grund av tidsbegränsning var fem biografier lämpligt. Om fler hade valts hade 
pålitligheten möjligtvis ökat då rikligare material kunnat sammanställas. Dock besvarades 
syfte och frågeställning och författarna ansåg att en fyllig och djup beskrivning av att leva 
med bipolär sjukdom framkommit.  

En styrka i studien var att författarna läste biografierna var för sig för att minska risk att 
påverka varandra under analysen vilket ökade studiens trovärdighet. Analysen genomfördes 
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med Lundman och Hällgren Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys, vilken upplevdes 
som tydlig och överskådlig samt var väl beprövad i tidigare litteraturstudier vilket motiverade 
till att den valdes. Biografierna innehöll riklig beskrivning som svarade an mot syftet vilket 
gjorde att analysen var tidskrävande. Författarna tog självständigt ut egna meningsenheter och 
därefter kondenserades gemensamt meningsenheterna. En neutralitet eftersträvades i 
analysprocessen för att inte resultatet skulle bli färgat av förförståelser. Då data endast 
sammanställdes gjordes inga egna tolkningar. Detta var en styrka då författarnas egna 
erfarenheter inte satte sin prägel på analysen. Texterna togs inte ur sitt sammanhang, och 
därför kunde de inte misstolkas. I kvalitativa studier beskrivs subjektiva erfarenheter och 
känslor och då alla människors upplevelser är olika går resultatet ej att överföra direkt till 
andra personer med bipolär sjukdom. Dock kan det användas som ett stöd och öka förståelsen 
hos vårdpersonal som möter personer med bipolär sjukdom i sitt arbete (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2008). 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att personer med bipolär sjukdomen får negativt påverkad självbild och känsla 
av välbefinnande. Självbilden präglas av andra människors förförståelser och personernas 
egna känslor av att inte vara som alla andra. Personerna upplever ett utanförskap och en 
osäkerhet i interaktion med andra samtidigt som det förekommer ett behov av gemenskap. 
Liknande fynd presenteras av Thome et al. (2012) som menar att personer stundtals känner ett 
utanförskap i sin bipolära sjukdom och det påverkar självbilden kraftigt. Parker, Paterson, 
Fletcher, Hyett och Blanch (2012) visar i sin studie att personer som upplever sin livssituation 
som negativ har en sämre självkänsla vilket försvårar interaktionen med andra. Enligt 
Dahlberg och Segesten (2010) är en människas identitet och självbild beroende av 
sammanhanget med andra vilket är en viktig del för att nå välbefinnande, och då krävs 
självkännedom om sig själv och sitt samspel till andra. Författarna anser att det är 
betydelsefullt att aktivt lära känna sig själv, få insikt om sin sjukdom och hur den påverkar 
interaktionen med andra, vilket i sin tur bidrar till välbefinnande och ökad social förmåga. 
Väsentligt för personer med bipolär sjukdom är att få stöd med att utveckla sin sociala 
förmåga och därigenom minska känslan av utanförskap. Stödet kan syfta till att hjälpa dem 
inse hur skoven påverkar dem själva och samspelet till andra (Parker et al. 2012). Vidare 
anser författarna att en fördomsfri relation till vänner och närstående, fylld av gemenskap och 
tillit, är viktig för personer med bipolär sjukdom. Utifrån en sådan relation ges möjligheter att 
växa som individer, vilket även kan förstärka självkänslan och öka den sociala förmågan. 

