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Abstrakt 

Bakgrund: Bipolär sjukdom är en psykiatrisk diagnos som påverkar känslolivet. Det som 

karaktäriserar sjukdomen är ett pendlande mellan depression och hypomani/mani som är en 

eufori utöver det vanliga. Vårdpersonalen har en viktig roll i mötet med patientgruppen, de 

bör ge stöd och skapa interventioner då dessa patienter har högre suicidrisk än den resterande 

befolkningen. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva en kvinnas upplevelse av att 

leva med bipolär sjukdom. Metod: En manifest kvalitativ innehållsanalys med en narrativ 

ansats av en självbiografi. Resultat: Sex kategorier presenteras: att pendla mellan olika 

verkligheter, att ångesten kan komma när som helst och var som helst, att behöva behandla 

den kroniska sjukdomen varje dag, att inte vilja utsätta andra för sitt dåliga mående, att det 

ständigt pågår ett krig i huvudet samt att vilja leva och att inte vilja leva. Diskussion: 

Vårdpersonal och närstående har betydelse för patientens välmående i stödjandet av patienten, 

de bör vara öppensinnade och därmed inte döma eller förminska patientens egna upplevelser. 

Slutsats: Sjuksköterskor bör se patientgruppen utifrån ett holistiskt perspektiv då sjukdomen 

handlar om mycket mer än bara depressioner och manier. 
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Att ha psykisk hälsa innebär att ha mentalt välbefinnande där personen kan hantera de 

vardagliga påfrestningarna (Bremberg & Dalman, 2015). Begreppet psykisk hälsa beskrivs 

som något utöver frånvaro av ohälsa där personen har förmåga att arbeta på ett sätt som gör 

att samhället gynnas. Den psykiska hälsan innebär även att personen kan nyttja sina egna 

resurser och använda dessa tillsammans med erfarenheter och därmed gynna det samhälle hen 

lever i. Den psykiska ohälsan är en lättare variant av psykiska besvär, under detta begrepp kan 

exempelvis nedstämdhet som uppkommer i samband med olika händelser vara en normal 

reaktion som ingår i livets gång och som för det mesta går över med tiden (Bremberg & 

Dalman, 2015). För att någon ska anses vara psykiskt sjuk ska personen uppfylla de 

internationella kriterierna och symtomen för en specifik diagnos, dessa diagnoser kan baseras 

utifrån International Classification of Diseases (ICD) som World Health Organisation (WHO) 

står bakom (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

 

Bipolär sjukdom (BS) kallas ibland för manodepressivitet och är en psykiatrisk diagnos. Det 

som karaktäriserar BS är ett pendlande mellan depression och hypomani/mani som kan ses 

som en eufori utöver det vanliga (Astrês Fernandes et al., 2016). Det finns två olika typer av 

sjukdomen, BS I och BS II. Skillnaden mellan dessa är att vid BS I uppkommer en eller flera 

manier och depressivitet. BS II innefattar depressiva faser som ska ha följts av minst en 

hypomani. Mani är ett tillstånd som kan innefatta en överdriven lycka, många sprudlande 

idéer och ett påbörjande av flertal projekt som sällan avlutas. Den kan även medföra 

olämpliga beteenden som att kontakta och prata med vem som helst om vad som helst (Astrês 

Fernandes et al., 2016). Enligt Seal, Mansell och Mannion (2008) är hypomani en mildare 

variant av mani vilket innebär att symtomen är liknande utan att uppnå kriterierna för mani. 

Depression och ångest är något vilken person som helst kan uppleva, det kan vara en känsla 

av att ha tappat taget i sitt varande vid bland annat traumatiska händelser eller vid en förlust 

av ting eller någon anhörig. Dessa reaktioner på en liknande händelse är ofta normala och ses 

som en del av livet och om dessa känslor inte bemöts av individen så kan detta skapa stor 

skada vid ett senare tillfälle (Chew-Graham, Mullin, May, Hedley & Cole, 2002). Däremot är 

en depressiv fas, för en person med BS, en nedstämdhet som inte behöver vara på grund av en 

yttre orsak, den kan alltså börja utan att veta varför. BS är psykologiskt kopplad med 

substanser som påverkar hjärnan, detta leder till agerande och påverkar därav det sociala livet. 

Det finns en känslomässig ökning vilket kan medföra ett lidande, en social 

funktionsnedsättning samt en irritabilitet (Astrês Fernandes et al., 2016). 



 

 Institutionen för Hälsovetenskap 
             Avdelningen för omvårdnad  

4 

Personer med en psykiatrisk diagnos och särskilt personer som lever med BS tillhör de största 

riskgrupperna till att begå suicid. Det finns alltså en påtaglig risk för suicid hos en person med 

BS och främst vid BS II (Plans et al., 2019). De som lever med BS och/eller är i en depression 

agerar ibland på impulsiviteten vilket bidrar till en ökad risk för suicid. Denna patientgrupp 

har femton gånger högre risk att begå självmord än den övriga befolkningen. Ponsoni et al. 

(2018) menar därför att detta är en av de viktigaste anledningarna till att utforma en 

intervention med mål att förebygga självmord. En av de vanligaste dödsorsakerna hos unga 

vuxna (15-29 år) är självmord, 800 000 människor avlider världen över varje år på grund av 

detta. Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) är det färre personer i Sverige som tar sitt liv idag 

sedan år 1980 men trots detta sker cirka 1 100 suicid om året. I dessa siffror var år 2016 

majoriteten män, cirka 69%. Däremot är det flest suicidförsök hos kvinnor. 

