
 

 

 

Examensarbete, 15 hp 

”Det går upp, det går ner, 

det står aldrig still” 
 

En kvalitativ litteraturstudie om kvinnors erfarenheter av att leva 

med bipolär sjukdom 

Författare: Josefine Snaula & Åse 

Strandberg 

Handledare: Mikael Rask 

Examinator:  Marie Kirsebom 

Termin: VT19 

Ämne: Vårdvetenskap 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod:  2VÅ61E 



  

 

i 
 

ABSTRACT 

Background: Bipolar disorder is a demanding illness to live with. Triggers are a 

mixture of heredity and environment. The disease is divided into two types, 1 and 2. 

Type 1 is characterized by episodes of depression and mania and type 2 of hypomania 

and depression. The disease is treated pharmacologically but also with therapy. Previous 

research done on women's experiences of living with bipolar disorder shows that they 

found it difficult to maintain relationships. 

Purpose: To illuminate the experience of living with bipolar disorder from a women's 

perspective. 

Method: A qualitative literature study based on five autobiographies with Swedish 

authors. 

Result: The result consists of five main categories with a total of eleven sub-categories. 

The result is based on the main categories: Being Different, Difficulty with 

Relationships, The Black Hole: Depression, Mania and Hypomania - can handle 

everything and a bit about Medicines - a rescue but at the same time a curse. The 

experience of feeling different compared to other people was found in all of these 

women. One of the biggest losses for women was often that they could not work to the 

extent they wanted. Reducing stress in one's life proved to be an important factor in not 

falling into a mood change. Anxiety turned out to be one of the things that women had 

the most difficulty coping with everyday life and also living with because of the 

physical pain it caused them. The experience of having to be medicated for the rest of 

their lives caused great grief at the same time as it is a necessity to function as a person. 

Conclusion: Being a woman living with bipolar disorder is demanding and easily 

becomes a burden unless the right help is obtained. Women with bipolar disorder need 

to be heard and met with respect for not feeling different. More research is needed in 

this area in order to, as a general nurse, have enough knowledge to support these 

women. 
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bipolär sjukdom är en krävande sjukdom att leva med. Utlösande faktorer 

är en blandning av ärftlighet och miljö. Sjukdomen delas in i två typer, 1 och 2. Typ 1 

kännetecknas av episoder av depressioner och mani och typ 2 av hypomanier och 

depression.  Sjukdomen behandlas farmakologiskt men också med terapi. Tidigare 

forskning som gjorts om kvinnors upplevelser av att leva med bipolär sjukdom visar att 

de upplevde det svårt att bibehålla relationer.  

Syfte: Belysa upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom utifrån kvinnors perspektiv. 

Metod: Kvalitativ litteraturstudie gjord utifrån fem självbiografier med svenska 

författare.  

Resultat: Resultatet består av fem huvudkategorier med sammanlagt elva 

underkategorier. Resultatet bygger på huvudkategorierna: Att vara annorlunda, 

Svårigheter med relationer, Det svarta hålet: depressionen, Mani och Hypomani – 

klarar allt och lite till Mediciner – en räddning men samtidigt en förbannelse. 

Upplevelsen av att känna sig annorlunda i jämförelse med andra människor fanns hos 

samtliga av dessa kvinnor. En av de största förlusterna för kvinnorna var ofta att de inte 

kunde arbeta i den uträckning som de ville. Att reducera stress i sitt liv visade sig vara 

en viktig faktor för att inte falla in i en stämningsförändring. Ångest visade sig var en av 

de saker som kvinnorna hade svårast att hantera i vardagen och även leva med på grund 

av de fysiska smärtor den förorsakade dem. Upplevelsen av att behöva medicineras 

resten av sitt liv innebar stor sorg samtidigt som det är en nödvändighet för att fungera 

som person.  

Slutsats: Att som kvinna leva med bipolär sjukdom är krävande och blir lätt en börda 

om inte rätt hjälp fås. Kvinnor med bipolär sjukdom behöver bli hörda och mötas med 

respekt för att inte känna sig annorlunda. Mer forskning krävs på detta område för att 

som allmänsjuksköterska ha nog med kunskap för att kunna stötta dessa kvinnor.  
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Inledning 

”Driv eller håglöshet? Ytterligheterna hypomani eller depression? Det är som om mina 

sinnesstämningar alltid måste skifta mellan dessa tillstånd, det är aldrig lagom eller 

mitt i, aldrig lite av varje utan alltid det ena eller det andra till hundra procent och 

ibland kan det pendla flera gånger under en dag”  

Sjöberg, 2016 

Ovanstående citat ger en inblick i hur det är att leva med bipolär sjukdom  Vi ville veta 

hur kvinnor med bipolär sjukdom upplever sin sjukdom, från hypomani till depression. 

Anledningen till att vi valde just kvinnor med bipolär sjukdom var att vi under våra 

yrkesverksamma år hittils stött på kvinnor med bipolär sjukdom och dem har facinerat 

oss, därmed skapat en nyfikenhet hur dessa kvinnor upplever sitt liv och hur vi på ett 

bättre sätt kan förstå dem när vi som färdiga sjuksköterskor kommer ut och möter dem i 

vår nya profession. 