Litteraturstudiens resultat visar att upplevelsen av sjukdomen blir lättare att hantera vid 
accepterande. Dock föreligger en svårighet i att acceptera sjukdomen då personerna inte vill 
identifiera sig med en psykiatrisk diagnos. Det är en stor skillnad på att få en diagnos och att 
slutligen acceptera den. Att diagnostiseras innebär en förklaring till tidigare agerande och 
mående vilket i sig kan vara positivt. Parker et al. (2012) menar att diagnostisering även kan 
ge god effekt på relationer till närstående då båda parter får en förklaring. Emellertid upplever 
några drabbade att diagnosen också bidrar med negativa effekter då en oro och osäkerhet inför 
framtiden skapas. Oron är att exempelvis inte bli anställd till följd av sin sjukdom. Personer 
som upplever diagnosen som något positivt får en känsla av lättnad och hopp vilket även 
influerar närstående (Ibid.). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att upplevelsen av 
sjukdom är högst individuell, vilket beror på att människors livsvärldar är unika och ingen är 
den andra lik. Författarna anser att personers inställning till sjukdom efter besked beror på 
erfarenheter och attityder till hälsa och ohälsa. Behov av att anpassa sitt liv efter 
diagnostisering kan leda till en förändrad bild av sig själv. Detta kan skapa en identitetskris 
och således bidra till ambivalens inför diagnosen. Då bipolär sjukdom är kronisk går det inte 
att lösgöra sig ifrån sin situation, men Dahlberg och Segesten (2010) menar att det ändå kan 



15 
 

finnas en känsla av frihet beroende på personers förhållningssätt till sjukdom. Författarna 
anser också att personer med bipolär sjukdom bör få stöd som hjälper dem att acceptera sin 
livssituation och således känna välbefinnande trots sjukdom. De behöver insikt om att 
sjukdomen är en del av livet men den behöver inte dominera vardagen. Ett individuellt stöd 
från vården bör utformas till alla patienter utifrån deras inställning till sjukdom. Stödet bör 
baseras individuellt och med hänsyn till den drabbades behov.  

Ett annat framträdande fynd är att insikten om läkemedels nödvändighet är väsentlig för att nå 
välbefinnande. Personerna uttrycker en maktlöshet över biverkningar som läkemedel för med 
sig. Trots detta upplevs en förbättring på sikt då stämningsläget stabiliseras av läkemedel. 
Även om en ambivalens uppstår inför behandling och följsamhet uttrycker personerna en 
tacksamhet att de använt sig av läkemedel under sina liv. Det visar att läkemedlen bidrar till 
en bättre fungerande vardag och samspel med omgivning. Anderson Darling et al. (2008) 
stärker resultatets resonemang att biverkningar kan skapa ambivalens inför behandling. De 
menar även att personer som är följsamma till läkemedel och har insikt om behov av dem 
erhåller ökad känsla av välbefinnande. Följsamheten till läkemedel leder även till större 
belåtenhet över dess effekt och upplevelse av mindre stress, ensamhet och osäkerhet upplevs. 
Då kan personerna bättre se sina resurser i omgivningen såsom familj eller hobby. Resurserna 
är en hjälp i vardagen för att nå välbefinnande. Goosens, Knoppert- vam der Klein och van 
Achterberg (2008b) menar att stämningsstabiliserande läkemedel ger positiv effekt på sociala 
relationer då personerna kan delta i sammanhang och värna om sina relationer på ett bättre 
sätt. Författarna anser att personer med bipolär sjukdom bör få stöd att identifiera resurser 
genom att erbjuda regelbunden samtalsuppföljning. Resultatet visar att en ambivalens inför 
läkemedel uppstår då de kan ge både ökat välbefinnande och negativa biverkningar. 
Författarna anser att behov finns om tydlig information om läkemedels positiva effekter för att 
motivera till följsamhet.   

