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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Bipolär sjukdom bidrar till en störning i hjärnan och leder till stora förändringar i 
personens humör, energi och funktion. Bipolär sjukdom kan vara ärftligt och det är ca 80-90 
procent av de drabbade som har någon familjemedlem med sjukdomen. Sjukdomen behandlas 
med läkemedel såväl som psykoterapi. Omvårdnaden vid bipolär sjukdom grundar sig i att 
stödja och vägleda personen, både i personens symtom, hjälpa till att se tidiga tecken på 
sjukdomen samt att motivera till behandling. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med det hypomana 
skovet vid bipolär sjukdom typ 2. 
Metod: Till litteraturstudien användes en kvalitativ ansats. Studien är baserad på fyra 
patografier som har analyserats enligt Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. 
Resultat: Det framkom två teman, sex kategorier och 17 underkategorier. Temana Att vara i 
en mörk tillvaro och Att vara i en ljus tillvaro belös att kvinnornas livsvärld förändrades i 
skovet. Kvinnorna upplevde sig vara välmående och hade ett stort självförtroende samtidigt 
som de upplevde tillvaron som mycket slitsam och som ledde till stora konsekvenser, för 
såväl anhöriga som sig själva. 
Slutsats: Det hypomana skovet resulterade i flertalet olika känslor för kvinnorna som kunde 
vara både välmående och slitsamma. Det hypomana skovet kunde upplevas som slitsamt då 
hjärnan ständigt var i högvarv och att det ledde till flera konsekvenser. Däremot upplevdes 
även det hypomana skovet även vara otroligt skönt att befinna sig i, då det medgav ett ökat 
självförtroende, en klarare och mer välmående tillvaro som kvinnorna gärna stannade kvar i. 
Genom en ökad kunskap kan sjuksköterskan hjälpa kvinnorna med sjukdomen att se tidiga 
tecken och motivera till behandling och tillfrisknande. 
 
Nyckelord: bipolär sjukdom typ 2, hypomani, hypomant skov, kvinnor, omvårdnad, 

upplevelser 
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Inledning 

Bipolär sjukdom typ 2 (BP2) orsakar en störning i hjärnan som bidrar till stora förändringar i 

personens humör, energi och funktion (American Psychiatric Association [APA], 2017). 

Sjukdomen är vanligare hos kvinnor än hos män (Hendrick, Altshuler, Gitlin, Delrahim & 

Hammen, 2000) och det är även kvinnorna som är mest belastade av sjukdomen 

(Arciszewska, Siwek & Dudek, 2015). BP2 innebär att sinnesstämningen pendlar mellan 

depression och ökad upprymdhet och perioden mellan skoven är autym, det vill säga normal 

(Skärsäter, 2014). Under den hypomana fasen får personerna en ökad självkänsla, pratar mer, 

talar snabbare, har en känsla av upprymdhet och får ett minskat sömnbehov (Skärsäter, 2014; 

APA, 2017). Personerna har även flera riskfyllda beteenden under den hypomana skovet 

vilket kan bidra till stora konsekvenser (ibid.). I en studie av Rusner, Carlsson, Brunt och 

Nyström (2009) beskrivs BP2 som en närvarande och ständigt pågående kamp där personerna 

försöker förstå sitt liv, sig själva, andra människor, situationer samt vad som är användbart i 

livet. I en studie av Russell och Browne (2005) framkommer det att medicinering, 

stresshantering, socialt och professionellt stöd är viktigt för personers välmående samt för att 

undvika att insjukna i skov. Det är även viktigt att sjuksköterskan har kunskap och förståelse 

för att det finns möjlighet för personer med BP2 att bli bättre och må bra trots sin sjukdom 

(ibid.). Däremot rådet det idag en kunskapsbrist hos sjuksköterskor som inte arbetar på en 

psykisk vårdavdelning, vilket leder till en svårighet gällande omvårdnaden med dessa 

patienter (Paes & Maftum, 2013). 

  

En sammanställning av flera patografier kan leda till att personernas egna upplevelser 

uppdagas, vilket i sin tur kan bidra till ökad kunskap kring hur personerna upplever sitt liv 

utifrån sjukdomen. Genom att få en större kunskap och förståelse kring hur kvinnor med BP2 

upplever sin livsvärld i det hypomana skovet, kan sjuksköterskan hjälpa dem förstå sin 

sjukdom. Sjuksköterskan kan lättare tolka varningssignaler och på så sätt hjälpa personen att 

själv upptäcka när skovet är på väg, för att på så sätt undvika att falla in i skovet. 
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Bakgrund 

Bipolär sjukdom 

Det finns två grader av bipolaritet, typ 1 och typ 2 (Cullberg, 2013) där båda orsakar en 

störning i hjärnan som leder till stora förändringar i personens humör, energi och funktion 

(American Psychiatric Association [APA], 2017). Cirka 1 procent av Sveriges invånare har 

diagnosen bipolär sjukdom typ 1 (BP1) och cirka 5 procent har diagnosen bipolär sjukdom 

typ 2 (BP2) (Beckman & Fahlén, 2005). Bipolär sjukdom (BP) kan vara ärftligt och studier 

visar på att 80-90 procent av personerna med BP har någon familjemedlem med sjukdomen 

eller med diagnosen depression (APA, 2017). Miljöfaktorer som extrem stress, 

sömnsvårigheter, droger och alkohol kan även trigga igång hypomana skov hos personer med 

sjukdomen (ibid.). Prevalensen av BP har under de senaste 20 åren ökat 3,5 gånger i 

sverige (Carlborg, Ferntoft, Thuresson & Bodegard, 2015) och 50 procent insjuknar innan 30 

års ålder (Cullberg, 2013). Studier påvisar att sjukdomen är vanligare hos kvinnor än hos män 

(Hendrick, Altshuler, Gitlin, Delrahim & Hammen, 2000; Arciszewska et al., 2015) och att 

dödligheten hos personer med BP är dubbelt så hög som hos personer utan diagnosen 

(Carlborg et al., 2015). 

  

Det som karaktäriserar både BP1 och BP2 är att sinnesstämningen pendlar mellan djup 

depression och upprymt sinnesläge medan perioderna däremellan är normala (Skärsäter, 

2014). Likheterna mellan sjukdomarna är att båda insjuknar i en depression som leder till att 

personerna har svårt att koncentrera sig, känner sig energilösa, har ett stort sömnbehov och 

får en stor suicidrisk. Skillnaden mellan sjukdomarna är att BP1 har maniska skov, medan 

BP2 har hypomana skov. Hypo står för mindre, vilket betyder att hypomani inte är lika 

extremt som mani (ibid.). Föreliggande studie kommer endast fördjupas i BP2 och det 

hypomana skovet. 

  

Personer med BP2 har återkommande depressioner och hypomanier (Skärsäter, 2014). Det 

hypomana skovet håller inte i sig för gott, utan tiden varierar från person till person (Graham, 

Parker, Breakspear & Mitchell, 2015). Det vanligaste är att det hypomana skovet håller i sig i 

en till tre dagar, men skovet kan även vara längre än en vecka (ibid.). Under det hypomana 

skovet får personerna en extremt ökad självkänsla och blir mer grandiosa. Det leder till en 

ökad arbetsnivå, att personerna pratar mer och snabbare, samt känner sig mer upprymda, 
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aktiva och kreativa. Det är även vanligt att personerna får ett kraftigt minskat sömnbehov 

samt får okontrollerade och snabba tankar som snabbt kan ändra ämne och ideér. Personerna 

blir lättdistraherade och tar beslut utan att tänka ett steg längre. Riskfyllda beteenden som 

droger och alkohol, hänsynslös bilkörning, slagsmål och att spendera stora summor pengar är 

några av de vanliga konsekvenserna av det hypomana skovet (Skärsäter, 2014; APA, 2017; 

Hosang, Cardno, Freeman & Ronald, 2017). De hypomana skovet är ofta tydliga för vänner 

och familj och är stora nog att skapa problematik och dysfunktion i familjelivet, arbetslivet, 

sociala aktiviteter och andra ansvarsområden (APA, 2017). 

 

Behandling av bipolär sjukdom 

BP2 är behandlingsbar (APA, 2017) och vilken behandling personer med BP2 får beror på 

sjukdomsfasen samt vilka symtom som uppvisas (Janicak & Espasito, 2015). Kvinnor 

uppvisar oftare mer subtila symtom på sjukdomen och är därför svårare att diagnostisera och 

behandla (Miller et al., 2015). Diagnos kan ställas genom att tidigt se tecken på sjukdomen, 

det vill säga de hypomana och depressiva skoven (McCormick, Murray & McNew, 2015). 

Humörstabiliserande läkemedel är det vanligaste förskrivna läkemedlet för BP2 som tas 

regelbundet (APA, 2017). Kramplösande läkemedel tas om det finns behov för den typen av 

läkemedel (ibid.). En behandlingsplan kan innehålla en kombination av både psykoterapi och 

läkemedel, vilket är anpassat för att tillgodose behoven hos personen (APA, 2017; Janicak & 

Espacito, 2015). Psykoterapi är även en typ av behandling av sjukdomen då personen lär sig 

att hantera sina problem, får en ökad förståelse för sjukdomen, samt lär sig att återuppbygga 

relationer som möjligtvis skadats (ibid.). Eftersom BP2 är en sjukdom med återkommande 

episoder är det rekommenderat med en pågående förebyggande behandling och att 

behandlingen är kontinuerlig (APA, 2017). Om personerna har stora depressiva symtom och 

om antidepressiva mediciner samt andra humörstabiliserande läkemedel inte hjälper, kan 

ECT-behandling (Electro Convulsive Therapy) vara till hjälp (ibid.). Utöver 

humörstabiliserande- och kramplösande läkemedel såsom Litium och Valproat, används även 

antipsykotiska läkemedel eller Bensodiazepiner som behandling vid de hypomana skoven 

(Janicak & Espacito, 2015). Individuella antipsykotiska läkemedel har visats sig vara mycket 

effektiva för akut hypomani och akut depression samt för underhållsbehandling (Jann, 2014). 