 

I samband med bemötandet av patienter är kommunikationen och tonen vårdpersonalen talar 

med av stor betydelse. Genom att anpassa kroppsspråket och tonen blir det enklare att värna 

om patientens positiva känslor och tankar. För att kunna uppnå detta är det viktigt att 

vårdpersonalen avsätter den tid som krävs för att kunna upprätthålla en värdig vård för 

patienten (Timmermann, Uhrenfeldt & Birkelund, 2017). För att göra både patienten och dess 

närstående delaktiga är det viktigt att de får möjligheten att vara med och planera så deras 

tankar och åsikter kan påverka omvårdnaden. Som vårdare av en patient är det av stor vikt att 

ge de stöd och förtroende till patienten och dess närstående för att de ska kunna hantera 

känslomässiga problem och bibehålla hälsa trots sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Miljön har även en viktig roll i mötet med patienten. För att ta emot vården behöver 

patienten känna att hen trivs i miljön. Därav är miljön en del av vårdandet och inte endast en 

plats (Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2006). 

 

Omvårdnaden för patienter med BS anser vi är en viktig del som ständigt går att förbättra. 

Upplevelsen är individuell och bör inte standardiseras, men genom att göra denna studie får vi 

en ökad kunskap kring ämnet och kan på så sätt tillämpa dessa i omvårdnaden av patienter 

som lever med BS. En självbiografi ger ett inifrånperspektiv vilket vi anser är ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att förstå hur en människa upplever denna specifika sjukdom. Genom att 

utöka kunskapsområdet kring detta ämne, tror vi att det kan underlätta omvårdnadsarbetet för 

oss som sjuksköterskor i bemötandet av denna patientgrupp, vilket ger dem en bättre vård. 

Den kunskap som vi förväntar oss att resultatet kan ge är en större förståelse av hur det är att 

leva med BS från ett inifrånperspektiv. 
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Syftet med denna studie var att beskriva en kvinnas upplevelse av att leva med bipolär 

sjukdom. 

 

Metod 

För att kunna besvara vårt syfte valde vi att göra en manifest kvalitativ innehållsanalys med 

ett inifrånperspektiv då vi på ett förutsättningslöst sätt ville beskriva upplevelsen av att leva 

med BS. Vi valde en kvalitativ datainsamlingsmetod då vi utgick från en berättelse 

(Henricson & Billhult, 2012, s.129-137). En analys av berättande material kan vara 

dagböcker, självbiografier, skönlitteratur samt memoarer. Att analysera en berättelse ger en 

större förståelse för individens egna upplevelse (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Efter att ha 

använt sökorden “självbiografi om bipolär sjukdom” på Google Scholar, fann vi ett flertal 

böcker och valde den kända författaren Ann Heberleins självbiografi “Jag vill inte dö, jag vill 

bara inte leva” (Heberlein, 2008). 

 

Kontext  

I självbiografin av Ann Heberlein “ Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva” beskriver hon hur 

det är att leva med Bipolär sjukdom II. Detta gjorde att vi begränsade oss till en kvinnas 

upplevelse av att leva med BS. Kvinnan är född 1970 och hon lanserade boken år 2008. Den 

handlar om delar av hennes liv där hon berör många känslostarka upplevelser. Hon beskriver 

även sin familj som består av hennes tre barn och man. Som akademiker, krönikör för olika 

tidningar och utbildad inom bland annat etik och filosofi är hon duktig på att sätta ord på sina 

känslor och upplevelser vilket är intressant i samband med det syfte denna studie har. Under 

tiden hon skrev denna bok befann hon sig i en depressiv fas vilket har betydelse och förstås 

vid läsandet av självbiografin. Genom att analysera hennes självbiografi, utifrån en narrativ 

innehållsanalys, kan kunskap skapas om hennes upplevelse av hälsa, vården och dess 

konsekvenser (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Vi valde just denna bok för att studera en kvinnas 

upplevelse, att boken var skriven på svenska gjorde det dessutom enkelt att förstå och tolka 

texten då det är vårt modersmål. 
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Analys 

En berättelse kan ha olika betydelser, vid en innehållsanalys kommer därav forskarna alltid 

skapa en tolkning av berättelsen. I en text finns både dolt (latent) och öppet (manifest) 

innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). I samband med att vi läste boken hade vi ett öppet 

sinne och försökte inte lägga in egna värderingar. Vi tog ut textenheter som besvarade vårt 

syfte. Vi utgick från Graneheim och Lundman (2004) där vi först tog ut textenheter som sedan 

kondenserades till kärnan i texten. Dessa fick i sin tur varsin kod som hjälpte oss när vi sedan 

grupperade textenheterna. Varje kondensering placerades successivt in i kategorier, det var 

viktigt att alla som var relaterad till syftet togs med. I varje kategori ska även en röd tråd 

finnas vilket den beskrivande texten ska förhålla sig till (Graneheim & Lundman, 2004). Vi 

fick först ut 22 olika grupper där innehållet var baserat på olika känslor, psykiska tillstånd, 

upplevelser och familjen. När detta steg var klart blev arbetet konkret och översiktligt. Sedan 

analyserades dessa på en djupare nivå för att undvika att samma innehåll förekom i flera 

grupper, om samma textenhet passade in på två ställen exempelvis ångest och familj så 

placerades de där innebörden av textenheterna passade bäst ihop med resterande text. 

Textenheter förflyttades mellan grupper tills innehållet passade under en och samma rubrik, 

detta steg kallas kategorisering. Efter flera steg kom vi fram till sju kategorier. Därefter skrevs 

brödtext till de sju olika kategorierna. Efter detta steg insåg vi att två kategorier kunde 

placeras in i under samma rubrik vilket gav oss det slutliga resultatet med sex kategorier.  

 

Resultat 

Resultatet beskrivs nedan i brödtext under respektive kategori (Tabell 1) och styrks med citat 

direkt hämtade ur boken. 