Bakgrund  

Bipolär sjukdom 

Bipolär sjukdom, i folkmun även kallad manodepressivitet, är en kronisk sjukdom som 

kännetecknas av svängningar i framförallt stämningsläge och energinivå. Sjukdomen är 

mycket krävande för de personer som drabbas av den.  Av världens befolkning 

insjuknar 1 % i sjukdomen oavsett nationalitet, socioekonomiska bakgrund och kön 

(Grande, et al, 2016).  Sjukdomen delas traditionellt sett in i två typer. Bipolär typ 1 och 

2. I bipolär typ 1 så har personen i regel episoder av mani och depression. Mani innebär 

att stämningsläget hos personen är så pass förhöjt att personen tappar omdömet och 

impulskontrollen.  Personer som har hamnat i en mani behöver på ett eller annat sätt 

sjukhusvård på grund av de påfrestningar som kroppen utsätts av under en mani. Av de 

som drabbas av akut mani så får 75 % psykotiska symtom.  Bipolär typ 2 karaktäriseras 

av episoder av hypomani och depression. Hypomani är en mildare form av mani och 

personen behöver i regel inte uppsöka vård.  Det finns även andra diagnoser inom det 

bipolära syndromet där personen enbart drabbas av depressiva episoder eller där 

episoderna avlöser varandra snabbt men som inte räknas in till varken typ 1 eller typ 2 

(Grande, et al, 2016). 
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Vilka insjuknar i bipolär sjukdom? 

Utlösande faktorer för att insjukna i sjukdomen är en blandning av ärftlighet och miljö.   

Fysiska och sexuella övergrepp i barndomen är dubbelt så vanligt förekommande bland 

personer med bipolär sjukdom än hos personer som inte lider av sjukdomen. Trauman i 

barndomen är en utlösande faktor för att tidigt i livet drabbas av psykisk ohälsa. Inom 

två decennier så begår sex procent självmord av de som diagnostiserats med bipolär 

sjukdom. En preventiv åtgärd är att i tidigt skede börja behandla sjukdomen för att 

minska risken för suicid (Anderson, Haddad & Scott, 2012).  

Behandling av bipolär sjukdom 

Anderson, Haddad, & Scott, (2012) skriver att den akuta behandlingen av 

sjukdomsepisoderna består av att lindra symtomen och förhindra den förhöjda risken att 

patienten utsätter sig själv eller andra för fara. Behandling under längre tid syftar till att 

förhindra nya sjukdomsepisoder, få en funktionell vardag, bättre psykisk hälsa och 

reducera den förhöjda suicidrisken. 

Farmakologisk behandling 

Farmakologisk behandling av bipolär sjukdom handlar om att i första hand stabilisera 

patienterna. I de akuta episoderna gäller det i första hand att symtomlindra. 

Långtidsbehandling ges för att förhindra utbrott av nya sjukdomsepisoder. Läkemedel 

som ges till patienter med bipolär sjukdom är stämningsstabiliserande, antipsykotika 

och antidepressiva (McCormick, Murray & McNew, 2015). 

Stämningsstabiliserande 

Lithium var det första preparatet som användes till patienter med bipolär sjukdom. Som 

läkemedel har Lithium  flera begränsningar, en fördröjd effekt vid akut mani, begränsad 

effekt vid behandling utav depression och vid väldigt små doserings marginaler kan 

läkemedlet bli giftigt. Trots de spelar Lithium en viktig roll i behandling utav patienter 

med bipolär sjukdom. Lithium har en evidensbaserad effektivitet när det kommer till att 

förhindra nya maniska episoder och det är det enda läkemedlet som är förknippat med 

minskad risk för suicid hos patienter med bipolär sjukdom. Lamotrigin är i motsats till 

Lithium mer effektivt för förhindrande av återkommande depressiva episoder. Lithium 

kräver regelbunden övervakning av litiumkoncentrationen i blodet, eftersom den 

terapeutisk a bredden är smal. Lithiumbehandling orsakar njurpåverkan och sköldkörtel 
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kan bli underaktiv (McCormick, Murray & McNew, 2015). Lamotrigin är överlag den 

medicin med minst biverkningar i denna läkemedelsgrupp (ibid). 

Psykosocial terapi som behandling 

Psykosociala behandlingar, inklusive individuell psykoterapi och behandling i grupp, 

betraktas allt mer som en integrerad del av behandlingen utav bipolär sjukdom. De 

vanliga komponenterna i psykosocial behandling är utbildning om sjukdomen och ett 

fokus på delaktighet i sin behandling och vikten av egenvård (ibid).  

 Forskning om att leva med bipolär sjukdom 

Ur den forskning som gjorts om att leva med bipolär sjukdom framkommer det bland 

annat att ta mediciner dagligen, skapa sig regelbundna vanor och reducera stress är 

viktiga faktorer för att klara av att leva med sjukdomen (Mandla, Billings & Moncrieff, 

2017) (Russel & Browne). Personerna i den tidigare nämnda studien uppgav att de hade 

utformat sina egna strategier för att hantera vardagen och livet. Den största utmaningen i 

att leva med bipolär sjukdom var enligt personerna de varierande stämningslägena som 

upplevdes som extrema. De upplevde även att sjukdomen var omöjlig att kontrollera 

och att de ständigt fick kämpa mot den. Personerna uppgav också att de allt som oftast 

var observanta på deras stämningslägen. Hallucinationer, ångest, sömnproblem, 

aggressivitet, suicid, depressioner, alkohol- samt drogproblematik var andra exempel på 

utmaningar som personer med bipolär sjukdom uppgav att de fick kämpa med (Mandla, 

Billings & Moncrieff, 2017).  