Centralt i resultatet är ett behov av att skapa en vardag som är präglad av balans. För att nå en 
sådan vardag prioriterar personerna dagliga rutiner som genomsyras av regelbundenhet. 
Personerna är medvetna om att stress och krav från dem själva och omgivningen kan leda till 
skov. Därför utformas strategier, såsom fasta mat- och sovtider, för att minska stress och få 
balans mellan aktivitet och vila. Goosens et al. (2008b) styrker i sin forskning att ett aktivt 
konfronterande av problem, såsom stress i vardagen, kan motverka skov och leder i 
förlängningen till ett ökat självförtroende. De menar även att problem som uppstår i vardagen 
bör lösas eller göras hanterbara vilket ökar välbefinnandet. Dahlberg och Segesten (2010) 
menar att personer med kronisk sjukdom kan uppleva välbefinnande och hälsa genom att 
utforma strategier och att lära sig prioritera händelser i vardagen. Det bidrar till en balanserad 
livsrytm vilket är en förutsättning för upplevelsen av hälsa. Livsrytm innebär inte frånvaro av 
sjukdom utan är en balans av både lidande och hälsa. Sjukdomen blir en del av helheten då 
den är svår att särskilja från existensen. Författarna anser att en känsla av hanterbarhet över 
sin vardag är ett medel för att nå balans, vilket ökar genom tillämpning av fungerande 
strategier. Detta styrks av Dahlberg och Segesten (2010). Då personerna erhåller insikt om 
vikten av balans i vardagen ökar deras självkännedom och sjukdomsinsikt. Eftersom det 
föreligger en svårighet att upprätthålla vardagliga rutiner, vid bipolär sjukdom, behövs stöd 
och motivation från vården att genomföra dem. För att möjliggöra stöd behöver personernas 
livsvärld bejakas av vårdpersonal. 

”Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta 
innebär att den skall särskilt 1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av 
trygghet i vården och behandlingen, 2. vara lätt tillgänglig, 3. bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet, 4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 
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sjukvårdspersonalen, 5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården” 
(HSL, 1982:763). 

Ovanstående lag uppfylls inte i alla avseenden då kontinuitet till viss del saknas i personernas 
vård enligt resultatet. För att möjliggöra kontinuitet anser författarna det vara väsentligt att ett 
fungerade samarbete finns mellan samtliga inblandade yrkeskategorier i vårdkedjan. Trots 
brist på kontinuitet uttrycks en belåtenhet över den lyhördhet och delaktighet personerna i 
resultatet upplever. Dahlberg och Segesten (2010) betonar vikten av delaktighet i 
vårdsammanhang där en god relation mellan vårdare och patient utgör grunden för 
möjligheten att främja hälsa. Författarna menar att det är viktigt att vårdpersonal tar hjälp av 
patientens egna resurser samt ser till livsvärlden i ett vårdande möte vilket möjliggör att hälsa 
kan främjas. Detta styrks av Snellman (2009) som också menar att om patienter får möjlighet 
att använda sina egna resurser och värderingar skapas en bättre vårdrelation.  

Enligt Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterka (2005) ska ett 
etiskt förhållningssätt och en helhetssyn gentemot patienter nyttjas. Sjuksköterskor ska, enligt 
kompetensbeskrivningen, även tillvarata både patientens och närståendes kunskaper och 
erfarenheter för att främja välbefinnande. Med kompetens menas förmåga och vilja att utföra 
en uppgift (Socialstyrelsen, 2005). Den föreliggande studiens resultat visar att personerna är i 
behov av stöd från vårdpersonal och just därför är det av stor betydelse att sjuksköterskor 
utnyttjar sin kompetens och professionalitet. Goosens et al. (2008b) visar i sin studie hur 
sjuksköterskor bör bemöta personer med bipolär sjukdom på ett professionellt sätt, nämligen 
genom ett jämlikt och öppet förhållningssätt. Sjuksköterskor bör även se till patientens 
förutsättningar men även eventuella begränsningar för att kunna ge verktyg till att hantera 
motgångar (Socialstyrelsen, 2005).  

Författarna menar att stödgrupper för både patienter och närstående borde etableras i större 
utsträckning. Utifrån biografierna ser författarna en brist på stödgrupper då personerna enligt 
resultatet istället finner tröst i forum på Internet. Personerna känner sig ensamma i sin 
sjukdom och därför finns en önskan att utbyta erfarenheter med andra i samma situation. 
Stödgrupper på internetforum kan hjälpa dem att minska känslan av utanförskap men det är 
osäkert om personerna där är utbildade för vårdande samtal. Det är således inte garanterat att 
personer på internetforum influerar varandra positivt utan kan påverka varandra på ett 
negativt sätt. Konsekvenser av negativ påverkan kan då förvärra samspelet med andra. Ett 
vårdande samtal ska främja hälsa och en kunskap krävs för att samtalet ska främja 
välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Därför menar författarna att stödgrupper lämpar 
sig bättre för personer med bipolär sjukdom där erfarenheter kan utbytas och professionellt 
stöd av vårdpersonal erhållas. Stödgrupper kan även hjälpa personerna att bli mer öppna om 
sin sjukdom och till följd skulle möjligtvis omgivningens förförståelser minska.  