Tabell 1 Översikt över kategorier i resultat (n=6) 

Att pendla mellan olika verkligheter 

Att ångesten kan komma när som helst och var som helst 

Att behöva behandla den kroniska sjukdomen varje dag 

Att inte vilja utsätta andra för sitt dåliga mående 

Att det ständigt pågår ett krig i huvudet  

Att vilja leva och att inte vilja leva 
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Att pendla mellan olika verkligheter 

Att pendla mellan olika verkligheter, i skuggan av de depressiva respektive maniska 

episoderna, beskrevs som att befinna sig i olika verkligheter. Hon ansåg att det var skönt att 

gå in i det hypomaniska tillståndet. Hon visste att det gick att hejda en manisk episod redan då 

hon kände av att hon började gå in i hypomanin, men beskrev ändå att hon valde att gå in i 

den då hon tyckte om att vara i det tillståndet. Under manin kände hon att hon levde i nuet och 

var The Queen of Madness som hade alla svar, världen blev klar, färgglad och konturrik. Hon 

blev väldigt produktiv i början av detta skov, manin upplevdes som väldigt påtaglig när den 

tog vid. 

 

I det maniska tillståndet sov hon lite vilket slet på hennes hjärna och kropp. Hon blev trött av 

långa maniska perioder. Förr eller senare tappade hon greppet och gick in i en dimma där hon 

kände att hon inte visste någonting alls. Det var som att en annan verklighet trädde fram. I 

boken beskrev hon hur hon kände när hon var på väg in i en depressiv fas. Den tiden var 

fruktansvärd då måendet växlade mellan mani och depression. “Som en galen vindögd häst 

springer jag men snart spränger jag mig själv” (Heberlein, 2008 s.73). 

 

Under den depressiva fasen såg hon världen ur ett svartvitt perspektiv och hon ansåg att hon 

då och då behövde påminna sig själv, för att orka med depressionen, om att hon har ett friskt 

liv också samt att det fanns positiva saker i livet. Depressionen gjorde att hon kände sig trasig 

inombords, hon kunde även behöva vara sjukskriven under dessa tider. Ibland upplevde hon 

att hon inte kände sig stark nog att ta sig ut ur detta tillstånd. 

 

Av erfarenheter beskrev hon att något som kunde påverka manin och som ledde till förödande 

konsekvenser var alkohol, allting blev tio gånger starkare då hon drack. På samma sätt 

upplevde att den gjorde hennes depression tio gånger värre. 

 

Att ångesten kan komma när som helst och var som helst 

Kvinnan beskrev att det inte spelade någon roll var hon än var, ångesten kunde komma när 

som helst. Detta kunde ske då hon befann sig på offentliga platser omgiven av människor. Vid 

ett tillfälle gjorde ångesten att hon blev dubbelvikt med kroppen i kramp och kände skam när 

hon på detta vis lämnade platsen. Ibland behövde hon vara sjukskriven på grund av ångesten. 

Även om ångest skulle vara socialt accepterad var hennes mående ändå inte bra. Det hon ville 

var att ångesten skulle tas på allvar då det är ett av tillstånden som har hög dödlighet. 
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Ångest var något som kom under alla årstider och beskrevs av kvinnan som något som aldrig 

övergav henne och var verkligt i allra högsta grad. När ångesten kom kändes det som något 

stort, elakt och något som rev och klöste henne i bröstet. Kvinnan beskrev att hon upplevde att 

ångesten ville henne illa och att hon inte ville bli kramad eller fysiskt berörd när hon hade 

ångest. Något som däremot gav positiv effekt mot ångesten var då hon var ute och 

promenerade, och för att promenaden skulle vara givande behövde hon gå riktigt fort. Hon 

beskrev: ”Jag har en sån jävla ångest på kvällarna precis innan jag ska lägga mig, men då går 

jag ut med hunden.” (Heberlein, 2008 s.116). 

 

Trots att ångesten var stark så var kärleken till hennes barn nästan alltid starkare. Hon ville 

inte utsätta någon i familjen för sin ångest och var tydlig med att hennes uppväxt varit bra och 

att denna inte hade triggat igång hennes ångest. I självbiografin nämnde hon att hennes 

föräldrar älskade och ställde upp för henne. 

 

Att behöva behandla den kroniska sjukdomen varje dag  

Kvinnan beskrev ingående om insikten att hennes diagnos är ett kroniskt tillstånd som kräver 

livslång behandling. Hon upplevde att hon inte hade rätt till den vård som hennes livshotande 

sjukdom krävde. Vid ett tillfälle gick det så långt att hon gjorde ett taffligt självmordsförsök 

endast för att få antidepressiva läkemedel, vilket hon fick. Hon behövde äta den 

antidepressiva medicinen och behandla sin kroniska sjukdom varje dag. Hon beskrev: 

“Drogerna löser inte mina problem. Drogerna är ingen Quick Fix” (Heberlein, 2008 s.24). 

Däremot hjälpte läkemedel när hon hade svårigheter att sova. “Nu behöver jag sova. Nu sover 

jag. Med droger, visserligen, men jag sover” (Heberlein, 2008 s.116). Ibland kunde hon 

behöva en remiss till psykiatriska öppenvårdsteamet (PÖT) för att få hjälp till att sova, vakna 

och hjälp att tysta rösten i huvudet. På sjukhuset St Lars upplevde hon att hon fick den hjälpen 

hon behövde. 

 

Kvinnan tyckte att det var viktigt att framföra att hennes sjukdom inte var någonting som 

ständigt pågick. Trots sin diagnos var hon frisk i långa perioder, det kunde röra sig om år som 

hon inte var sjuk. Men i samband med att hon skrev boken var hennes sjukdom mer påtaglig 

än någonsin, hon oroade sig för om hon verkligen skulle överleva denna gång och beskrev det 

enligt följande ”Jag tror inte att jag rider ut den här stormen. Jag klarar inte det här” 

(Heberlein, 2008 s.193).  
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Något hon önskade var att få tala om det som sjukdomen medförde då det påverkade henne så 

pass mycket. Detta ville hon göra med någon som tog det på allvar för hon kunde känna att 

ingen vill prata med henne om det. Hon ville sprida kunskap om BS och om hur svårt det var 

att leva med en kronisk sjukdom. Hon ansåg att det inte fanns så mycket hjälp att få. 