Ett gemensamt fynd inom tidigare forskning visar att de som diagnostiserats med 

bipolär sjukdom ofta identifierar sig med sjukdomen, (Fernandez , Breen & Simpson, 

2014) (Mandla, Billings & Moncrieff, 2017). För några så hade diagnosen även blivit en 

förklaring till varför deras liv kantats av till exempel missbruk, problem med arbete eller 

relationer (Mandla, Billings & Moncrieff, 2017).  De hade fått en förklaring på vad 

problemet var och vissa hade till och med längtat efter att bli diagnostiserade (ibid).  

Forskning om enbart kvinnors erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom var svårare 

att få fram men de resultat som författarna hittade visar bland annat att det kan vara 

svårt för kvinnor i klimakteriet att urskilja vad som är den bipolära sjukdomen och vad 

som är hormoner när stämningsläget förändrades (Perich, Ussher & Parton, 2018). I en 

annan studie framkom det att kvinnorna hade svårt att bibehålla relationer. Både 
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relationer inom familjen och kärleksrelationer blev lidande på grund av sjukdomen 

(Fernandez, Breen & Simpson, 2014). 

Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen för uppsatsen grundar sig bland annat i Dahlberg och 

Segesten livsvärldsteori där fokuset ligger på hälsa och välbefinnande, delaktighet och 

vårdlidande.  Teorin utgår från vårdvetenskapen där patienten står i centrum och är 

expert på sig själv (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärlden är den värld som patienten 

upplever den som och ligger till grund för vårdvetenskapen. Förstå livsvärlden är att 

förstå patientens värld och hur sjukdomen påverkar patienten, vad hälsa och 

välbefinnande innebär för patienten samt vilka upplevelser patienten har av sin sjukdom 

(ibid).   

Författarna till den här uppsatsen har även valt att använda sig av är Katie Erikssons 

teorier om livslidande och sjukdomslidande.  

Hälsa och välbefinnande  

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan man finna hälsa trots sin ohälsa i form utav 

sjukdom (ibid) Att kunna se sin ohälsa men samtidigt finna det som innebär hälsa och 

välbefinnande i livet. Finna en livsrytm som bidrar till en hälsa trots sjukdom. 

Meningsfullhet är av vikt för att en person skall finna hälsa och välbefinnande trots sin 

sjukdom. Särskilt av vikt är det att hitta strategier för de med svår eller livslång 

sjukdom, för att få känslan av ett meningsfullt liv (ibid).  

Sjukdomslidande 

Att drabbas av en sjukdom kan innebära mycket smärta rent fysiskt men också andlig 

och själslig smärta. Katie Eriksson skriven i boken “Den lidande människan” om att 

andlig och själslig smärta kan uppstå i form ut av skuld och/eller skam över sin sjukdom 

hos patienterna (Eriksson, 2015). Skam över sin sjukdom kan upplevas i förhållande till 

andra människor i situationer där patienten behöver genomgå olika sorters behandlingar, 

rådfråga om hjälp eller behöver lämna ut privat information i främmande miljöer 

(Eriksson, 2015).  Skuld däremot upplevs ofta genom att man känner att man gjort 

något fel eller gått över gränsen (Eriksson, 2015). Skuld och skam kan också erfaras 

genom att bedömas som psykisk svag av andra (ibid). 
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Känslan av förlust ingår också i begreppet sjukdomslidande. Förlust av exempelvis 

fysiska funktioner och sociala sammanhang på grund av sjukdom (Eriksson, 

2015). Eriksson menar att personer som anses avvikande riskerar att stigmatiseras eller 

på något vis stämplas (Eriksson, 2015).  

Livslidande  

Leva med en sjukdom berör hela människans liv. Det invanda vardagslivet med 

tillhörande rutiner ställs på ända och allt man en gång kände till förändras. Vissa 

personer upplever begränsningar på grund av sin sjukdom och för andra hotas hela 

existensen. Livslidande är det lidande som berör hela personens liv utifrån sjukdomen. 

Lidandet som innebär att vara en levande människa men samtidigt också patient 

(Eriksson, 2015).  

Problemformulering 

Författarna av denna uppsats har under sina praktikperioder inom psykiatrin träffat på 

patienter med bipolär sjukdom, vilket gjorde att ett intresse av att förstå dessa patienter 

mer väcktes. Genom en ökad förståelse för patienten anser författarna att mötet med 

patienter med bipolär sjukdom kan bli mer givande för samtliga inblandade. Uppsatsens 

inriktning kommer inte att beröra en specifik typ av bipolär sjukdom utan kvinnors 

erfarenheter av båda typerna av sjukdomen. Bipolär sjukdom är en krävande sjukdom 

att leva med. Det visar inte minst siffrorna gällande frekvensen av suicid bland dem som 

blivit diagnostiserade med sjukdomen.  Att tidigt identifiera sjukdomen och därefter 

påbörja långsiktig behandling är viktiga preventiva åtgärder för att minska suicidrisken 

och svårare episoder av förändrade stämningslägen. Det finns dock endast lite forskning 

kring hur det är att leva med sjukdomen, speciellt bland kvinnor vilket är ett problem då 

det är svårt att som allmänsjuksköterska få en förståelse för patientens upplevelse att 

leva med sjukdomen.  För att kunna ge dessa patienter en god vård oavsett vart i vården 

vi befinner oss i och därigenom ett gott bemötande krävs en ökad förståelse för deras 

upplevelse att leva med den bipolära sjukdomen.  