Fortsatt forskning för att stärka välbefinnande för de drabbade samt öka förståelsen av att leva 
med bipolär sjukdom finns ytterligare behov av. Närstående spelar en väsentlig roll för att ge 
stöd och mer fokus bör ges till dem. Om närstående får hjälp och verktyg att hantera 
motgångar som uppstår till följd av bipolär sjukdom kan uppbrott i vänskapskrets och 
äktenskap motverkas och på så vis få bättre förutsättningar för välbefinnande. Därför anser 
författarna att forskning borde bedrivas utifrån familjeperspektivet där både den drabbades- 
och närståendes upplevelser belyses som en helhet (Öquist, 2008).  
 
Slutsats 

Att leva med bipolär sjukdom innebär att periodvis brottas med becksvart mörker eller kolsyra 
i själen. I vardagen är balans och regelbundenhet väsentligt för att minska stress. Skoven 
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bidrar till att välbefinnandet påverkas negativt vilket kan hanteras genom att skapa strategier. 
Sjukdomen skapar osäkerhet i interaktionen med andra och resulterar i ett utanförskap. Att ha 
en sjukdomsinsikt är väsentligt för att kunna hantera motgångar som sjukdomen för med sig. 
Stöd från närstående hjälper personerna att acceptera sjukdom och finna balans i vardagen, 
vilket är av stor betydelse. För personer med bipolär sjukdom är det väsentligt med 
delaktighet i vården då medicinering och medföljande biverkningar är en stor del för att nå 
välbefinnande. Det är av stor vikt att vara följsam till läkemedel för att kunna hantera 
vardagen. Den föreliggande studien har bidragit till ökad förståelse kring upplevelsen av att 
leva med bipolär sjukdom och hur välbefinnande påverkas av sjukdom. 
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Sökning av biografier  
 
Libris Träffar = 23 Valda 

biografier = 
5 

Sökord: 
Bipolär 
sjukdom, 
biografi  
 
Avgränsningar: 
bok, svenska 

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

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

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

• Ett gott liv (Heberlein, 2011) 
• Ett bipolärt hjärta: en berättelse om kampen att leva 

med bipolär sjukdom (Anserud, 2012) 
• Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva (Heberlein, 

2008) 
• Patrick: en verklighetsskildring (Nabrink, 2010) 
• Mitt galna liv: en memoar om psykisk sjukdom 

(Lagercrantz, 2013, ny utg.) 
• Adams bok (Inczedy-Gombos, Moberg, 1999) 
• Den dagen min dotter blev galen: en pappas berättelse 

(Greenberg, 2009) 
• Ett gott liv (Heberlein, 2011, e-bok) 
• Ett gott liv (Heberlein, 2012, ny utg.) 
• En orolig själ: en berättelse om att vara 

manodepressiv (Redfield-Jamison, 1997) 
• Adams bok (Inczedy-Gombos, Moberg, 2000, 1:a 

pocketutg.) 
• Mitt nya liv (Sternefält, 2010, 1:a uppl.) 
• Jag och mina diagnoser (Jansson, 2007) 
• Bron blev inte slutet (Johansson, 2006) 
• Vansinnet: mitt bipolära liv (Hornbacher, 2009) 
• Ett bipolärt hjärta (Anserud, 2011, 1:a uppl.) 
• Sänder på tusen kanaler: om borderline och dess nära 

samband med bipolär sjukdom och ADHD (Aspelin, 
2013, omarbetad och fördjupad version, e-bok) 

• Mitt liv i berg- och dalbana (Gustavsson, 2011) 
• Gretas dosett (Otto, 2011, 1:a uppl.) 
• Den dagen min dotter blev galen: en pappas berättelse 