 

Att inte vilja utsätta andra för sitt dåliga mående 

Kvinnan skrev att hon ansåg sig själv vara en dålig människa och dömd till evig olycka. 

Vidare beskrevs en oro att hennes barn skulle bli lik henne och behöva genomgå samma 

olyckliga liv som hon fått göra. Samtidigt som hon beskrev sin rädsla över detta så var hon 

även tacksam över att hon hade barnen. Tanken på dem hade räddat henne vid ett specifikt 

tillfälle när hon tänkte dränka sig. Hon hade en övertygelse att en förälder inte fick överge 

sina barn och hon var rädd att hennes egen död skulle innebära att hennes barn blev ensamma 

och övergivna. Det jobbigaste skulle vara att lämna barnen på det sättet så hon tyckte inte alls 

det var okej att göra sina barn olyckliga bara för att hon själv var olycklig. 

Hon har i många fall upplevt att hennes barn trott att hennes olycka berodde på dem och att de 

tassade runt henne när hon mått dåligt. Hon kände sig som en dålig mamma för att hon inte 

var till någon nytta längre och det var något som hon skämdes över. Hon upplevde att hon inte 

gjorde någon glad längre, minst av allt hennes barn. Hon var ledsen att hon inte klarade av att 

älska sina barn på det sättet de förtjänade, samma sak skrev hon även om sin man. Hon visste 

att hennes man menade väl även om hans kärlek inte kunde hjälpa henne när hon mådde 

dåligt, han kunde inte göra något då han inte förstod. Kvinnan beskrev att hennes man ansåg 

att hon var sur, missnöjd, aldrig kommer känna sig harmonisk och att hon var dömd till evig 

ångest och ständigt återkommande depressioner. Detta gjorde bland annat att hon inte ville 

utsätta sin familj för den livsledan hon hade, det skulle vara dumt, onödigt och dramatiskt. 

Hon beskrev att hon inte hade kvar så många vänner och att hon var rädd om de vänner hon 

hade, därav ville hon inte föra över sin livsleda till dem. Hon upplevde att det var lätt att bli 

missförstådd och skrämma iväg dem hon älskade. 
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Att det ständigt pågår ett krig i huvudet 

Kvinnan beskrev att det ofta kändes som ett ständigt krig i huvudet och detta var något hon 

önskade att hon kunde hantera, förstå och att det också var begripligt. Hon blev rädd när andra 

behärskade saker som hon inte gjorde. Det var som om att hon inte talade samma språk som 

resten av världen, som att hon levde i en annan värld. Hon förstod inte vad det var för fel på 

henne, det var som om en utomjording eller demon har tagit plats i hennes huvud. 

 

Hon förklarade även att hon tyckte att det var svårt att sträva efter något som hon inte kände 

till, till exempel lycka. Hon hade mått dåligt i så många år att hon glömt av hur det kändes att 

vara lycklig. När allting borde vara bra så grät hon och kände att det ändå inte gjorde henne 

glad. “Allting är ingenting” (Heberlein, 2008 s.185). 

 

Hon upplevde sällan sig själv som lagom, att hon var självupptagen och att hon bara svek och 

förstörde för andra. Som ett ovädersmoln upplevde hon att hon gjorde allt eländigt vilket hon 

tänkte skulle hindra andra från glädje och skratt. Hon kunde undra om det var någon som 

orkade möta henne när hon inte orkade möta sig själv, samtidigt som hon bara ville vara för 

sig själv. Hon hade dragits ned i smutsen och då dragit ned andra också, bland annat hade 

detta gjort att hon kunde känna att hon inte borde få finnas till. Hon upplevde att ingen 

människa brydde sig om att se henne, det var som att hon var osynlig vilket hon samtidigt 

beskrev att hon trivdes med. Känslan av att vara olycklig kändes även tryggt för att hon inte 

var van vid lycka. Hon tyckte inte att hon borde se samlad, snygg och säker ut. Det matchade 

inte hennes känslor. 

“Det fanns en ung kvinna på toaletten på Centralstationen som såg ut som jag. 

Eller. Hon såg ut som jag borde se ut. Hon såg ut som jag känner mig. Hon 

hade trasiga nylonstrumpor på sig och trotsiga ögon med massor av kolsvart 

kajal och svart läppstift. Håret var lika svart och spretade våldsamt åt alla håll 

och hennes kängor var förstärkta med stålhättor” (Heberlein, 2008 s.203-204). 

 

Hon orkade inte en sådan enkel uppgift som att tvätta håret för hon förstod inte varför hon 

behövde göra det. Det tog tid och krävdes ork att göra det, vilket hon inte hade. “Varför måste 

jag tvätta håret? Varför gör människor såna saker som att tvätta håret? På vilket sätt är det 

avgörande? På vilket sätt är det viktigt?” (Heberlein, 2008 s.187). Detta medförde att hon 

kände en skam över att inte klara av livet, för det gjorde hon inte. Det ingick i livet att tvätta 
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håret eftersom det är en del i att ta hand om sig själv. Det enda hon ville var att ha kontroll 

och förstå saker och när hon inte gjorde det blev hon rädd, nervös och stressad. 

 

Hon kunde inte sluta tänka och känna, hennes tankar malde på huller om buller. Det kunde gå 

överstyr när hon slutade känna för då tänkte hon bara. Alla argument, tankar, röster och idéer 

slogs i huvudet, det var som ett ständigt inre krig. Alla dessa tankar gjorde även att hon inte 

kunde sova. Hjärnan gick på högvarv och det kändes som att den skulle sprängas. Många av 

dessa tankar kretsade kring hennes kropp, den upplevdes vara i vägen och hon hade helst 

sluppit den. Hon beskrev: “Kan ingen befria mig ifrån mig själv?” (Heberlein, 2008 s.49). 