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom utifrån 

kvinnors perspektiv. 
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Metod 

Design  

Designen som ligger till grund för uppsatsen är en studie av självbiografier med en 

kvalitativ induktiv ansats (Kristensson, 2014)  En kvalitativ induktiv ansats fann 

författarna lämpligast eftersom uppsatsens fokus låg på att belysa kvinnors upplevelse 

av att leva med sin sjukdom. Kvalitativa studier med induktiva ansatser brukar ha som 

syfte att belysa individens upplevelse av ett fenomen (ibid). Vilket också var denna 

uppsatsens syfte därav föll valet på att göra en kvalitativ studie för att kunna besvara 

syftet.  

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes under våren 2019 med hjälp av databasen Libris. Libris 

är en erkänd nationellt samlad bibliotekskatalog som har utbud från bibliotek i hela 

Sverige (lub.lu.se, 2019).  Se bilagor (tabell 1) för att se hur sökningsarbetet har gått 

till.  

Den första sökningen som gjordes i Libris resulterade i tre träffar. Boken “Bipolär: 

Livet i en berg och Dalbana” valdes.  Sökningen gjordes om med sökorden “biografi”, 

“bipolär sjukdom” vilket resulterade i 41 träffar. Böckerna “Med mitt liv i mina händer” 

och “Ett bipolärt hjärta” valdes ut. Den tredje sökningen blev en genréinriktad sökning 

som resulterade i boken “Det stavas bipolär: och kanske en gnutta borderline”. Den 

fjärde och sista sökningen fick författarna hjälp att genomföra genom 

universitetsbibliotekets personal då inte tillräckligt många böcker kunde hittas med de 

valda inklusionskriterierna på egen hand. Den fjärde sökningen resulterade i boken 

“...och kraschen, den kom en dag i maj: En kollaps. Sju år i mörker och tystnad. Sju år 

som försvann. “ 

Urval  

Den urvalsstrategi som valdes var strategiskt urval. Även kallad purposeful sampling 

(Forsberg & Wengström, 2017). Detta för att hitta böcker som innehöll tillräckligt bra 

data för att kunna svara på uppsatsens syfte. Fem självbiografier ligger till grund för 

uppsatsens resultat. Samtliga böcker hittades på databasen Libris. De inklusionskriterier 

författarna valde att ha var: Självbiografier skrivna på svenska av myndiga kvinnor med 

bipolär sjukdom. Exklusionskriterier: Självbiografier som är äldre än åtta år och skrivna 

av kvinnor under 18 år. För att se om böckerna var intressanta utifrån syftet lästes 
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utdragen av böckerna via databasen. Det som författarna fokuserade mest på var om 

kvinnorna skrev om sina upplevelser av att leva med sjukdomen eftersom det var 

uppsatsens syfte att belysa. En annan aspekt var även att böckerna skulle räknas som 

självbiografier och inte memoarer. För att ytterligare undersöka om böckerna kunde 

användas i uppsatsens gjordes en kvalitetsgranskning av böckerna enligt Segesten 

(2017) se bilagor (tabell 1).  

Analys 

Analysen av den data som tagits fram har analyserats genom manifest kvalitativ 

innehållsanalys. Detta arbetssätt har valts för att minimera risken för att egna tolkningar 

av texterna ska göras så att resultatet blir så textnära som möjligt (Höglund-Nielsen, et 

al, 2017). Analysen sker först och främst genom att välja ut relevanta meningar utifrån 

syftet, så kallade meningsenheter. Sedan utformas meningsenheterna i kondenserade 

meningsenheter. Meningsenheterna blir till enskilda koder och dessa koder delas in 

underkategorier och slutligen huvudkategorier. Huvudkategorierna ligger till grund för 

resultatet (ibid). Se bilagor (tabell 2).   

Forskningsetiska aspekter 

En del av analysarbetet har varit att författarna reflekterat över sin förförståelse för att få 

fram ett mer tillförlitligt resultat (Höglund-Nielsen, et al, 2017). Författarnas 

förförståelse grundar sig i personliga och arbetsrelaterade möten med personer med 

bipolär sjukdom. Författarna skrev därför ned sin förförståelse innan analysarbetet 

påbörjades för att försäkra att inte tidigare antagande ska påverka resultatet.  

De självbiografier som använts i uppsatsen gjorde att kvinnorna inte erhöll anonymitet 

på samma sätt som i annan forskning. En självbiografi är en publicering som 

allmänheten kan ta del av (SFS 1960: 729) vilket gör att författarna anser att dessa kan 

granskas utan godkännande av författarna.  

En etisk egengranskning som författarna har genomfört visar att det inte behövs någon 

vidare etisk granskning av uppsatsen. Med hänvisning till Helsingforsdeklarationen ska 

författarna beskriva utförligt hur de har gått tillväga genom hela forskningsprocessen 

och sedan redovisa detta (wma.net, 2019). Oavsett resultat ska uppsatsens publiceras i 

en databas för andra att ta del av (ibid).     
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Resultat 

Tabell över framtagna huvudkategorier och underkategorier från analysarbetet. 