Alla personer är olika och därför är också varje behandling individualiserad (APA, 2017). En 

systematisk studie visar att mer än 75 procent av personerna med sjukdomen tar sina 

mediciner endast 75 procent av gångerna eller mindre (Jann, 2014). Ökad medicinsk 
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följsamhet i behandlingen är viktigt för att minska återfall och återkommande hypomana- och 

depressiva skoven, samt för att minimera de negativa effekterna på personernas liv och 

välbefinnande. Det är av stor vikt att personer med BP2 får fullständig och korrekt 

information om medicinerna som dem tar, vad de realistiskt kan förvänta sig från 

medicinerna och dess biverkningar (Crowe, Wilson & Inder, 2011). Enligt Montaya et al. 

(2007) kan det hända att personer med sjukdomen avbryter sin behandling, delvis eller totalt, 

då de är rädda för vilka konsekvenser och biverkningar medicinen ger. 

 

Livsvärld- Referensram 

Upplevelser är enligt Eriksson (1987) den grund för självmedvetenhet och medvetenhet hos 

varje människa. Upplevelser är något människan begär och skapar och är alltid individuella, 

vilket leder till att den därav inte kan beskrivas av någon annan än personen själv. 

Upplevelserna kan exempelvis innefatta hopp, längtan och önskan (ibid.). Vid upplevelsen av 

“att leva med” används ofta begreppet livsvärld (Langemar, 2008). Livsvärlden är något som 

färgas av tidigare levda erfarenheter och hur framtiden senare uppfattas av personen självt. 

Livsvärlden kan vara gemensam för flera människor då livsvärlden är hur vi uppfattar oss 

själva i relation till den omvärld vi lever i (ibid.). Livet och tillvaron består av människors 

vardagsliv, som i sin tur innebär att se, förstå, beskriva och analysera världen personen lever i 

(Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Livsvärlden är den värld som 

personen ständigt lever i, vardagen och det är genom livsvärlden som personen älskar, hatar, 

arbetar, leker, tycker och tänker. Det är även i livsvärlden som personen söker efter 

livsinnehåll och en mening med livet (ibid.). Personen hanterar händelser i livet och förstår 

sig själv och andra genom sin livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Eftersom varje person 

är olika upplevs livsvärlden utifrån personens egna upplevelser och erfarenheter (Dahlberg, 

2014). Livsvärlden är vårt sätt att finnas till i världen och så länge vi lever kommer 

livsvärlden finnas där (Dahlberg et al., 2003). Livsvärlden innebär också hur personen 

förhåller sig till sin hälsa, sitt lidande, sitt välbefinnande samt sin vård. Genom kroppen har vi 

tillgång till livet. En förändring i kroppen medför en förändring i livsvärlden och en sådan 

förändring är exempelvis när en person drabbas av en kronisk sjukdom, svår skada eller 

lidande i form av ångest, ängslan och rädsla. Kroppen är fylld av minnen, erfarenheter, 

upplevelser och visdom och den är både fysisk, psykisk, existentiell och andlig på samma 

gång. Kroppen kan aldrig lämnas och det är genom den vi lever. Människan har inte bara en 

kropp, människan är sin kropp (ibid.). Som sjuksköterska är det viktigt att se hela personens 
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vardagssituation, för att senare kunna hjälpa personen att klara av vardagen utanför sjukhuset 

(Dahlberg, 2014). Genom att personen själv får förståelse för hur sin livsvärld ser ut, kan 

personen på egen hand stärka sin hälsa genom att vara mer delaktig i vården och dess process 

(ibid.). 

 

Personer som lever med BP2 har ständigt sjukdomen närvarande (Rusner, Carlsson, Brunt & 

Nyström, 2009). Ibland upplevs vardagen svår, vilket leder till att allt i livet upplevs som 

besvärligt. Vid andra tillfällen finns inga bekymmer och personerna har tillräckligt med 

energi för att uppnå det som behöver göras. Personer som befinner sig i det hypomana skovet 

kan uppleva det som att hjärnan börjar snurra och att förmågan att tänka och agera blir 

mycket starkare (ibid.). Vid det hypomana skovet kan deras självförtroende öka radikalt, 

vilket kan leda till stora känslor av kaos, skam, ångest, skräck, besvikelse och maktlöshet när 

skovet är över (de Almeida Rocca et al., 2008). Personer med BP2 kan även känna att de inte 

orkar och hinner med det som är planerat under dagen (Rusner, Carlsson, Brunt & Nyström, 

2009). Det kan exempelvis vara att hjälpa barnen med läxorna, bre mackor till en spontan 

picknick eller gå på föräldramöte. Aktiviteter eller saker som skall göras på kort varsel kan 

vara svåra att utföra, vilket kan leda till att ansvaret behövs läggas över på någon annan. 

Överlåtandet eller att det uteblir kan leda till att personer med BP2 känner sig ångestfyllda 

och tycks vara svårt att acceptera och hantera. Något som är självklart för en frisk person 

behöver inte vara självklart för en person med BP2 (ibid.). I studien av Rusner et al. (2009) 

beskrevs det hypomana skovet som snabbare, ljusare, högre och starkare. Personerna tyckte 

det var lättare att förmedla deras känslor med endast ord. Att leva med BP2 innebär en 

pågående kamp då personerna försöker förstå sitt liv. Det innebär att de måste försöka förstå 

sig själva, andra människor och situationer, vad som är användbart i livet, vad som ska 

undvikas samt vad som är verkligt och inte verkligt. Kampen är komplicerad bidrar till stora 

utmaningar och svårigheter i personens liv (ibid.). 

 

En studie av Arciszewska et al. (2015) visar att livskvaliteten hos kvinnor med BD2 är sämre 

än hos män med samma sjukdom. Vidare studier har även visat att personer med BP2 har 

sämre livskvalitet än personer som lider av BP1 (Modabbernia et al., 2016). Idag känner 

majoriteten av kvinnorna som lider av BP2 värdelöshet, samt har både problem med trötthet 

och hypersomni (Rastelli, Cheng, Weingarden, Frank & Swatz, 2013; Hosang et al., 2017). 

Enligt Brand, Gerber, Pühse och Holsboer-Trachsler (2010) har kvinnor med sjukdomen 
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oftare än män, problem med sömnen. Kvinnor är även mer benägna att utveckla 

dysfunktionella sömnrutiner och stressiga förhållanden som påverkar sömnen mycket (ibid.).  

 

Omvårdnad vid bipolär sjukdom typ 2 

Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor ska 

sjuksköterskor erbjuda möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera 

hälsoproblem eller sjukdom, samt uppnå bästa möjliga välbefinnande samt livskvalitet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Omvårdnaden ska ske i partnerskap med personerna 

för att värdighet och integritet ska bevaras. Den personcentrerade vården utgår från att 

personerna blir sedda och förstådda som unika, samt att personerna har individuella behov, 

resurser, värderingar och förväntningar. 

  

Omvårdnaden vid BP2 grundar sig i att stödja och vägleda personen både i personens 

symtom, hjälpa till att se tidiga tecken på sjukdomen samt att motivera till behandling 

(Jönsson, 2006). För att öka följsamheten i läkemedelsbehandlingen krävs det ett 

tillvägagångssätt som innebär att sjuksköterskan samarbetar med personen för att identifiera 

vilken betydelse symtom, diagnos och medicinering har för personen (Crowe et.al., 2011). En 

god medicinering, stresshantering, socialt- och professionellt stöd är viktigt för personer med 

BP2 (Russell & Browne, 2005). Det är viktigt för att dem ska kunna må så bra som möjligt 

och för att undvika att insjukna i det hypomana skovet. Sjuksköterskorna bör ha kunskap och 

förståelse om BP2, samt göra det möjligt för personerna att bli bättre och må bra (ibid.). 

Badger et al. (2003) menar att oerfaren personal med bristande kunskap kan fatta sämre 

beslut kring personernas vård, vilket kan leda till att dem får en sämre vård än om 

sjuksköterskan hade haft mer kunskap. Ökad kunskap kan leda till att det ges ökade insatser 

för att snabbare kunna sätta en diagnos hos kvinnor som uppvisar symtom på BP2 (Miller et. 

al., 2015). Att korrekt diagnostisera sjukdomen kan vara komplext då personerna tenderar att 

söka hjälp från sjukvården för sina depressiva symtom, snarare än för de hypomana 

symtomen (Neu & DeNisco, 2007). Genom att inte korrekt diagnostisera bipolär sjukdom, 

kan patienten få allvarliga konsekvenser när det gäller sjuklighet, dödlighet, livskvalitet och 

ekonomiska kostnader (ibid.). 

 

Idag är BP2 mer förekommande hos kvinnor och forskning visar på att kvinnor är mer 

belastade av sjukdomen än män (Arciszewska et al., 2015). Det sker riskfyllda beteenden 
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under det hypomana skovet, exempelvis att personerna gör sig av med stora summor pengar 

eller blir gränslösa, vilket kan leda till stora konsekvenser för personens livsvärld och för dess 

närstående (APA, 2017). Idag finns det en kunskapsbrist hos sjuksköterskor som inte arbetar 

på en psykisk vårdavdelning, vilket gör de svårt för dem att ta hand om psykiskt sjuka 

personer (Paes & Maftum, 2013). Genom att sjuksköterskorna får en större och bredare 

förståelse i hur kvinnor med BP2 upplever sin livsvärld i det hypomana skovet, kan 

sjuksköterskorna på bästa möjliga sätt hjälpa dem att förstå sin sjukdom bättre. På så sätt kan 

sjuksköterskan motivera dem till att se sina tidiga tecken innan skovet uppträder, samt kan få 

dem att förstå vikten i att få hjälp och att ta sina mediciner. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med det hypomana skovet 

vid bipolär sjukdom typ 2. 