Hon tyckte att livet ställde så stora krav och detta gjorde att hon upplevde mycket lidande. 

 

Att vilja leva och att inte vilja leva 

“Livet. Vad är det man gör när man lever? Vad är det som räknas? Vad fan går det ut på?” 

(Heberlein, 2008 s.79). Hon pendlade mycket mellan att vilja leva och att inte vilja leva. Hon 

förklarade att hennes plikt var att fortsätta leva, hon ville inte ge efter för den enkla utvägen. I 

grund och botten handlade det om att inte lämna hennes tre barn, utan dem hade hon nog inte 

levt idag. 

 

Kvinnan förklarade att det inte fanns något kvar att säga då livet inte längre hade någon 

mening. Hon var livrädd för att falla offer för den oberäkneliga impulsiviteten, vilket 

sjukdomen medförde. Hon berättade att hon vid två tillfällen hade skurit sig i armarna så pass 

illa att hon behövt uppsöka vård. Hon gjorde ett seriöst självmordsförsök men hon kommer 

varken ihåg vilken dag eller månad det var, den tiden minns hon som en dimma. Egentligen 

tyckte hon inte att självmord var en bra lösning, hon visste att självmord var fel och förstod att 

hennes död inte skulle göra något bättre. Det var som om hon brottades med sina känslor då 

hon samtidigt beskrev att hon ibland inte orkade mer och bara ville dö. Hon upplevde 

självmordstankarna som tragiska, onödiga och något som borde gå att undvika. Men när dessa 

självmordstankar blev näst intill övermäktiga använde hon sig av mentala bilder som hon 

hade lärt sig genom kognitiv beteendeterapi (KBT). 

 

Hon visste inte om hon hade nog många skäl till att fortsätta leva. I en sådan situation när hon 

funderade kring döden tänkte hon även på de människor och anhöriga kanske skulle bli 

påverkade på ett negativ sätt av ett suicid, vilket hon inte ville. När hon själv stått inför döden 

har hon inte haft något att säga. Hon har även fått påminna sig själv om att suicid inte går att 
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ångra. När hon mådde dåligt och var i ett tillstånd där hon hade tankar om döden kändes det 

som det enda rimliga i en orimlig situation att ta sitt liv. För henne kändes det rimligt att lägga 

snaran runt halsen eller svälja tabletterna, och hon upplevde det som att ingen skulle kunna 

göra något i dessa situationer. Trots hennes upplevelser vid dessa tillfällen anser hon att 

självmord är viktigt att tala om. 

 

Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka en kvinnas upplevelse av att leva med bipolär 

sjukdom och resultatet diskuteras nedan enligt följande kategorier: att pendla mellan olika 

verkligheter, att ångesten kan komma när som helst och var som helst, att behöva behandla 

den kroniska sjukdomen varje dag, att inte vilja utsätta andra för sitt dåliga mående, att det 

ständigt pågår ett krig i huvudet samt att vilja leva och att inte vilja leva.  

 

I resultatet av en kvinnas berättelse av att leva med BS framkom det att hon ständigt 

pendlande mellan olika verkligheter vilket upplevdes som väldigt jobbigt. Hon beskrev ett 

känslorikt liv där perioder av mani och depression var det som medför detta. Kvinnans 

känslor blev 10 gånger starkare av alkohol, vilket hon såg som en anledning till att inte inta 

alkohol. Detta kan förstås utifrån Awaworyi Churchill och Farell (2017) som beskriver att 

alkoholkonsumtion har ett starkt samband med mental ohälsa och depressioner. En 

komplicerande faktor beskrivs vad gäller hög konsumtion av alkohol sällan och att dricka en 

liten mängd mer frekvent, när en större mängd alkohol intas finns större risker för ett sämre 

mående som följd. Ett förstärkt känslomönster ses vid alkoholkonsumtion vilket i sin tur kan 

ge konsekvenser. Därav anser vi att vårdpersonal kan uppmana den här patientgruppen till att 

minska sitt alkoholintag för att arbeta förebyggande mot en bättre hälsa. Detta kan man göra 

genom att informera patienten om riskerna när man dricker mycket alkohol men att det inte är 

förbjudet att inta alkohol. Det är dock bättre om personen dricker en mindre mängd, då 

riskerna är större att få och bibehålla en depression vid stort alkoholintag (Awaworyi, 

Churchill & Farell, 2017). 

 

Kvinnan beskrev att ångesten alltid finns närvarande inom henne, den kommer när som helst 

och var som helst. Hon upplevde den som något som vill henne illa och det kändes i hela 

bröstet. Hon ville inte ha fysisk kontakt med någon när hon hade ångest. Det som kunde 

hjälpa henne ur den var riktigt snabba promenader. Detta visade på en viss självinsikt om vad 

som kan öka välbefinnande trots ångest och Morimoto et al. (2018) förklarar att personer som 
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lever med ångest vanligtvis lade ner mindre tid på fysisk aktivitet trots att studien visade på 

att fysisk aktivitet ökade välbefinnandet. Kvinnan i vår studie ville att ångesten skulle tas på 

allvar och att den liksom andra tillstånd har en hög dödlighet. Kvinnan vi valt att studera 

nämnde ett flertal gånger att hon inte orkade ta sig någonstans, att hon saknade mening med 

livet och att när hon mådde som sämst ville hon inte heller att någon pratade eller rör vid 

henne. Att hon inte orkade ta sig ut någonstans tror vi beror på att när man mår dåligt, om 

man har ångest och depression, orkar man inte ta sig ut och röra på sig även om de själva vet 

om att det gör att de kommer må bättre. Enligt Yoshikawa, Nish & Matsuoka visade deras 

studie att socialt stöd kan ge en större regelbundenhet i träningen och att denna grupp hade ett 

mer förbättrande sjukdomsförlopp än de som inte hade samma sociala stöd. Träningen i sig 

påverkade inte sjukdomsförloppet av depressionen. Av detta ser vi vikten av ett socialt stöd vi 

skulle därför uppmana dessa personer att ha någon som kan påminna, hämta och följa med 

dem på träning för att få stöttning och någon som tränar tillsammans med dem. För att bidra 

och underlätta i denna situation anser vi att det kan vara bra att ha en dialog med den psykiskt 

sjukas närstående, detta skulle skapa mer förståelse om personen med sjukdomen och därav 

underlätta i den hälsofrämjande omvårdnaden. 