Huvudkategori Underkategori 

Att vara annorlunda Känsla av utanförskap och ensamhet 

 

Orkar inte med vardagen som andra 

 

Ångest - en del av vardagen 

Svårigheter med relationer Skuld, skam och noll energi 

 

Svårt att bibehålla nära relationer 

Det svarta hålet: depressionen Som att ta valium 

 

Döden - en befrielse 

Mani och hypomani - klarar allt och lite till kolsyra i själen 

 

Sprudlande kreativitet 

Mediciner - en räddning men samtidigt en 

förbannelse 

Medicinera för att fungera  

 

Självmedicinering och destruktivt 

beteende 
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Att vara annorlunda 

Känsla av utanförskap och ensamhet 

Många av kvinnorna uppgav i böckerna att de ofta känt sig annorlunda och därmed 

också ett utanförskap i förhållande till andra människor. De förstod att det var något 

som inte stämde på grund av deras, ofta föränderliga stämningslägen. De hade under ett 

flertal år levt med ångest, depressioner och manier innan de fått diagnosen men inte 

förstått vad det var som hände med dem och varför. Detta gjorde att de upplevde en 

förvirring och ibland rädsla kring sitt tillstånd. Vissa hade även upplevt sig vara 

annorlunda redan under barndomen.  

“Jag minns att jag hela lågstadieperioden starkt kände att det var något fel på mig, 

jag var ett problembarn som ingen kunde hantera och ingen tyckte om. “  

(Carro med Å, 2017) 

Många upplevde även stor ensamhet i sitt liv, både inför okunskapen kring varför 

stämningsläget förändrades men även efter att de fått sin diagnos. Speciellt under de 

perioderna de kände sig nere eller hamnat i en depression. De kände även en ensamhet i 

att lida av en psykisk diagnos.  

“Jag kände mig riktigt ensam om mitt tillstånd. Alla mina vänner mådde bra, ingen 

led av psykisk ohälsa på det sättet som jag gjorde. “ (Anserud, R. 2011) 

När kvinnorna fått sin diagnos var det som de beskriver, både en börda och en lättnad. 

En lättnad av att veta att det låg en sjukdom bakom deras mående men också en börda 

på grund av den rädsla och sorg att behöva lida av en kronisk sjukdom om inte går att 

bota.   

Orkar inte med vardagen som andra 

Som sjuk i bipolär sjukdom innebär det att hitta sina egna strategier i vardagen för att 

fungera. Fasta rutiner, inget alkoholintag och reducera stress var några av de exempel på 

vad kvinnorna hade som strategier för att klara av sin vardag. En vardag innebär även 

att gå till ett arbete och många av de som tidigare hade arbetat upplevde att de inte 

kunde det på samma sätt som tidigare, innan de fått diagnosen. De fick förlika sig med 

att inte klara av att arbeta heltid vilket många upplevde som ett stort misslyckande men 

också en sorg eftersom det inte handlade om att de inte ville arbeta, utan att de inte 

klarade av det.  
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Trots åtgärder som fasta rutiner och att arbeta färre arbetstimmar kände kvinnorna en 

osäkerhet. De uppgav att de många gånger försökte leva i nuet och ta dag för dag för att 

klara av livet eftersom stämningsläget kan förändras i nästa stund. Kvinnorna upplevde 

också att de ofta behövde hjälp och stöd av vänner, partners och anhöriga med 

exempelvis städning, matlagning och betala räkningar.  

“Min bästa vän och mamma lagar min mat. Mamma diskar emellanåt. Det som 

förefaller naturligt för människor är för mig ett krig. Jag orkar helt enkelt inte med 

min vardag.” (Asp, C. 2012) 

Ångest - en del av vardagen 

I samtliga av böckerna är ångest ett återkommande problem för kvinnorna i deras 

vardag. Ångesten beskriver kvinnorna som att den påverkar hela kroppen och gör ont. 

Ofta beskriver de den som att den lägger sig i bröstet som ett tryck vilket gör det svårt 

att andas eller som att ångesten rör runt i bröstkorgen likt en virvelvind. Ångesten var 

för många av kvinnorna ett av de vanligare bekymren i livet och som kunde uppstå 

närsomhelst, vare sig det befann sig i mani, hypomani eller depression och hindrade 

dem i deras vardag. Ångest blev många gånger en orsak till att de inte orkade utmana 

sig själva eller ens kom utanför dörren eftersom den tog så mycket av kvinnornas 

energi. 