 

Metod 

Design 

För att besvara syftet till studien valdes en litteraturstudie med kvalitativ design samt med en 

manifest och induktiv ansats. Enligt Kjellström (2012) tyder en kvalitativ design på att 

forskaren vill komma nära personerna. Henricson och Billhult (2012) menar att den 

kvalitativa designen utgår från ett helhetsperspektiv utifrån personernas levda erfarenheter. 

Granskär och Höglund-Nielsen (2017) beskriver att en kvalitativ design är att identifiera 

likheter och skillnader i materialet. Likheter och skillnader kan redogöras genom koder och 

kategoriseringar som tas ut genom meningsenheter som kommer från materialet. Materialet i 

föreliggande studie delades upp, vilket gjorde att skillnaderna och likheterna mellan 

meningsenheterna visades tydligt. För att ta ut meningsenheter användes en manifest ansats, 

som tyder på att innehållet är beskrivande, textnära och uppenbart (ibid.). En induktiv ansats 

innebär att forskarna utgår utifrån upptäckter i verkligheten. Resultaten förs sedan samman 

och sammanställs, för att sedan i sin tur bilda en teori (Olsson & Sörensen, 2011). 

Litteraturstudien är baserad på patografier, vilket även kan kallas självbiografi som innefattar 

erfarenheter inom sjukdom eller sjukvård (Häggblom & Mattsson, 2007). Livsberättelser kan 
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vara skrivna av personer som upplever lidande, vårdande samt hälsa/ohälsa, vilket kan vara 

intressant material i vetenskapligt syfte då det baseras på riktiga beskrivningar ur personens 

egna erfarenheter och vardag (Dahlborg-Lyckhage, 2012). 

 

Urval 

Inklusionskriterierna för studien var att patografierna skulle vara författade av kvinnor över 

18 år och vara skrivna av författarna själva, samt vara författad på originalspråket svenska för 

att det inte skulle ske feltolkningar i språket. Patografierna skulle endast omfatta BP2 och 

fick inte beskriva mer än en persons liv och erfarenheter. Detta på grund av att det endast 

skulle uppkomma upplevelser av att leva med BP2. Patografier som inte finns tillgängliga i 

Karlskrona exkluderades. Karlskrona bibliotek användes som inklusionskriterie att det 

förväntade innehållet i patografierna som fanns tillgängliga där upplevdes räcka till ett 

givande resultat.  

 

För att öka trovärdigheten i patografierna, samt för att ha möjlighet att ta ut meningsenheter 

kopplade till syftet användes APAs (2017) kriterier för ett hypomant skov som 

inklusionskriterier. Enligt APA skall minst tre av kriterierna för ett hypomant skov påvisas 

för att en person ska benämnas som hypoman. Därför skulle patografierna innehålla minst tre 

av följande kriterier  

 vara ovanligt energirik och påvisa ett ändrat beteende. 

 överdrivet självförtroende eller grandiositet. 

 minskat sömnbehov 

 överdriven lust till att prata, pratar för snabbt och högljutt. 

 lättdistraherad 

 utövar många aktiviteter på samma gång, planerar mer än personen hinner med. 

 ökat riskfyllt beteende tex. riskfylld bilkörning, gör av med mycket pengar eller ökat 

sexuellt intresse. 

 okontrollerade snabba tankar som snabbt ändrar ämne och bana. 

 

Datainsamling 

Det har använts patografier som är kopplade till syftet och de har tagits fram genom att 

använda sökmotorn Libris samt sökmotorn i Karlskronas stadsbibliotek. Booleska operatorer 
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användes i form av AND, vilket användes för att specificera sökningen genom att lägga ihop 

flera ord i samma sökning (Karlsson, 2012). Ämnesord som användes som sökord var 

“bipolär sjukdom”, “bipolär”, “mani”, “manisk”, ”bipolär sjukdom typ 2”, “manodepressiv”, 

“hypomani”. Ämnesordet söktes med AND och de enskilda begreppen “patografi”, 

“självbiografi”, “biografi” och “livsberättelser”. Följande begrepp var kopplade till syftet och 

därav relevanta sökord för att nå rätt val av patografier. Alla patografier som innehöll 

inklusionskriterierna söktes sedan upp i sökmotorn på Karlskronas stadsbibliotek för att 

kontrollera tillgängligheten. (Se bilaga 1 & 2) 

 

Patografier som använts i resultatet: 

Titel: Bron blev inte slutet. 

Författare: Solveig Johansson 

Årtal: 2006 

Handling: Solveig skriver om hennes upplevelse av att leva med BP2. Hon skriver om hennes 

liv under både de depressiva och hypomana skoven, samt dess konsekvenser. Boken utspelar 

sig till stor del på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. 

 

Titel: Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. 

Författare: Ann Heberlein 

Årtal: 2008 

Handling: Ann Heberlein beskriver hur det är att leva med sjukdomen BP2. Hon beskriver 

hur det är att leva med depression och vad konsekvenserna blir efter varje hypomant skov 

hon går igenom. 

                                                                                                          

Titel: Ett gott liv 

Författare: Ann Heberlein 

Årtal: 2011 

Handling: Boken är en uppföljning till “Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva”. Ann 

Heberlein beskriver om hur det är att leva med krav om att ha status, synliga framgångar och 

känna meningslöshet i livet, samt den stora jakten på att bli frisk. Hon beskriver även om hur 

det är att leva med sjukdomen och vad det innebär. 

  

Titel: Med mitt liv i mina händer. 

Författare: Cecilia Asp. 
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Årtal: 2012 

Handling: Hon insjuknade som 30-åring och fick sin diagnos några år senare. Hela hennes liv 

förändrades totalt och Cecilia blev tvungen att förändra sitt sätt att leva. Hon beskriver 

detaljerat hur det är att leva med BP2 och dess konsekvenser. 

 

Analys 

För att besvara syftet till studien, att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med det 

hypomana skovet vid BP2, användes en kvalitativ design med en induktiv ansats. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) är en kvalitativ innehållsanalys något som beskriver ett valt 

fenomen och kan innehålla två olika ansatser, en latent eller manifest ansats. Danielsson 

(2012) menar att informationen som tas ut vid en manifest ansats är synlig och uppenbar i 

textmaterialet, medan en latent analys är när forskaren tolkar texten på en djupare nivå. Den 

induktiva ansatsen används enligt Graneheim och Lundman (2004) när det ska göras en 

förutsättningslös analys av innehållet och när arbetet inte styrs av någon mall eller hypotes 

som vid deduktiv ansats (ibid.). Forskarna utgår utifrån upptäckter i verkligheten och 

resultatet förs samman och sammanställs, för att sedan bilda en teori (Olsson & Sörensen, 

2011). Analysen har utgått från en manifest ansats men med latenta inslag. Graneheim och 

Lundman (2004) belyser att det går att göra kondensering och kodning manifest. Däremot 

förekommer latenta inslag i de senare delarna av analysprocessen (ibid.). 

 

Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys har använts och den består av fem enheter 

som ska hjälpa forskaren att granska materialet. Meningsenhet, kondensering, kod, 

underkategori och kategori är de enheter som används (ibid.). Meningsenheterna togs ut 

enskilt och kontrollerades samt sammanställdes sedan gemensamt. En meningsenhet är enligt 

Graneheim och Lundman (2004) en mening eller flera som är bärande i texten och där 

textmaterialet är applicerbart till studiens syfte. Det bärande i texten innebär det som är 

viktigt och relevant för resultatet. Meningsenheterna ska inte vara för långa eller för korta, då 

en för lång meningsenhet kan innehålla flera betydelser, vilket ökar risken för att viktigt 

material går förlorat. En för kort meningsenhet har istället risk för att bli för splittrad och 

svårtolkad (ibid.). Efter uttagandet av meningsenheter jämfördes dem och diskuterades för att 

få fram eventuella skillnader. Därefter fortsatte bearbetningen av texten genom att 

kondensera meningsenheterna. En kondensering är enligt Graneheim och Lundman (2004) 

när textmassan kortas ner och blir således mer lätthanterligt, samtidigt som det centrala 
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innehållet bevaras. Därefter kodades meningsenheterna och fick därmed etiketter som 

kortfattat beskriver innehållet i meningsenheterna. Slutligen delades koderna in i 

underkategorier och därefter kategorier som belös innehållet i meningsenheterna. Likheterna 

och skillnaderna mellan meningsenheterna skapar olika underkategorier och kategorier 

(ibid.). Danielsson (2017) menar att där finns en övergripande beskrivning av innebörden i 

analysen vilket kallas för tema. Temat binder ihop kategorier för att således bilda en röd tråd i 

analysen samt ge möjlighet till djupare tolkning (ibid.). 

 

Etiskt övervägande 

Vid studier där människor är inkluderade är det viktigt att respektera integritet och 

självbestämmande (Olsson & Sörensen, 2011). Godhetsprincipen ska följas och innebär att 

det ska finnas en strävan efter att göra gott, förhindra- samt förebygga skada. Personer ska 

inte utsättas för någon form av skada samt behandlas lika. Försökspersonerna ska även kunna 

ge sitt samtycke samt få information om studiens syfte och upplägg. Vid humanforskning 

finns det etiska riktlinjer så som Helsingsforsdeklarationen och etikprövningsnämnder (ibid.).  

Forskning ska enligt Helsingsforsdeklarationen (2013) bedrivas på ett sådant sätt att 

personers värderingar och integritet alltid behandlas med respekt, då det är av stor vikt att 

personer inte tar skada av forskningen. Forskningsfrågan behöver vara av värde och skapa 

nytta för individ, samhälle eller profession för att forskningen ska ha möjlighet att försvaras 

och anses vara etisk (Kjellström, 2012). Insamlandet av data bör ske på ett sätt som gör att 

personerna i fråga inte blir utsatta för skador eller kränkningar (Kjellström, 2017) Därför ska 

hänvisning finnas angående respekt både för personerna i sig och för innehållet (ibid.). På 

grund av att det inte är författarna i sig som medverkat i studien utan deras upplevda känslor 

kring att leva med det hypomana skovet, har texten bearbetats med stor respekt och 

försiktighet. Patografierna är utgivna och därav publicerade för allmänheten att ta del av. 