 

En person med BS behandlas med läkemedel och vård för att med större säkerhet stabilisera 

måendet. Sjukdomen ger inte alltid symtom och personen kan vara frisk i långa perioder. 

Läkemedel kan hjälpa en person med BS att sova men detta löser inte alltid de grundläggande 

problemen som sjukdomen medför, eftersom att sjukdomen kan påverka individerna ständigt. 

Rusner et al. (2009) förklarar att detta kan medföra känslor av att inte känna igen sig själv, 

inte veta vem man är och/eller vad meningen med livet är. Vårdpersonal som besitter kunskap 

om hur BS och dess behandling kan påverka personens liv och bör dela med sig av sin 

kunskap för att de personer med BS ska kunna få en större förståelse i varför de känner som 

de gör, baserat på de fysiologiska reaktionerna och hur läkemedlen verkar på substansnivå. 

Samtidigt lyssna till patientens egna upplevelse av situationen utan att förklara för patienten 

om hur det ser ut generellt sett (Rusner et al., 2009). Vi anser därav att den som vårdar en 

patient som upplever ett varierat känsloliv bör vara öppensinnad och se patienten ur ett 

holistiskt perspektiv, vilket innebär att vi ser patienten som en helhet. Vidare innebär detta att 

vi frågar patienten hur hen mår och visar förståelse i att patienten kan ha många existentiella 

frågor, vårdpersonal bör vara öppen i dessa frågor och öppenheten krävs även i det svar vi ger 

patienten (Rusner et at., 2009). 
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I resultatet beskrev kvinnan tanken på barnen har räddat henne från att ta sitt liv. Hon ville 

inte och tyckte inte att det var okej att överge dem. Hon upplevde att hon inte gjorde någon 

glad längre då hon inte kunde älska sina närmaste på de sättet som hon ansåg att de 

förtjänade. När man har någon i familjen som lever med BS så påverkar det hela familjen. Att 

vara anhörig till någon som lever med BS beskriver Baruch, Pistrang och Barker (2018) att 

det innebär flera utmaningar vilket inte alltid är lätt. Vårdpersonalen bör därför samtala och 

stödja de närstående för att kunna uppnå och bidra till ett så effektivt stöd som möjligt. Socialt 

engagemang från personer med BS har enligt Dunne, Perich och Meade (2019) visat sig vara 

positiv för den sjukas återhämtande vid maniska/hypomaniska symtom. Enbart närvaro av 

någon person visade sig kunna ha betydelse för att bättra återhämtandet men dock inte alltid. 

Att endast leva tillsammans med sin partner hade ingen förändring i återhämtningen (Dunne, 

Perich & Meade, 2019). Kvinnan i vår studie förklarade att hennes partner inte kunde göra 

något, ingen kunde göra något då hon var i en hypomani då hon i detta tillstånd kände att hon 

kunde klara av vad som helst. Hon ansåg att hon besitter alla svaren i världen. Trots att en 

hypomanisk fas kan innebära, det kvinnan beskriver som positivt, att besitta alla svar och 

klara vad som helst så kan vi ur en annan synvinkel se en risk med denna impulsiva 

tankegång. Enligt Plans et. al. (2019) har en person med BS behov av psykologiskt stöd i 

samband med läkemedel som litium då studien visat på den höga frekvensen till 

självskadande utkomma hos just BS personer. Kvinnan förklarade att hennes barns närvaro, 

både fysiskt och psykiskt hjälpte henne ur svåra situationer. Sammanfattningsvis visar 

ovanstående studier på att socialt stöd och psykoterapi kan hjälpa till ett bättre välmående och 

vara en aktuell behandlingsform för denna patientgrupp. 

 

Kvinnan beskrev att sjukdomen medförde en känsla av att inte passa in i världen, att hon inte 

förstod vad som var fel på henne. Hon förstod sig inte på andra och hade många tankar som 

malde på huller om buller, hjärnan gick i högvarv och det upplevdes som ett krig i huvudet. 

Hon förklarade det som att en utomjording var i hennes huvud. Enligt Rusner et al. (2009) har 

personer som lever med BS högre stimulans av sina känslor vilket gör att dessa personer 

upplever känslorna mycket starkare. Koivisto, Janhonen & Väisänen (2004) menar att genom 

att få känslorna bemötta med respekt, kommer patienten att känna en bekräftelse som 

människa. Att det är okej att känna som man gör. Studien visade även att bli bemött med 

respekt av vårdpersonalen hade stor betydelse i deras individuella bekräftelse. När 

vårdpersonalen kommunicerar med en patient utifrån personcentrerad omvårdnad, känner sig 
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många patienter sedda, lugna och att dom har ett värde som individ (McCabe, 2004).  Vi 

anser därför att de personer som har en högre spänning i känslolivet kan behöva en 

vårdpersonal som inte är dömande och förminskar deras upplevelser. Genom att vara extra 

uppmärksam på vad patienten faktiskt säger, menar och bemöta känslorna med respekt kan vi 

minska upplevelsen av att inte passa in. 