” Ångest känns psykiskt och fysiskt, det rör runt i bröstkorgen och gör fruktansvärt 

ont. Den går inte att leva med under lång tid.” (Sjöberg, 2016) 

Svårigheter med relationer 

Skuld, skam och noll energi 

Att lida av en psykisk sjukdom i relation till andra personer upplevde kvinnorna ofta 

skuld och skam. De skriver om att de kände att de kunde leva upp till rollen som 

mamma, syster, partner eller dotter. Speciellt mycket i samband med att de hade kontakt 

med psykiatrin var upplevelse av skam som starkast. Många hade även svårt att berätta 

för sina anhöriga att de hade kontakt med psykiatrin eller att de led av en kronisk 

psykisk sjukdom med rädsla för att bli lämnade. Många hemlighöll sin sjukdom under 

en lång tid för familj och anhöriga. De kunde även känna mycket skuld inför sina 

anhöriga efter perioder av depressioner eller manier på grund av deras förändrade 

beteende då de sagt och gjort saker som de senare ångrat.  
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“Jag bestämde mig för att lägga in mig på en sluten psykiatrisk avdelning. Min familj 

skulle inte få veta och inte mina vänner heller. För det första ville jag inte oroa dem 

med min sjukdom, den är dödlig och för det andra så skämdes jag över att vara 

bipolär. Det kändes konstigt att säga att jag var psykisk sjuk.” (Anserud, 2011) 

Många upplevde också att vännerna försvann under perioderna de var deprimerade eller 

att deras vänner inte orkade med dem på grund av deras sjukdom. Kvinnorna upplevde 

även att det var svårt att bibehålla kontakter med vänner under depressiva perioder 

eftersom det allt som oftast inte fanns någon energi över till att umgås. Ofta undvek de 

platser såsom vissa affärer och gator där de riskerade att stöta på vänner och kollegor 

under sjukskrivningen.  Vissa tog till och med stora omvägar eller var ute på kvällar och 

nätter för att inte träffa på någon de kände.  

”Jag orkade inte längre vara lika social, det var som att sätta på en mask och spela 

ett spel. Från att ha haft många vänner på besök började jag neka folk att komma 

hem till mig, de fick helt enkelt inte stiga in genom dörren." (Anserud, 2011) 

Svårt att bibehålla nära relationer 

Kvinnorna upplevde nära relationer som svårast att bibehålla och vårda vare sig det 

handlade om nära vänner eller partners. Dock partners var i synnerhet en stor utmaning 

bland kvinnorna. Speciellt under de perioder de befann sig i en mani eller hypomani då 

de ofta upplevde att de ville byta partners eller letade bekräftelse hos andra än sin 

partner. Även under depressioner var det svårt att vårda någon form av nära relation 

eftersom det inte fanns ork till att ens vara i närheten av en annan människa. Det 

upplevdes svårt att orka med en relation när de inte orkade med att leva med sig 

själva.  Många hade även svårt att träffa nya partners på grund av rädsla för att bli 

dömda på grund av sin psykiska sjukdom.  

“Inte ens då fattade jag vad jag höll på med. Alla dessa nattliga, köttsliga lustar från 

famn till famn, från kille till kille gav mig ingenting, men jag fortsatte. Jag fick 

massor av bekräftelse och hade skitkul men just då upptäckte jag inte hur bottenlöst 

ointressant det var.” (Asp, 2012) 
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Det svarta hålet: depressionen 

Som att ta Valium 

 Kvinnorna beskrev ofta depressionerna som att hamna i ett “svart hål” som de inte kan 

ta sig upp ur. De fysiska upplevelserna av depressionerna var att kroppen blir tung och 

att en orkeslöshet infann sig. Det fanns ingen ork att vare sig ta hand om ekonomi, få i 

sig näring eller ta hand om sin hygien trots alla de timmar eller dygn som lades på att 

sova. Även vilken tid på dygnet eller vilken dag det är upphör att vara av betydelse 

under en depression. Koncentrera sig på något var en stor utmaning för kvinnorna. Även 

en ljud- och ljuskänslighet upplevde kvinnorna under sina depressioner vilket 

försvårade att ta sig ut ur sitt boende under dessa perioder. Saker som de tidigare 

uppskattat var svåra att utföra under depressiva perioder såsom att läsa, lyssna på musik 

eller träna. Även de projekt såsom renoveringar, skoluppgifter eller arbete som de 

påbörjat under tiden de varit maniska eller hypomaniska orkade de inte längre med att 

genomföra.  

“Jag kände mig svag kroppsligt, som om någon sprutat in stark Valium i min kropp, 

fast med ångest. Jag kunde knappt hålla uppe huvudet där jag satt, mina ögonlock föll 

ner till hälften och jag såg nog rätt slut ut. Depressionen hade satt sitt fäste, tagit 

över min stackars kropp rent fysiskt och psykiskt. “(Anserud, 2011) 

Döden - en befrielse 

Under de depressiva perioderna blev självmordstankar hos kvinnorna som starkast. De 

skriver om att de ofta undviker vissa platser i hemmet där de skulle kunna tänka skada 

sig själva under dessa perioder. De befann sig så djupt nere i en depression att de till 

slut inte såg någon annan utväg än att behöva ta sitt liv eftersom det skulle betyda att de 

inte behöver känna någon mer smärta och ångest. Bland annat planerades det 

begravningar, donationer av organ och vilka anhöriga som skulle ärva vad under de 

perioder som de hade mer ork. Även känslor av misslyckande och att de inte längre 

behövs i världen uppstod under depressionerna.  