Författarna till patografierna har godkänt publiceringen och har därmed inte blivit tillfrågade 

om samtycke gällande studien. Eftersom författarna själva låtit patografierna bli publicerade 

tolkas det som ett godkännande. Författarna till patografierna uttrycker sina önskningar om 

att nå ut till fler personer och på så sätt bidra med deras kunskap och upplevelser av 

sjukdomen.  
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Resultat 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med det hypomana skovet 

i BP2. Analysen resulterade i två teman, sex kategorier och 17 underkategorier där samtliga 

beskrev kvinnors upplevelse av att leva med det hypomana skovet. Under Temat Att vara i en 

mörk tillvaro framkom kategorin Att ha slitsamma känslor och underkategorierna Utmattande 

med ständiga tankar, Att inte kunna sova och Att ha skamkänslor. Under kategorin Att inte 

bry sig framkom underkategorierna Att ha bristande konsekvenstänk och Att leva i nuet. 

Under kategorin Att vara medveten framkom underkategorierna Andra bli påverkade och Att 

vara medveten om negativa konsekvenser. Under kategorien Att inte veta vad som är verkligt 

eller inte framkom underkategorierna Verklighet/Fantasi och Bristande sjukdomsinsikt. 

Under det andra temat Att vara i en ljus tillvaro framkom kategorin Att vara i en aktiv tillvaro 

och underkategorierna Att vara driven, Att vara idérik och Att vara uppe i varv. Under den 

sista kategorin Att vara i en välmående tillvaro framkom underkategorierna Att vara i en 

klarare tillvaro, Att känna mod, Bättre i hypomanin, Att ha stort självförtroende och Att må 

bra. (Se figur 1 & 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figur 1 
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      Figur 2 

Att vara i en mörk tillvaro 

Kvinnorna upplevde två övergripande delar av det hypomana skovet. Den mörka och den 

ljusa. I den mörkare tillvaron upplevde kvinnorna livet som betydligt mer slitsamt. Tillvaron 

var slitsam då de saknade både sömn och ibland även verklighetsuppfattning. De var dock 

ändå medvetna om att deras beteende påverkade andra och även dem själva med negativa 

konsekvenser. Trots denna medvetenhet brydde de sig inte om vad folk tyckte och tänkte om 

dem, och än mindre om vilka konsekvenser deras beteende resulterade i. 

 

Att ha slitsamma känslor 

Kvinnorna upplevde att det var utmattande att vara i det hypomana skovet då hjärnan ständigt 

hade tankar i rullning. Deras ständiga tankar gjorde även att kvinnorna hade svårt att komma 

ner i varv, vilket ledde till sömnproblem. Kvinnorna upplevde även en skamkänsla över att ha 

sjukdomen och de konsekvenser som följde efter att skovet var över. 

 

Att vara i en ljus tillvaro 

Att vara i en aktiv tillvaro Att vara i en välmående tillvaro 

Att vara driven 

Att vara idérik 

Att vara uppe i varv 

Att vara i en klarare tillvaro 

Att känna mod 

Bättre i hypomanin 

Att ha stort självförtroende 

Att må bra 
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Utmattande med ständiga tankar 

Kvinnorna upplevde att det var utmattande att vara i det hypomana skovet. En av kvinnorna 

upplevde att det pågick ständiga debatter och att de hela tiden förekom olika former av 

seminarium med flera olika deltagare inuti hennes huvud. Kvinnan beskrev att hon flera 

gånger fick slå knytnäven i tinningen eller pannan för att lyckas få tyst på pratet. Hon 

lyckades inte alltid få tyst på det och det pågick ofta dygnet runt, som ett ständigt 

debatterande i hennes huvud. Kvinnan upplevde det som mycket påfrestande och tröttsamt. 

Kvinnorna upplevde även att de ständiga tankar som uppkommer påverkar deras förmåga att 

uppmärksamma saker runtomkring dem. Istället går all uppmärksamhet på tankarna som 

forsar in och ut ur huvudet. När kvinnorna är i det hypomana skovet händer det att det pratar 

extremt mycket och detta upplevde dem som mycket utmattande då de kunde prata flera 

dagar i streck utan avslut. 

 

“ I mitt huvud slåss så många tankar om uppmärksamheten hela tiden att 

jag är tvungen att hålla om mitt huvud för att det inte ska sprängas.” 

(Heberlein, 2008 s. 90) 

 

Att inte kunna sova 

Kvinnorna upplevde att hypomanin gjorde dem otroligt trötta för att dem inte kunde sova. De 

upplevde att det kunde gå långa perioder utan sömn och att det är väldigt slitsamt, både för 

kropp och själ, att inte få kunna sova. De upplevde även att dem behövde medicin för att 

hjärnan skulle slappna av vilket gjorde att dem tillslut kunde få sova några timmar, dock var 

det svårt för dem att sova några längre stunder. 
 

“ Jag sov dåligt, hostade om nätterna och grälade mycket med familjen.” 

(Johansson, 2006 s. 80) 

 

Att ha skamkänslor 

Skamkänslor var något som uppkom hos kvinnorna när de befann sig i det hypomana skovet. 

De framkom starka känslor av skam i samband med konsekvenser som uppkommit genom 

deras beteende under skovet. Kvinnorna kände skam på grund av att dem inte var normala, att 

de inte hade förmågan att vara som de tidigare varit och att dem, på grund av sin sjukdom, 
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svek sina anhöriga och gjorde dem illa till följd av deras beteende. En kvinna upplevde även 

skamkänslor över att hon behövt läggas in på sjukhuset på grund av hennes hypomana skov. 
 

“ Sanningen. I andras ögon. Det där är inte jag. Med det är 

konsekvenserna. Skammen bränner. Skammen vill ta livet av mig. 

Skammen.“  (Heberlein, 2008 s. 108) 

 

Att inte bry sig 

Kvinnorna levde i nuet och hade svårt att tänka på konsekvenserna över de saker de tog sig 

för. Kvinnorna hade sex på olämpliga platser, införskaffade sig ett hus, trots att det inte fanns 

ekonomi till det. På grund av kvinnornas dåliga konsekvenstänk la fakturorna på hyllan och 

tänkte att allt skulle ordna sig. De brydde sig inte om vad andra sa till dem, utan gjorde det de 

ville för stunden. 

 

Att ha bristande konsekvenstänk 

Kvinnorna upplevde att deras sätt att tänka på konsekvenser försämrades kraftigt i det 

hypomana skovet. De uppvisade flera riskfyllda beteenden och men brydde sig inte om vad 

de resulterade i. Flera av kvinnorna fick en kraftigt ökad sexuell drift och hade ofta sex med 

flera personer på olämpliga ställen. De kände sig omättade och krävde ständigt värre saker 

och utmaningar. Det spelade ingen roll för kvinnorna att de gjorde farliga eller opassande 

saker. Kvinnorna hade även otroligt mycket skulder och befann sig i en krävande ekonomisk 

situation. De kunde köpa ett hus för flera miljoner kronor utan att tänka på konsekvenserna. 

De sköt upp alla räkningar och betalade sällan tillbaka pengarna som de lånat, varken till 

banken eller till vänner och familj. Kvinnorna brydde sig inte om att pengarna gick till dyra 

impulsköp, eller att där inte fanns mat i kylskåpet. Kvinnorna hade även svårt att ta till sig det 

familj och vänner påpekade kring hur de betedde sig men beskrev det som att det var som om 

öronen stängde av sig, de slutade lyssna. Åsikterna blåste av dem som en sval vind och 

andras åsikter bekom dem inte över huvud taget. Kvinnorna upplevde även att de blev 

konfliktsökande under det hypomana skovet. De drog igång bråk och blev osams med nära 

familjemedlemmar som de aldrig tidigare varit i delo med. De konfronterade personer om 

småsaker bara för att få till en konflikt, utan att tänka på vad de kunde bidra för 

konsekvenser. 
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“Att pengarna gick ut men inte in, det märkte jag inte.” (Johansson, 2006 

s. 98) 

 

Att leva i nuet 

Kvinnorna upplevde att de gjorde precis de dem ville göra i det hypomana skovet. De gjorde 

de som uppkom i deras huvud direkt och sade och skrev exakt de dem tänkte på för stunden. 

De gör precis det som faller dem in. De lever i nuet och ägnar inte morgondagen, eller ens 

nästa timme en enda tanke. 

 

Att vara medveten 

Kvinnorna kände även att hypomanin orsakade mycket negativt i livet, både hos dem själva, 

deras anhöriga, samt personer de stötte på. Kvinnorna var medvetna om att deras beteenden 

inte var friska och att det var på grund av sjukdomen de utförde de saker de gjorde. De var 

medvetna om att de behövde vård och försökte därmed dämpa och styra sin intensitet, så att 

de inte föll in i skovet. 

 

Andra blir påverkade 

Kvinnorna upplevde att deras beteende under det hypomana skovet påverkade många i deras 

omgivning, både familj och vänner. En av kvinnorna pratade extremt mycket i telefon med 

alla hon kände när hon var hypoman. Hon upplevde att hennes vänner och närmaste familj 

inte orkade lyssna på, eller prata med henne. Vissa härdade ut medan kvinnan pratade och 

pratade, medan andra lade på luren för att de inte längre orkade lyssna eller på grund av att 

dem inte fick någon syl i vädret. Kvinnorna upplevde även att folk runt omkring dem 

upplevde dem som påfrestande och jobbiga, dock förstod dem inte varför. Personer drog sig 

undan och visade tydligt att de tyckte det var besvärligt att lyssna på eller prata med dem. 

Kvinnorna upplevde att deras beteende var störande för andra och att det berodde på att de 

pratade extremt mycket. 
 