 

Kvinnan förklarade att hon hade svårt att klara av livet men även att klara av enklare 

uppgifter. Hon beskrev att det kändes som ett ständigt krig i huvudet och önskade att hon 

kunde ha någonting hon kan hantera, förstå och begripa. Detta kan förstås utifrån 

Antonovskys teori om KASAM (känslan av sammanhang). I teorin beskriver Antonovsky tre 

centrala begrepp: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Meningsfullhet får individen 

när hen är delaktig i valen av sin vardag. Begripligheten anser Antonovsky (2005, s.44-45) 

vara den starkaste delen av de tre komponenterna. Begreppet syftar på hur en person tar in 

yttre och inre stimuli som gör det lättare för personen att förstå situationen, motsatsen blir 

obegriplighet. Hanterbarheten handlar om hur individen med hjälp av sig själv och sina 

närstående som hen litar på, kan ta in och begripa situationen som uppstår. Om personen i 

fråga har en hög hanterbarhet kommer hen att kunna möta svåra händelser och gå vidare utan 

att fastna och känna att det blir övermäktigt. Alla dessa tre komponenter går in i varandra och 

krävs för att personen ska uppnå en hög KASAM. En strävan mot ett högt KASAM innebär 

att personen kommer kunna uppleva hälsa trots sjukdom och motstrider under livets gång. Har 

personen en hög begriplighet av en situation kommer hen kunna hantera den och därav finna 

en ny mening. Med kunskapen om hur teorin kan påverka en individ kan sjuksköterskan i 

detta skede hjälpa att bidra till en hög KASAM genom att väva in de centrala begreppen i 

stödjande samtal. Ett samtal kan ge mycket information, vårdgivaren bör lyssna aktivt, ställa 

direkta frågor och se den icke verbala kommunikationen. Dessa hörnstenar ger en möjlighet 

till att förstå patienten och utforma en individuellt anpassad vård. Ett lyckosamt samtal 

baseras på vårdgivaren, genom att vägleda och stötta patienten kan detta leda till ett bättre 

mående och återhämtning (Salmania, 2012). En annan komponent till att patienten ska kunna 

uppnå förståelse och hantera sin sjukdom är att vårdpersonalen visar empati (McCabe, 2004). 

Vi anser att samtalen kan bygga på KASAM:s komponenter och därav leda patienten till att 

klara av enkla som svåra uppgifter. Kvinnan i studien har önskat att finna förståelsen, 

hanterbarheten och begripligheten kring den sjukdom hen har och vad den innebär medicinskt 

och psykologiskt vilket vi genom detta kan uppnå. 
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Kvinnan pendlade mellan olika verkligheter, som tidigare beskrivits, men även mellan en vilja 

att dö eller att leva. Kvinnan har pendlat mellan dessa olika verkligheter sedan ung ålder, och 

sjukdomen inneburit impulsiva ageranden vilket hon upplevde som något hon är och har varit 

rädd att falla offer för. Enligt Weinstein, Cruz, Isaia, Peters och West (2017) är det inte 

främmande med suicidala tankar hos unga med BS vilket bekräftas i studien som visar att 

cirka 35 % av deltagarna med BS har haft ett beteende där de antingen försökt ta sitt liv eller 

planerat det. Kvinnan i vår studie beskrev att hon vet att självmord var fel men samtidigt 

förklarade hon att när det väl gäller så fanns det inte någon som skulle kunna göra någonting 

för att hjälpa henne i samband med dessa situationer. Weinstein et al. (2017) beskriver att det 

är viktigt med en tidig suicidbedömning av denna patientgrupp då en tidig vanlig psykoterapi 

behandling vid suicidala tankar eller barn- och familjefokuserad KBT kan ge positiv effekt 

och minska risken för självmordstankar. Båda tillvägagångssätten av behandling gav 

likvärdiga resultat. KBT var ett verktyg som kvinnan använde när hon drabbades av starka 

känslor att inte vilja leva längre. Genom att använda sig av mentala bilder, vilket hon lärt sig 

via KBT, hjälpte dessa henne från att ta sitt liv när hon hade suicidala tankar. Som 

grundutbildad sjuksköterska är det enligt Salmanian (2012) viktigt att ha ett gott bemötande, 

visa förståelse, vara tillgänglig och acceptera de olika individerna och deras känslor och 

upplevelser. Mötet med patienten handlar om att skapa en god relation och ett förtroende, utan 

detta är det svårare att nå patienten för att kunna erbjuda dem stödjande samtal. Samtalen och 

kommunikation har som mål att återhämta, lindra patienternas lidande och/eller nå en bättre 

hälsa. Det vi anser är av stor vikt är att personalen i det akuta skedet får en bild av personens 

unika upplevelse och egna berättelse, utifrån denna information kan fundera vidare på 

eventuell behandling och uppföljning. 

 

Metodkritik 

Denna litteraturstudies syfte var att beskriva en kvinnas upplevelse av att leva med bipolär 

sjukdom, därav användes en manifest kvalitativ innehållsanalys med en narrativ ansats. 

Boken vi studerat är skriven på svenska vilket minskar risken för feltolkningar. En bok 

skriven på ett annat språk skulle kunna påverka vårt resultat i översättningen till svenska då 

olika språk och läder kan skilja på definitioner. Genom att studera en verklig berättelse fick vi 

material för att svara på vårt syfte då vi får ta del av hennes färgstarka känslor och upplevelser 

(Dahlborg-Lyckhage, 2012). Detta tillvägagångssätt är positivt till skillnad från studier 

baserat på intervjuer där det finns risk för att forskare blandar in sin förförståelse och därav 
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omedvetet ställer riktade frågor. Henricson och Wallengren (2012, s.481-495) lyfter att 

trovärdigheten blir starkare om de medverkande i studien känner igen sin berättelse i arbetet 

vilket hon inte har haft möjlighet till i detta utförande, däremot har vi genom att vara så 

textnära som möjligt i vår analys försökt ge en ärlig bild av hennes beskrivna upplevelser. 