”Trots längtan efter döden handlade aldrig drömmen om att ta mitt liv, om att jag 

inte älskade mig själv, för det gjorde jag verkligen. Självmordstankarna handlade om 

att döda smärtan, inte mig själv.” (Anserud, 2011) 
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Mani och hypomani - klarar allt och lite till 

Kolsyra i själen  

Under maniska tillstånd upplevde kvinnorna sitt stämningsläge så förhöjt att de tappade 

kontrollen över sig själva. De beskriver det som att de är så höga på livet som om att de 

hade tagit en drog, den bästa drogen i världen. En känsla av stark eufori och 

oövervinnlighet präglade annars kvinnornas manier. Vissa av dem kunde även kunde 

uppleva både syn och rösthallucinationer under manierna men hörde inte till 

vanligheterna.  

Manierna kunde också upplevas som ansträngande då de blev trötta psykiskt på grund 

av sömnstörningar men däremot inte fysiskt.  Samtidigt som kvinnorna även upplevde 

dessa perioder som härliga så blev de uttröttade av dem vilket resulterade i att de ofta 

låg lamslagna hemma i flera dagar eller till och med hamnade i djupa depressioner efter 

en period av mani. Många gånger behövde kvinnorna på något sätt uppsöka psykiatrin 

för att få hjälp med att dämpa sina manier.  

”Jag lyssnade på Prodigy på högsta volym, snurrade runt i lägenheten och kände 

euforins härliga puls – jag kände hela världens puls. Det kändes som att jag var en 

del av något enormt på jorden. Jag var medveten om att jag var manisk och ville inte 

ta bort det. Nu levde jag livet. High five!” (Anserud, 2011). 

Sprudlande kreativitet  

I hypomaniska tillstånd är stämningsläget också förhöjt men inte på samma nivå som i 

en mani. Kvinnorna som hade erfarenhet av hypomanier upplevde att de kunde använda 

sin energi till konstruktiva saker som skola och arbete. Vissa av dem kunde till och med 

känna skillnad på när de befann sig i en mani eller en hypomani.   

“Om jag vänder den hypomaniska energin till något positivt får jag helt enkelt mer 

gjort än annars. Manier blir mer pannkaka. De får många gånger psykotiska inslag 

och jag känner mig totalt hög och tar då oftast inte de bästa besluten heller.“ 

(Anserud, 2011) 

Det såg väldigt individuellt ut under hur lång tid de befann sig i en hypomani. Det 

kunde handla om några dagar till upp till ett halvår. Även under hypomanier så hade 

kvinnorna svårt att sova och äta regelbundet på grund av den förhöjda energinivån.  
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” När jag är hypoman är jag spot on, tänker sällan igenom saker två gånger utan går 

direkt till verket. Då har jag hög energinivå, enorm kreativitet och får mycket gjort. 

Fort, energiskt och intensivt.” (Sjöberg, 2016) 

Mediciner - en räddning men samtidigt en förbannelse 

Medicinera för att fungera 

Att behöva medicineras resten av sitt liv upplevde kvinnorna som att de inte hade något 

annat val än att behöva acceptera det. De upplevde det som att medicinering var ett 

måste eftersom de annars inte kunde leva ett strukturerat liv. Vägen till rätt 

medicinering kunde vara lång och för många utav kvinnorna krävdes det flera år av 

inläggningar och läkarbesök för att hitta en medicinering som fungerade för dem. Även 

här beskriver vissa kvinnor en sorg över att resterande del av sitt liv behöva ta 

mediciner men att de behöver dem för att fungera som människa. Medicinerna var ofta 

deras räddning från att begå självmord eller dämpa manier och hypomanier.  

”Medicinerna gör mig inte lycklig, de gör att jag fungerar.” (Asp, 2012) 

Självmedicinering och destruktivt beteende 

 I flera fall använde kvinnorna sig utav droger för att dämpa ångesten. Alkohol var den 

vanligaste drogen de tog till och köptes ofta i ren desperation när de inte såg någon 

annan lösning på sina problem när exempelvis psykiatrin inte ville lägga in dem eller 

mediciner inte fungerade. Även sex och att skära sig använde vissa av kvinnorna sig av 

för att döva ångesten och fylla det tomrum de ofta upplever. Sex kunde också ske under 

maniska eller hypomaniska tillstånd då kvinnornas självförtroende var förhöjt och så 

även deras ökade sexlust.  

Att kvinnorna skar sig berodde ofta på att deras inre smärta/ångest bedövades med 

fysisk smärta istället. Den var enklare att fokusera på än den smärtan som kom inifrån.  

”Jag tvekade nog inte en sekund innan jag drog ett snabbt snitt. Det sved till lite, men 

det var inte förrän när jag såg blodet sippra ut ur såret som jag kände lugnet, ett lugn 

jag aldrig känt förut. Det var som att ångesten trycktes ut ur mig och gick upp i rök.” 

(Norstedt, 2016) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Design  

Författarna valde att genomföra en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats för 

att kunna besvara uppsatsens syfte. En kvalitativ design brukar användas vid studier 

som vill undersöka eller beskriva upplevelser och fenomen (Forsberg & Wengström, 

2017). Då detta var syftet med uppsatsen föll därför valet på denna typ av design. Att en 

induktiv ansats användes istället för en deduktiv berodde på uppsatsens förhållningssätt 

som var kvinnors perspektiv (Henricson, et al, 2017) En induktiv ansats används bland 

annat för att undersöka personers erfarenheter (Höglund-Nielsen, Bet al 2017). Syftet 

hade även kunnat besvaras med en deduktiv ansats men då hade teorierna haft en mer 

central roll i uppsatsen (Henricson, et al 2017) än vad de kom att ha i denna.  