“Dom tyckte det var besvärligt att behöva prata med mig och lyssna på 

mig, det visade dom mycket tydligt.” (Johansson, 2006 s.34) 
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Medveten om negativa konsekvenser 

Kvinnorna var under det hypomana skovet medvetna om deras beteende. Kvinnorna upplevde 

att de visste att dem var sjuka, att dem var hypomana. De förstod att deras tankesätt och 

beteende inte var normalt. De förstod också att saker och ting inte alltid var logiska men 

menade att känslorna inte hängde med på noterna. Kvinnorna upplevde även medvetna om att 

de ibland inte klarade sig själva hemma, att de ibland behövde psykiatrisk vård. Några av 

kvinnorna ansåg att deras hypomana skov var mycket påtagliga när dem tog vid och att 

påfrestningar kunde påskynda samt utlösa ett hypomant skov. Även alkohol gjorde kvinnorna 

mycket mer benägna att vara gränslösa, aggressiva, påstridiga och självupptagna vilket kunde 

leda till förödande konsekvenser. Kvinnorna försökte lära sig kontrollera och dämpa sin 

intensitet och gränslöshet, som annars lätt kunde gå överstyr. Kvinnorna upplevde även att de 

kunde vara farliga för sig själva och att dem inte alltid behöver kramar eller omsorg, utan att 

dem då behöver vård och medicin. 
 

“De var inte rädda för mig, de har de aldrig behövt vara. Jag är i 

allmänhet bara farlig för mig själv.” (Heberlein, 2011 s.157) 

 

Att inte veta vad som är verkligt eller inte 

Kvinnorna kände även att de inte visste vad som var verkligt och inte i livet. De kunde höra 

röster i sitt huvud, vilket gjorde att de inte visste om det var deras egna tankar eller om det 

var någon som pratade med dem. Kvinnorna upplevde dock sig själva som fullt friska och de 

tyckte att deras hjärna fungerade utmärkt under det hypomana skovet. Det ledde till att de 

vägrade ta sina mediciner, som i sin tur ledde till att de tog tid för dem att bli friska. 

 

Verklighet/Fantasi 

Kvinnorna upplevde att de levde i en kaotisk värld när de var hypomana. De fastnade i sina 

egna tankar och upplevde det som att kastas ut i rymden, i en förfärligt, kall och mörk evighet 

utan slut. De hade svårt att avgöra vad som var verkligt och inte och de visste inte om de 

inbillade sig saker. Till slut tappade dem greppet och började göra allt konstigare saker, göra 

märkliga associationer, blev allt mer aggressiva, drev irrelevanta teser. Kvinnorna visste inte 

vad som var vansinne eller inte, de hörde röster och hade extremt mycket tankar som rusade 

fram och tillbaka. De upplevde att dem befann sig i ett gränsland mellan verklighet och 
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overklighet och att det var mycket ensamt i det gränslandet. De kände sig fast och kunde inte 

backa tillbaka om de så ville. 
 

“Jag upplevde det som att jag befann mig i en rondell men kunde inte ta 

avfarten ur den. Allt gick bara runt och runt, om och om igen.“ (Asp, 

2012 s. 119) 

 

Bristande sjukdomsinsikt 

Kvinnorna upplevde att dem var fullt friska när dem var i det hypomana skovet. De tyckte att 

hjärnan fungerade alldeles perfekt och de lade ner mycket tid på att förvissa sig om att 

personer i deras omgivning kände till exakt hur friska dem var. En kvinna kände att hon 

aldrig varit mer rätt i livet och var helt säker på att det var en naturlig reaktion på grund av 

depressionen hon haft tidigare. Trots att en av kvinnorna var sjuk i influensa kände hon sig 

otroligt frisk och hon ansåg att hon inte behövde äta några andra mediciner än hostmedicin. 

Kvinnorna var mycket oförstående till medicinen som de behövde ta och upplevde att de blev 

tvingade och tyckte inte om att de blev trögtänkta och groggy av medicinen. De var helt 

oförstående i att de behövde lugna ner sig då de inte uppfattade sig själva som uppvarvade. 

Kvinnorna upplevde att läkarna påpekat att det var viktigt att alltid, alltid ta sina mediciner, 

även när de kände sig friska. 
 

“Hostan efter influensan satt i, och hostmedicinen hjälte inte. Någon 

annan medicin tog jag inte. Jag var ju inte sjuk, remember.” (Johansson, 

2006 s.82) 

 

Att vara i en ljus tillvaro 

Trots detta upplevde dem det hypomana skovet också som något bra. Den ljusa sidan av 

skovet framkom genom kvinnornas känsla av grandiositet. De kände sig som störst, bäst och 

vackrast och hade ett självförtroende som var omöjligt att bryta ned. Kvinnorna blev aktiva 

och otroligt drivna vilket gjorde att dem kände att de orkade med vad som helst.  
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Att vara i en aktiv tillvaro 

Kvinnorna var mycket drivna, idéerika och uppe i varv under det hypomana skovet. De kände 

att de kunde ta sig för allt och arbetade mer än gärna för att hålla sig sysselsatta. Det uppkom 

ständigt nya idéer hos kvinnorna och de kunde utföra vad som helst utav att bli trötta. 

Kvinnorna var ständigt uppvarvade och kunde snabbt pendla mellan gråt och skratt, samt 

känna lycka och ilska. 

 

Att vara driven 

Kvinnorna upplevde sig vara mycket driva och produktiva under sina hypomana skov. De 

kunde skriva flera avhandlingar på endast några dagar och resultatet blev alltid av mycket 

hög kvalitet. Kvinnorna engagerade sig i allt de kunde, och om någon bad dem göra 

någonting utfördes alltid arbetet direkt. De önskade sig även utmaningar och ville alltid ha 

någonting att göra som fick dem upptagna och sysselsatta. 

 

“Be mig! Utmana mig! Try me! Ju omöjligare desto bättre. Jag bangar 

inte för något.” (Heberlein, 2008 s. 62) 

 

Kvinnorna kände även behovet av att hela tiden hitta de perfekta sakerna och göra de bästa 

klippen. Kvinnorna var bestämda, och när de hade bestämt sig för att det skulle vara på ett 

visst sätt, då skulle det fullföljas till varje pris. En av kvinnorna gick exempelvis in i flera 

butiker innan hon hittade den perfekta rökgråa färgen på stearinljus. Samma kvinna kände 

även att hon var tvungen att hitta exakt samma färg på servetterna som duken hade, bara för 

att det skulle bli så bra som möjligt.   

 

Att vara idérik 

Kvinnorna var inte bara drivna, utan även otroligt idérika. Kvinnorna upplevde att de var 

idérika när hypomanin började ta form. De kom ständigt på nya idéer som de skulle ta sig för, 

som att exempelvis öppna upp nya affärer, trots att de inte visste vad de skulle sälja. En 

annan kvinna såg att det var rea i en butik, vilket gjorde att hon shoppade flera tröjor, bara för 

att de var billiga. Därefter skulle hon sälja dem och tjäna minst en tia på varje tröja. 
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Att vara uppe i varv 

Konsekvenserna av att kvinnorna är drivna och idérika kan bero på att de är så uppe i varv. 

Kvinnorna var ”speedade” och kunde känna sig spända över bröstet då de var så uppe i varv. 

Humören pendlade snabbt mellan skratt, gråt och ilska, samt pratade snabbare och fortare. De 

kände att de hade bråttom och alltid hade tusen bestyr att hinna med. Ingen kunde stoppa 

kvinnorna att utföra det de ville, trots att andra sa till. Kvinnorna hade även svårt att avsluta 

sina uppgifter, och for som ett yrväder mellan uppgifterna. En av kvinnorna kunde baka 500 

kanelbullar och skriva en bok under tre veckors tid, utan att de tog på hennes krafter. De hade 

en aktiv tillvaro på grund av att de aldrig kände sig trötta och kände att de orkade med precis 

vad som helst. Kvinnorna upplevde att de var så uppvarvade, att hjärnans impulser gick så 

fort att de inte kunde stoppa sina tankar. Det i sin tur ledde till att de tänkte och pratade 

forcerat. Kvinnorna var pratglada och var överlyckliga när de kunde få någon annan att 

samtala med dem, vilket gjorde att de pratade med alla de mötte. Därav spelade det ingen roll 

om det var på stan, T-banan eller på tåget. En av kvinnorna som var inlagda på en psykisk 

vårdavdelning gick till expeditionen flera gånger per dag med olika ärenden, endast för att få 

prata med någon. Var det någon som sa till henne att hon inte skulle prata, valde kvinnan att 

prata med sig själv istället. 

 

Att vara i en välmående tillvaro 

Kvinnorna upplevde livet i det hypomana skovet som enklare och att tillvaron blev klarare. 

Kvinnorna hade ett stort självförtroende som ledde till att de kände sig oövervinneliga och 

snygga. Deras höga självförtroende gjorde även att de upplevde sig må mycket bättre i skovet 

än vad de gjorde i vanliga fall. Det ledde till att även deras mod ökade och de hittade på fler 

saker som de inte annars tog sig för. 

 

Att vara i en klarare tillvaro 

Kvinnorna kunde uppleva att tillvaron blev klarare under det hypomana skovet. Kvinnorna 

upplevde att allting blev skarpare, färgerna blev klarare och de upplevde att allting blev 

skarpare och tydligare i livet. En kvinna upplevde att texterna i böckerna blev klarare och att 

hon kunde läsa sida efter sida, utan att allt blev ett enda blurr. En annan kvinna beskrev att 

manin var som att se genom ett förstoringsglas och gjorde allting tydligt, vilket hon aldrig 

upplevde att det var annars. 
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Att känna mod 

Kvinnorna upplevde även att det fick mer mod. Plötsligt vågade de hjälpa personerna som låg 

på trottoaren eller på perrongen vid T-banan, istället för att bara gå förbi som de brukade 

göra. En av kvinnorna beskrev att hon plötsligt slutade att vara mörkrädda, vilket hon tidigare 

hade varit i alla år. Hon vågade även utmana sig själv på ett annat sätt under hypomanin, 

vilket hon aldrig vågat göra under det friska tillståndet. 