Genom att basera en studie på en självbiografi anser vi att den studerade personen haft 

möjlighet att när som helst och hur som helst under sin berättelse fått skriva ned sina 

upplevelser vilket vi finner är en stor positiv grund för arbetet och gör att de resultat vi 

presenterar går att finna i dennes publicerade litteratur. Det som däremot är fördelen med 

intervjuer är att man kan ställa ytterligare frågor för att få ett utförligare svar om det specifika 

området som ska observeras. 

 

Då syftet var att beskriva en kvinnas upplevelse av att leva med bipolär sjukdom valde vi 

endast en självbiografi, detta begränsar antalet upplevelser. Om studien baserats på fler 

självbiografier hade vi fått ut fler upplevelser och kunnat ställa dessa upplevelser mot 

varandra och diskutera likheter/skillnader vilket vi inte kan göra med denna studie. Däremot 

kan denna kunskap finnas med och skapa en större förståelse för personer som lever med en 

känslosjukdom. Det går inte att överföra denna data till andra grupper då det enligt Henricson 

och Wallgren (2012, s. 481-495) kräver att alla delar av studien ska vara säkrade utifrån 

bekräftelsebarhet, pålitlighet, överförbarhet samt trovärdighet. Under datainsamlingen hittade 

vi flera böcker som var relevanta för att svara på syftet men då detta arbete var tidsbegränsat 

valde vi att endast studera en självbiografi som vi läst flera gånger för att gå in på djupet i 

betydelsen av hennes faktiska skrivande, även för att inte missa upplevelser som kan lyftas i 

resultatet. 

 

Baserat på Priebe & Landström (2012, s.45-46) kan förförståelse om ämnet som ska studeras 

påverka resultatet, genom arbetets alla delar varit medvetna om detta vilket gjort att vi försökt 

vara öppna och framför allt inte välja ut det som enbart bekräftade vår förförståelse. Vi har 

tillsammans gjort alla delar på arbetet vilket har gjort att vi kunnat stanna upp och diskutera 

vår förförståelse och även diskutera om vi haft olika tolkningar på texten. Den förförståelse vi 

hade var att personer som lever med bipolär sjukdom upplever skov av manier och 

depressioner och att detta påverkar individen både positivt och negativt. Något som vi kommit 

på i efterhand var att vi endast diskuterade om vår förförståelse utan att skriva upp den, vilket 
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hade varit till hjälp så att vi hade kunnat gå tillbaka och förhållit oss till detta för att verkligen 

säkerställa att detta inte låta det inverka på resultatet. 

 

En kvalitativ studie är omöjlig att upprepa med identiskt resultat, genom att presentera alla 

steg i metoddelen kan detta däremot skapa en möjlighet till att fortsätta forskning inom ämnet 

på ett liknande sätt, vilket skapar en trovärdighet och en kvalitet av arbetet (Danielson, 2012, 

s.329-342).  

Under studiens gång har vårt arbete lästs av klasskamrater och lärare som har kommit med 

feedback och kommentarer. Detta beskriver Henricson och Wallgren (2012, s. 481-495) 

stärker pålitligheten och trovärdigheten i arbetet då både klasskamrater och lärare har fått se 

att vår analys är baserad på data i form av textenheter med sidnummer från självbiografin. Vi 

har även i vårt resultat använt oss av citat vilket ökar trovärdigheten och stärker kategorins 

innebörd (Dahlborg-Lyckhage 2012). 

 

Slutsatser 

Att leva med bipolär sjukdom handlar om så mycket mer än bara depressioner och manier, 

därför bör vi som sjuksköterskor alltid se denna patientgrupp, precis som vilken patientgrupp 

som helst, utifrån ett holistiskt perspektiv. En person som lever med bipolär sjukdom upplever 

ett varierat känsloliv där den kroniska sjukdomen måste behandlas varje dag. Närstående har 

en stor betydelse för patientens mentala tillstånd, både patienten och de närstående bör få stöd 

från vårdpersonal för att få de verktygen som kan vara till stöd för att kunna hantera 

sjukdomen och vara ett så bra stöd som möjligt för den drabbade, exempelvis en ökad 

kunskap om vad sjukdomen faktisk innebär. Sjuksköterskor bör vara öppna, lyssna aktivt och 

mottagliga för att sedan kunna bemöta de verkliga behoven. Detta kan leda till att patienten 

upplever en mer glädjefylld vardag. Samtal och socialt stöd är betydelsefullt för att finna och 

kunna bemöta de problem personen i fråga lever med. Ett samtal kan ge mycket information, 

den vårdande kan ställa direkta frågor och även se den icke verbala kommunikationen. Dessa 

hörnstenar ger en möjlighet till att förstå patienten och utforma en individuellt anpassad 

vårdplan. Denna studie baseras på en kvinnas upplevelse av att leva med bipolär sjukdom, det 

innebär inte att alla personer som har diagnosen upplever exakt likadant, däremot anser vi att 

vi kan ta lärdom av hennes upplevelse för att sedan kunna utveckla och förbättra 

omhändertagandet av de patienter som lever med bipolär sjukdom och därav begränsa 

sjukdomsförloppet. Vi skulle vilja uppmana till vidare forskning inom detta ämne, se likheter 
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och skillnader mellan olika personers upplevelse av sin BS och hur detta kan användas för att 

främja hälsa inom sjukvården. Även finna ett tillvägagångssätt för att uppmärksamma och 

inte missa de individer som faktiskt lever med psykisk problematik för att omhänderta dem i 

ett förebyggande syfte då suicidala tankar visat sig vanligt bland denna population. 
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