(Greenberg, 2009, ny utg.) 
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Sökning av biografier       
 
 

Databas Datum Sökord Antal träffar 

Libris 2013-11-14 Bipolär sjukdom 
Avgränsningar:  
bok, svenska 

70 

 
 

 

Biografi 
Avgränsningar: 
bok, svenska 
 

23 

 
 

 
  



 
 

Bilaga 2 
 
Sammanfattning av biografierna                                 
 
Rebecca Anserud - Ett bipolärt hjärta (2011). 
Rebecca är född 1987 och fick sin diagnos i tonåren. Hon vill med boken berätta om sin resa 
med bipolär sjukdom och skapa öppenhet kring psykiska sjukdomar. Rebecca berättar i boken 
om hur svårt det är att ha en psykiatrisk diagnos som ung i dagens samhälle. Hon skriver om 
hur komplicerat det är med medicinering och dess biverkningar. Att finna sig själv och sin 
plats i vardagen är genomgående i biografin. 
 
Cecilia Asp - Med mitt liv i mina händer: att leva med bipolär sjukdom (2012). 
Cecilia är född 1975 och hennes sjukdomsbild började 2005. Syftet med boken är att beskriva 
hennes upplevelse av bipolär sjukdom och att sjukdomen ska bli mer accepterad i samhället. 
Hon berättar om hennes skov och hennes känslor inför dem. Läsarna får följa henne från att 
hon började insjukna till hur hennes liv ser ut idag.  
 
Ann Heberlein - Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva (2008). 
Ann är född 1970 och fick sin diagnos i 20-årsåldern. I boken beskriver hon sina upplevelser 
av bipolär sjukdom och om de olika skoven. Ann tar upp ett flertal filosofiska dilemman kring 
liv och död. Läsarna får följa henne hur ångesten påverkade det dagliga livet och familjen. 
Boken handlar om hennes strävan mot att hitta strategier att hantera livet.  
 
Arvid Lagercrantz - Mitt galna liv: en memoar om psykisk sjukdom (2010). 
Arvid är född 1942 och drabbades av sitt första depressiva skov när han var 15 år. Hans syfte 
med boken är att dela med sig av känslor och upplevelser av sjukdomen. Han vill främst rikta 
sig till andra med bipolär sjukdom för att minska känslan av ensamhet. Arvid berättar främst 
om sina maniska perioder i sin ungdom men också hur han ser på sin diagnos idag.  
 
Veronica Schelander - Gå i kras: att leva med bipolär sjukdom (2009). 
Veronica föddes 1976 och fick sin sjukdom som ung vuxen. Hennes syfte med boken är att 
hjälpa dem som letar efter svar och att hjälpa dem som känner sig ensamma och vilsna. Hon 
vill ge dem en chans att känna igen sig i boken och hjälpa dem att se att det kan bli bättre. 
Boken handlar om hennes liv och hur hennes skov har yttrat sig. Veronica berättar bland 
annat om hur hennes kristna tro har spelat roll i sjukdomsbilden.  
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Exempel på analys     
                                 

Meningsenheter Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag sover så väldigt lite 
när jag är manisk. Då 
behöver jag ingen sömn, 
men långa perioder med 
lite sömn sliter på 
kroppen.  

Mani sliter på 
kroppen 

Påfrestning Kolsyra i 
själen 

Upplevelse av 
skovens 
påverkan på 
livet 

Jag började inse att jag 
hade fel. Alla andra hade 
rätt och jag hade fel. Jag 
var sjuk.  

Jag började inse 
att jag var sjuk 

Acceptera 
sjukdom 

 Behov av insikt 
om sjukdom och 
att inse 
begränsningar 

Man kan säga att jag såg 
tabletterna som min 
främsta fiende, även om 
jag för det mesta fann mig 
i att ta emot både 
injektioner och tabletter i 
stora mängder. 

Jag såg 
tabletterna som 
min främsta 
fiende, men fann 
mig i att ta dem.  

Tveksamhet  Känsla av 
ambivalens 
inför behandling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