 

Bättre i hypomanin 

Kvinnorna upplevde att det var bättre i manin än vad det var i det friska tillståndet samt 

depressiva skovet, vilket gjorde att de inte ville stoppa hypomanin. De kände att allting var 

mörkt under resterande tid på året, men att allting var uppåt och gick lätt som en dans under 

det hypomana skovet. De upplevde att livet var skönt under skovet, samt att allting kändes 

mycket trevligare och mer lyckat än hur de var i vanliga fall. En kvinna beskrev att hon 

plötsligt kunde simma under vattnet en hel bassänglängd och njuta av det, vilket hon aldrig 

gjorde när hon var i det friska tillståndet. Två av kvinnorna beskrev att de mådde som bäst i 

det hypomana skovet då de var fulla av energi, trots att de hade ett lågt näringsintag. Det 

gjorde att de mådde bra samtidigt som de fick en viktnedgång på köpet. Kvinnorna ville även 

vara kvar i det hypomana skovet då de var rädd för att hamna i de depressionen igen. De 

kunde vakna mitt i natten, endast för att försäkra sig om att de fortfarande mådde bra. 

 

“I mitt glada tillstånd vaknade jag många gånger varje natt, men låg inte 

vaken någon längre stund. Det var som att jag ville försäkra mig om att 

jag inte hade börjat må sämre.” (Johansson, 2006 s. 63) 

 

Att ha stort självförtroende 

Kvinnorna hade även ett otroligt stort självförtroende. De såg sig själva som störst, bäst och 

vackrast och tänkte att alla strålkastare var riktade mot dem. Kvinnorna upplevde att allt de sa 

var korrekt, samt att de hade alla svar i hela världen. En av kvinnorna upplevde sig bli 

oövervinnerlig, genial och snyggare än alla andra hon stötte på. Kvinnorna hade ett 

självförtroende som de aldrig hade annars, vilket gjorde att de mer än gärna flörtade under 

partytimmarna. De tänkte själva att ingen kunde motstå en manisk människa, då de var så 

oemotståndliga och fick alltid det de ville. Kvinnorna såg hela världen som ett stort tivoli. De 

var drottningarna och fick allt de pekade på. 
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Att må bra 

På grund av att kvinnorna fick en klarare tillvaro, mod och ett stort självförtroende gjorde det 

att kvinnorna mådde bra. Kvinnorna kände sig lyckliga och styrkt på alla sätt och vis, vilket 

gjorde att de upplevde allting viktigt och meningsfullt. De fick bekräftelse och hade roligt på 

dagarna och tyckte att allt det som var ointressant skulle läggas åt sidan. Det var trotts allt 

viktigare att vara lycklig. Kvinnorna trodde även att deras lycka berodde på att de tidigare 

varit deprimerade, vilket gjorde att de var överlyckliga när de hamnade i hypomanin, då de 

själva upplevde att eländet var över. 

 

“En morgon några dagar senare och två veckor efter senaste 

elbehandlingen vaknade jag väldigt tidigt och mådde oerhört bra. Lätt till 

sinnes, glad, färdig, botad. Eländet var över.” (Johansson, 2006 s. 32) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En kvalitativ design valdes till litteraturstudien för att kunna besvara syftet, att leva med det 

hypomana skovet på bästa sätt. Kristensson (2014) menar att kvalitativ forskning beskriver 

subjektiva erfarenheter och upplevelser, samt utgår från ett holistiskt synsätt. Risker finns 

dock med att använda sig av en kvalitativ design (Olsson & Sörensen, 2011). Det är 

exempelvis svårare att få en objektiv inblick då resultatet redan är analyserat och tolkat. 

Däremot kan denna information användas för att få fram ny kunskap. En kvantitativ design 

hade inte varit aktuell till denna studie, då den kvantitativa designen mäter och jämför (ibid.). 

Genom att använda sig utav en annan form av kvalitativ metod, exempelvis en intervju hade 

det kunnat leda till att intervjuaren lättare kunnat ställa motfrågor för att komplettera 

eventuella oklarheter (Olsson & Sörensen, 2011). Nackdelarna med att göra en intervjustudie 

är att det är tidskrävande och frågorna kan bli mer styrda åt ett visst håll. Det är även lätt att 

som intervjuare lägga in sina egna tankar och känslor under intervjuns gång, vilket hade 

kunnat leda till att den intervjuade förmedlat en annan upplevelse. Det i sin tur hade gjort att 

den kvalitativa forskningsmetoden hade förlorat sin trovärdighet. Genom att använda sig utav 

patografier som material till studien, kunde kvinnornas upplevelse istället tas ut i 
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meningsenheter (ibid.). För att svara på syftet användes därför patografier, vilket är 

personberättelser som beskriver hälso- eller ohälsotillstånd (Dahlborg-Lyckhage, 2012) 

Olsson och Sörensen (2011) menar att en livsberättelse kan återge en hel- eller avgränsad del 

av livet. En studie gjord på en kvalitativ data som bygger på personers livsberättelser kan 

användas som kunskap till vårdpersonal och på så sätt öka förståelsen, samt förbättra arbetet 

med dessa patienter (Granskär & Höglund-Nielsen, 2017). En nackdel av att använda sig utav 

patografier kan vara att en stor del material som läses inte kommer användning, då det inte 

svarar på syftet (Granskär,& Höglund-Nielsen, 2017). En annan nackdel med att använda sig 

av patografier kan vara att det är omöjligt att komplettera texten, vilket bidrar till att 

eventuella oklarheter i patografierna inte kan bli tillrättalagda (Granskär,& Höglund-Nielsen, 

2017). Det kan leda till att relevanta meningsenhet tas bort, då den kanske inte förstås av de 

som läser patogafierna. Trots att det fanns nackdelar med vald metod upplevdes det vara bäst 

att använda sig utav patografier som arbetsmetod. Genom att använda sig av patografier kan 

en persons inre känslor tas ut, vilket leder till en djupare beskrivning och förståelse av 

kvinnornas upplevelse (Segesten, 2017).  

Vid användning av den bäst lämpade metoden för studien ökar trovärdigheten vilket är 

mycket bra för studien (Polit & Beck, 2012).    

 

Henricson (2017) poängterar att studiens överförbarhet och reproducerbarhet ökar när 

urvalsprocessen och datainsamlingen beskrivs i metoddiskussionen. Målet med urvalet var att 

få fram patografier som svarade på syftet, att leva med det hypomana skovet. De valda 

inklusionskriterierna upplevdes vara tillräckligt breda och samtidigt begränsade nog för att nå 

rätt val av patografier. Sökorden som användes för att få fram patografierna till studien valdes 

ut då de svarade på syftet. En av inklusionskriterierna var att patografierna skulle vara 

författade på svenska och därför utfördes även sökorden på svenska. Willman et al. (2016) 

belyser att det är av stor vikt att ta hänsyn till vilka språk forskarna behärskar. I detta fall 

ansågs patografier på svenska vara bästa valet, då det är modersmålet hos författarna till 

föreliggande studie. Genom att patografierna var skrivna på originalspråk minskades risken 

för tolkning och språkliga missförstånd. En annan inklusionkriterie var att patografierna 

skulle innehålla APA´s (2017) kriterier för ett hypomant skov. Kriterierna kunde inte sökas 

fram genom sökord då patografierna inte endast belös det hypomana skovet, utan även det 

depressiva skovet. Efter att ha läst de valda patografierna en gång, kunde kriterierna 

kontrolleras. Sökningen utfördes via Libris då sidan visar en stor mängd litteratur (Willman et 

al., 2011). Ett av sökorden som användes var “patografi”, men då framkom väldigt få eller 
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inga träffar alls, vilket var anledningen till att sökningen breddades och söktes med 

“livsberättelser”, vilket resulterade i fler träffar. En nackdel med Libris som uppstod var att 

det framkom många dubbletter som inte gick att sortera bort, vilket ledde till många träffar. 

En annan nackdel var att somliga böcker som fanns i Karlskronas stadsbibliotek, inte visades 

på sökmotorn Libris. Därför användes även sökmotorn i Karlskronas stadsbibliotek. Genom 

att komplettera sökningen i Karlskronas stadsbibliotek ökades träffmängden och fler 

användbara patografier framkom. Män exkluderades då syftet var att beskriva kvinnors 

upplevelse av det hypomana skovet. Det är svårt att säga om resultatet hade blivit annorlunda 

om män också varit inkluderade i studien. Däremot är det möjligt att det hade ökat bredden 

på studien då den inte blivit lika begränsad i urvalet. Att ha två patografier skrivna av samma 

författare kan vara en nackdel i föreliggande studie. Det kan ha lett till att författarens 

upplevelser blivit det samma och att hennes upplevelser speglas till större del än de andras 

upplevelser. De olika författarna har även inriktat sina upplevelser på olika håll, vilket gjort 

att några specifika upplevelser endast kommit från en författare. Dock påpekar Graneheim 

och Lundman (2004) att data inte får exkluderas om den svarar på syftet och därför kan vissa 

kategorier bara innefatta en eller få personers upplevelser.  

 

Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys användes för att göra dataanalysen och den 

ansågs att vara väl anpassad för kvalitativ forskning (ibid.). Modellen är pedagogisk och 

lämpade sig därför väl, då där inte fanns någon tidigare erfarenhet av denna typ av studie. En 

manifest ansats valdes då det inte önskades en allt för djup tolkning i patografiernas 

författares ord. Olsson och Sörensen (2011) påpekar dock att det sker tolkningar både i den 

manifesta och latenta ansatsen. Enligt Graneheim och Lundman (2004) förekommer ofta 

latenta inslag under kategoriseringen och framtagandet av teman, vilket det även förekom i 

föreliggande studie. De anser att det är godtagbart med en viss tolkning, men att det är lätt att 

börja tolka för tidigt och kan leda till att analysen inte blir rätt enligt den valda mallen (ibid.). 

Första steget i innehållsanalysen var att ta fram meningsenheter, vilket gjordes individuellt 

för att inte påverkas av varandras åsikter och tankesätt. Samtliga patografier lästes två gånger 

vardera, först för att få en överblick över innehållet och sedan en gång till för att ta ut 

meningsenheter. Detta ledde till minimalt bortfall av meningsenheter relevanta till syftet. 

Många av meningsenheterna stämde överens och de skiljaktigheter som fanns diskuterades. 

Det fanns dock en svårighet med att ta ut meningsenheter, då stora delar av patografierna inte 

svarade på syftet och kunde därför inte användas i föreliggande studie. Detta resulterade i att 
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det endast framkom 202 meningsenheter utifrån fyra patografier. Det fanns även en del 

meningsenheter som var tvungna att tas bort vid analysen, då de ansågs inte riktigt stämde 

överens med syftet i slutändan. En del meningsenheter fick kortas ned och delas under 

analysprocessen då de hade två eller flera betydelser. Därefter kondenserades 

meningsenheterna som i sin tur kodades. Detta utfördes gemensamt för att där skulle finnas 

en överenskommelse kring meningsenheternas betydelse. Meningsenheterna, kondenseringen 

och koderna skrevs sedan ut på papper och klipptes till enskilda delar för att lättare kunna se 

likheter och skillnader mellan dem. Dessa samband bildade först underkategorier, sedan 

kategorier och slutligen två övergripande teman. Denna process var mycket lång och gjordes 

om flertalet gånger då det fanns svårigheter, som att meningsenheterna spretade och bildade 

allt för många underkategorier. Graneheim och Lundman (2004) menar att det finns risk att 

meningsenheterna blir svårtolkade och spretande. Vid en för lång meningsenhet kan det 

finnas risk att den innehåller flera betydelser och vid för korta meningsenheter kan material 

gått förlorat (ibid.).  Därför behövde det ta sin tid för att få fram bra underkategorier och 

kategorier som fortfarande togs ut genom en manifest ansats. Graneheim och Lundman 

(2004) poängterar att det är viktigt att inte exkludera data om den inte passar in eller om den 

hamnar mellan två kategorier. Det utfördes inte heller i föreliggande studie, vilket ökar 

trovärdigheten i studien (ibid.). Att det krävdes flera ändringar under analysens gång kunde 

bero på bristande erfarenhet kring denna typ av studie. Kondensering, kodning, 

underkategorisering, kategorisering samt skapandet av teman genomfördes gemensamt vilket 

gjorde att det fanns diskussioner och en tillgänglighet till varandras åsikter och tankar. 

Henricsson (2017) poängterar att medvetandegöra förförståelsen som funnits innan studiens 

utförande leder till ökad trovärdighet och stärker pålitligheten i studien. Det är av stor vikt att 

förförståelsen inte påverkar objektiviteten i tolkningen av resultatet och analysprocess 

(Olsson & Sörensen, 2011). Tidigare erfarenheter från praktikplatser eller privata erfarenheter 

anses inte ha påverkat föreliggande studies resultat, då ingen har påträffat någon person med 

BP2 i den närmsta omgivningen. Kunskapen genom läroböcker som funnits sedan tidigare 

förväntades inte påverkat analysen i någon större grad. Genom att använda en induktiv ansats 

kunde kvinnornas upplevelser tas ut på ett förutsättningslöst sätt, till skillnad från en deduktiv 

ansats, där en teori styr vad som skall tas ut (Billhult, 2017). Därför anses den induktiva 

metoden vara den bästa när det gäller att ta ut erfarenheter (Henricson & Billhult, 2012). 

Genom att ta ut kvinnors levda erfarenheter relaterat till syftet, istället för att följa en teori, 

kunde kvinnornas upplevelser och erfarenheter förmedlas utan att bli styrda åt ett visst håll 

(ibid.). Eftersom syftet handlade om att ta ut kvinnornas upplevelser, och därav erfarenheter 
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av att leva med det hypomana skovet, ansågs den induktiva ansatsen vara den bästa för 

studien.  

 

Förslag på vidare forskning är att sammanställa data från både män och kvinnor, vilket hade 

kunnat ge en bredare kunskap i hur personer upplever det hypomana skovet. På så sätt kan 

vården nå ut med en evidens- och personcentrerad vård till samtliga patienter som lever med 

BP2.  

 

Resultatdiskussion 

Dahlberg et al. (2003) beskriver i sin livsväldsteori att en person har genom sin kropp tillgång 

till världen. När förändringar sker i kroppen vid sjukdom förändras kopplingen mellan kropp 

och värld (ibid.). Det var tydligt att kvinnornas livsvärld förändrades i det hypomana skovet 

då de hade svårigheter att leva ett normalt liv. Livsvärlden blev därför påverkad då kvinnorna 

inte hade samma möjlighet att styra sina kroppar och viljor på samma sätt som när de var 

friska. 

 

I föreliggande resultat framkom det att kvinnorna upplevde att det var utmattande att vara i 

det hypomana skovet. De upplevde det som tröttsamt att ständigt ha huvudet fullt av tankar. 

Trots att kvinnorna kände att det var utmattande blev deras sömn lidande och de hade svårt 

att somna och komma ner i varv. Lai et al. (2014) tyrker föreliggande resultat genom att 

påpeka att sömnsvårigheter är en vanlig konsekvens av BP2 och att personer med sjukdomen 

ofta har betydligt sämre sömnkvalitet. Brand et al. (2010) poängterar att kvinnor oftare har 

problem med sömnen än vad män har samt att kvinnor är mer benägna att utveckla 

dysfunktionella sömnrutiner. Det är stressiga livsförhållanden som påverkar sömnen och då 

särskilt om personen har huvudet fullt av okontrollerbara tankar (ibid.). Cassano et al. (2009) 

instämmer med att det är vanligt med mycket tankar hos personer som lever med BP, som i 

sin tur kan leda till sömnsvårigheter. Cassano et al. (2009) menar vidare att en extremt ökad 

energinivå, som är ett typiskt symtom hos personer som lever i hypomanin, är en av 

orsakerna till minskat sömnbehov. Hosang et al. (2017) har även påpekat ett tydligt samband 

mellan sömnsvårigheter och BP och styrker därmed föreliggande studies resultat, att 

kvinnorna upplever sömnsvårigheter under skovet. 
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Kvinnorna i föreliggande studie levde i nuet och tänkte sällan på vad deras handlingar 

resulterade i för konsekvenser. De kunde tänka att allt skulle ordna sig och brydde sig inte om 

konsekvenserna. Kvinnorna var obekymrade över deras rasande ekonomiska situation samt 

vad andra tyckte och tänkte om dem. Trots detta gjorde dem dyra impulsköp som försämrade 

deras ekonomi ytterligare. Hosang et al. (2017) och APA (2017) instämmer och menar att det 

är vanligt förekommande hos personer med BP2. Personer med BP2 blir ofta lättdistraherade 

och gör därför saker utan att tänka ett steg längre, eller på konsekvenserna. Deras förmåga att 

tänka långsiktigt försämras avsevärt (ibid.). Choi et al. (2016) styrker även resultatet med att 

belysa att personer som lever med en BP ofta är mer impulsiva och därav inte planerar i 

förväg vad som skall göras (ibid.). Enligt Bandana (2013) har personer med BP ofta svårt att 

kontrollera både sin vardag och ekonomi (ibid.). 

 

Några av kvinnorna upplevde det hypomana skovet som mycket påtagligt och hade 

kännedom kring vad det var som kunde utlösa ett hypomant skov. Olika former av 

påfrestningar kunde trigga igång skov, men även alkohol som kvinnorna upplevde gjorde 

dem ännu mer benägna att vara gränslösa, aggressiva, påstridiga och självupptagna. 

Proudfoot et al. (2009) menar även på att det är viktigt att personerna hittar deras utlösande 

faktorer för att kunna veta hur de ska handskas med sjukdomen direkt. De menar på att 

personerna i deras undersökning mådde mycket bättre av att vara medvetna om sina triggande 

faktorer än att vara ovetande (ibid.). Det visade sig i föreliggande studie att kvinnorna 

upplevde sig ha svårt för att klara av vardagen. Bandana (2013) poängterar även att det är 

vanligt att personer med BP inte klarar av att ta hand om sig själva eller hushålla med varken 

sin ekonomi eller städning av hushållet. 

  

Att ha en bristande verklighetsuppfattning vad något kvinnorna upplevde i det hypomana 

skovet. De hörde ibland röster och hade huvudet fullt av tankar som de inte riktigt visste var 

deras egna eller om någon pratade med dem. Hosang et al. (2017) styrker föregående med att 

påvisa att det kan uppkomma psykotiska känslor så som paranoia och hallucinationer under 

det hypomana skovet. Kvinnorna upplevde sig även vara fullt friska och var mycket 

oförstående kring varför de behövde ta sin medicin och tyckte inte om effekterna som 

medicinen gav dem. Inder et al. (2008) instämmer och menar även att det är vanligt att det 

förekommer förvirring hos människor som lever med BP (ibid.). Montoya et al. (2007) menar 

på att personer med BP avbryter sin behandling delvis, eller totalt, då de var rädda för 

medicinens konsekvenser. Proudfoot et al. (2009) styrker resultatet genom att även fått fram 
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att personer med BP var oroliga för sina mediciner, då de upplevde att medicinerna inte 

fungerade för dem (ibid.). 

 

Resultatet påvisade att kvinnorna var mycket idérika. Hosang et al. (2017) menade även på 

att människor som lever med BP är väldigt snabba i tankarna, vilket kan leda till att de blir 

väldigt idéerika och tar mer risker i livet (ibid.). Kvinnorna i föreliggande studie shoppade 

exempelvis mängder av kläder, för att senare sälja vidare det och kunna tjäna lite pengar. 

Kvinnorna själva tyckte att det var en ett perfekt sätt att tjäna pengar på, vilket kan tolkas som 

att de var väldigt idérika. McCraw, Parker, Fletcher och Friend (2013) menar på att personer 

med BP ofta kommer på så mycket idéer att de inte vet vart de ska ta vägen. De ledde till att 

arbetena de påbörjar att utföra ofta inte blev fullbordare, på grund av att den nya idén verkade 

vara mer intressant (ibid.). Anledningen till varför kvinnorna i föreliggande studie var otroligt 

drivna och idérika, kunde bero på att de var väldigt aktiva i sin vardag. Tidigare forskning 

(Hosang et al., 2017) påvisar att det är väldigt vanligt att bipolära personer blir mer fysiskt 

aktiva samt får ett snabbt pendlande humör (ibid.). Det visade sig tydligt i föreliggande 

resultat, där humören snabbt pendlade mellan skratt, gråt och ilska. Resultatet i föreliggande 

studie visade även att de var fulla av energi, samt kände att de orkade med vad som helst. De 

kunde baka 500 kanelbullar och skriva en hel bok på tre veckor, utan att känna sig trötta. 

McCraw et al. (2013) menar även på att det är vanligt förekommande hos bipolära personer 

att aldrig känna sig trötta, vilket kunde leda till att de alltid var fulla av energi och ständigt 

pratglada (ibid.). Resultatet i föreliggande studie påvisade att kvinnorna ständigt behövde 

vara aktiva för att kunna handskas med det energipåslag de hade under det hypomana skovet. 

Deras hjärna var ständigt på högvarv, vilket ledde till att de hade svårt att stoppa tankarna och 

deras pratgladhet. Dock påvisar de Almeida Rocca et al. (2008) att personer i det hypomana 

skovet inte är mer sociala och pratglada än personer utan diagnosen. Tidigare forskning 

(Hosang et al., (2017) påvisar precis som McCraw et al. (2013) att det är vanligt med ett 

snabbare tankemönster, som kan leda till negativa konsekvenser för både dem själva och 

personerna i deras omgivning (ibid.). 

 

Föreliggande studie påvisade även att kvinnornas självförtroende ökade under det hypomana 

tillståndet, vilket ledde till att de kände sig störst, bäst och vackrast. Staton, Jo Volness och 

Beatty (2008) menar även på att det är vanligt förekommande med stort självförtroende och 

grandiositet hos alla som lider av sjukdomen (ibid.). Deras höga självförtroende visade sig 

tydligt i föreliggande studie då kvinnorna mycket ofta uttryckte sig själva som oövervinneliga 
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och oemotståndliga. Kvinnornas otroliga självförtroende gjorde att de mådde mycket bra, 

vilket visade sig genom att de upplevde allt som meningsfullt. Hosang et al., (2017) menar 

även på att det är mycket vanligt att personer som lever med det hypomana skovet ofta 

känner sig gladare och blir på bättre humör, än vad de är under sina friska tillstånd. Det gör 

att personerna mer än gärna arbetar mer än vanligt, reser mer och spenderar sina pengar utan 

att tänka på konsekvenserna (ibid.), vilket även föreliggande resultat påvisat. 

 

Kvinnorna befann sig både i en mörk och ljus tillvaro under det hypomana skovet, vilket 

gjorde att deras livsvärld förändrades. Gitlin och Miklowitz (2016) menar även på att det inte 

är lätt att leva med BP2. Forskarna menar på att personerna utsätter sig för mycket 

svårigheter under det hypomana skovet, som senare leder till stora konsekvenser för både de 

själva och dess anhöriga (ibid.). Genom att hastigt byta sina känslor i tillvaron, ändras såväl 

livsvärlden lika snabbt, vilket i sin tur kan vara väldigt påfrestande. 

 

Slutsats 

Resultatet i föreliggande studie visar kvinnors upplevelse av att leva med det hypomana 

skovet. Det hypomana skovet resulterade i flertalet olika känslor för kvinnorna som kunde 

vara både välmående och slitsamma. Det hypomana skovet kunde upplevas som slitsamt då 

hjärnan alltid var i högvarv och att det ledde till flera konsekvenser. Däremot upplevdes även 

det hypomana skovet vara otroligt skönt att befinna sig i då det medgav ett ökat 

självförtroende, en klarare och mer välmående tillvaro som kvinnorna gärna stannade kvar i. 

Kvinnorna upplevde flera liknande upplevelser och erfarenheter i det hypomana skovet. 

Däremot framkom det även skillnader i deras upplevelser, vilket tyder på att varje person är 

unik och har därmed individuella upplevelser och därav är även livsvärlden högst individuell.  

 

Resultatet från föreliggande studie kan bidra och komplettera sjuksköterskans tidigare 

kunskaper, kring hur kvinnor upplever att leva med det hypomana skovet. Kvinnornas 

beskrivning av att leva i det hypomana skovet stämde väl överens med tidigare forskning, 

vilket resulterade i att resultatet inte fick några större nya fynd. Dock anses det vara viktigt 

med ny forskning som belyser kvinnor och mäns upplevelse av att leva med det hypomana 

skovet. På så sätt kan sjuksköterskorna få en större och bredare kunskap. Sjuksköterskorna 

kan i sin tur hjälpa personer som lever med BP2, genom att lära personerna att tolka tidiga 

varningssignaler som leder till att de slipper falla in i skovet.  
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Självständighet  

Studien har under 15 veckor till stora delar arbetats med stort samarbete mellan författarna. 

Sökningarna för att få fram patografierna gjordes tillsammans dock utfördes olika sökningar 

samtidigt för att minimera tiden. Patografierna valdes sedan ut gemensamt efter diskussioner 

kring inklusionskriterier och exklusionskriterer. Därefter utfördes delar av analysprocessen 

självständigt då patografierna lästes enskilt två gånger vardera. Meningsenheterna togs ut var 

för sig och sedan gjordes det som var resterande i analysprocessen tillsammans på grund av 

att det lättare fanns möjlighet till diskussion kring processen då. Resterande delar av arbetet 

har utförts tillsammans, dock med varsin del åt gången. Samtlig text har diskuterats, 

analyserats flera gånger och synpunkter har blivit hörda. Hela processen har utförts med gott 

samarbete för att fullfölja studien. 
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökordskombinationer i LIBRIS Antal träffar Relevanta träffar 

Bipolär sjukdom AND livsberättelser 3 Bron blev inte slutet 

Bipolär AND livsberättelser 3 Bron blev inte slutet 

Bipolär sjukdom typ 2 AND livsberättelser 0 0 

Mani AND livsberättelser 0 0 

Manisk AND livsberättelser 0 0 

Manodepressiv AND livsberättelser 0 0 

Bipolär sjukdom AND Biografi 37 Ett gott liv 
Jag vill inte dö, jag vill bara 
inte leva 

Bipolär sjukdom AND självbiografi 4 0 

Bipolär sjukdom AND patografi 3 0 

Bipolär sjukdom typ 2 AND patografi 0 0 
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Bipolär sjukdom typ 2 AND självbiografi 0 0 

Bipolär sjukdom typ 2 AND biografi 1 Jag vill inte dö, jag vill bara 
inte leva 

Hypomani AND Biografi 0 0 

Hypomani AND självbiografi 0 0 

Hypomani AND patografi 0 0 

Mani AND patografi 0 0 

Mani AND självbiografi 2 0 

Mani AND biografi 18 0 

Manisk AND biografi 16 Jag vill inte dö, jag vill bara 
inte leva 

Manisk AND självbiografi 2 0 

Manisk AND patografi 
 

4 0 

Manodepressiv AND patografi 4 0 

Manodepressiv AND självbiografi 4 0 

Manodepressiv AND biografi 25 Ett gott liv 
Jag vill inte dö, jag vill bara 
inte leva 

 

Bilaga 2 Databassökningar  

 
 

Bilaga 3 Meningsenheter 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori Tema 

Sökning från Karlskronas bibliotek. Tillgänglighet

Ett bipolärt hjärta Ej tillgänglig

Med mitt liv i mina händer Tillgänglig

Annorlundheter Tillgänglig, men ej lämplig på grund av inklusionskriterier.

Med mitt liv i berg och dalbana Ej tillgänglig

Bipolär - livet i en berg och dalbana Ej tillgänglig. 
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Jag fortsatte att 

vara glad och 

aktiv och känna 

mig ung, stark 

och vacker, 

nästan 

oövervinnerlig. 

Jag var nästan 

oövervinnerlig 

Oövervinnerlig Stort 

självförtroende 

Att vara i en 

välmående 

tillvaro 

Att vara i en 

ljus tillvaro 

Jag är 

oövervinnerlig. 

Jag är svaret. 

Jag blir 

blondare. Jag 

blir smalare. 

Jag blir 

vackrare. 

Jag är 

oövervinnerlig. 

Jag blir 

blondare, 

smalare och 

vackrare. 

Oövervinnerlig Stort 

självförtroende 

Att vara i en 

välmående 

tillvaro 

Att vara i en 

ljus tillvaro 

Plötsligt kändes 

allting allting 

så viktigt, så 

meningsfullt. 

Allting kändes 

viktigt och 

meningsfullt. 

Meningsfullt Att må bra Att vara i en 

välmående 

tillvaro 

Att vara i en 

ljus tillvaro 

Jag sparar inte 

på något. 

Varken 

ansträngning 

eller pengar. 

Jag kan baka 

femhundra 

kanelbullar om 

det behövs. 

Skriva en bok 

på tre veckor. 

Vara i 

Stockholm 

innan kvällen.  

Jag sparar inte 

på något, 

varken 

ansträngning 

eller pengar 

Sparar inte på 

något 

Att vara uppe i 

varv 

Att vara i en 

aktiv tillvaro 

Att vara i en 

ljus tillvaro 
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