Att författarna valde att analysera just självbiografier handlar om att i självbiografier 

skildrar författaren sin verklighet och liv såsom den upplever den (Friberg, et al, 2017). 

Detta gjorde att författarna ansåg att insamling av data genom denna typ av litteratur 

skulle vara en väg för att kunna besvara uppsatsens syfte som var att belysa kvinnors 

upplevelse av att leva med bipolär sjukdom. Även om en det kan svårt att veta vad som 

är påhittat och vad som är verkligt i det material som ska analyseras så kan det 

fortfarande innehålla värdefull information (Friberg, et al, 2017). En styrka med 

uppsatsens är att genom den valda designen så har författarna lyckats svarat på syftet  

För ett bredare resultat hade självbiografier skrivna av både män och kvinnor kunnat 

inkluderas. Via analys av kvinnornas texter kunde deras unika subjektiva upplevelser 

studeras i enlighet med studiens problemformulering samt syfte. Fördelen med att 

använda självbiografier kontra intervjuer är att självbiografier omfattar en längre 

tidsperiod ur individens liv, det leder till en längre tidsperiod för reflektion och 

eftertänkasmhet runt skrivandeprocessen (Olsson och Sörensen, 2011).  

Datainsamling  

Syftet med datainsamling är att få information om fenomenet som ska studeras 

(Forsberg & Wengström, 2017). Datainsamlingen genomfördes via den nationellt 

erkända databasen, Libris (lub.lu.se, 2019) men till en början upplevde författarna det 

svårt att hitta tillräckligt med böcker med valda inklusionskriterier via denna databas. 

Författarna tog då hjälp av personal på Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö vilket 



  

 

16 

underlättade sökarbetet och tillräckligt många böcker kunde slutligen hittas med hjälp 

av en utökad, så kallad genrésökning i Libris. En styrka med uppsatsen är att författarna 

hittade tillräckligt många böcker med valda inklusionskriterier.  

Urval  

Fem självbiografier kunde slutligen väljas ut genom ett strategiskt urval. Ett lite mindre 

urval möjliggör att livsvärlden får en plats i resultatet (Dahlberg, 2014). Författarna av 

denna uppsats läste om böckerna på Libris och även några sidor i dem för att sedan 

bestämma sig för vilka böcker som skulle väljas ut. Författarna valde de böcker som 

ansågs ge mest data om det fenomen som undersöktes i enlighet med den valda 

urvalsstrategin (Forsberg & Wengström, 2017). Ett annat urvalssätt att hitta böcker hade 

varit genom ett teoretiskt urval där en teori som uppsatsförfattarna hade tagit fram om 

bipolär sjukdom hade legat till grund för vilka självbiografier som skulle väljas ut 

(Forsberg & Wengström, 2017). Nu föll inte valet på denna typ av urval då författarna 

inte tagit fram en teori om kvinnors upplevelse av bipolär sjukdom utan istället hade ett 

syfte att belysa deras upplevelser. En av uppsatsens svagheter är att författarna till 

uppsatsen valt en bok av en författare som vill vara anonym vilket gör att 

kvalitetsgranskningen inte kunnat genomföras på samma sätt av denna bok. Dock har 

författarna valt att ta med denna bok på grund av att bokens författare bär på 

erfarenheter som kan likställas med övriga böcker och ge en inblick hur det är att leva 

med bipolär sjukdom.  

Att valet föll på självbiografier och inte memoarer grundar sig i att en självbiografi 

speglar hela personens liv (ne.se a) och inte enbart enskilda händelser i författarens liv 

som i de flesta fall är syftet med en memoar (ne.se b).  En styrka som uppsatsen har är 

att den valda litteraturen inte är äldre än åtta år vilket gör resultatet mer aktuellt. Då 

unga kvinnor under 18 år tillhör gruppen barn, vilket innebär en sårbar grupp (codex.se) 

har enbart självbiografier skrivna av kvinnor över 18 år valts ut. En styrka med 

uppsatsen är att böckerna har kvalitetsgranskats innan påbörjandet av analysarbetet. Se 

bilagor (tabell 4) .  

Valet föll på fem självbiografier på grund av att detta var Linnéuniversitetes riktlinjer 

gällande uppsats baserad på självbiografier. Hade fler självbiografier valts hade 

resultatet riskerat att bli ojämnt i jämförelse med en studie med färre deltagare 

(Henricsson, 2017).   
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En svaghet med uppsatsen är att vissa av de artiklar som använts är äldre än 10 år av 

både kvalitativ och kvantitativ design. Dessa har dock använts eftersom författarna har 

funnit svårigheter i att hitta tillräckligt många artiklar som handlar om personer med 

bipolär sjukdom och deras upplevelse av sin sjukdom. Författarna har även funnit det 

svårt att hitta forskning som berör enbart kvinnors upplevelser. Dock har uppsatsens 

resultat som utgår från kvinnors upplevelse kunnat ställas i förhållande till tidigare 

forskning som tar upp erfarenheter från båda könen vilket har gett en intressant 

diskussionsdel och är en av uppsatsens styrkor.  

Analys  

Uppsatsens resultat analyserades med manifest innehållsanalys. Denna typ av analys 

valdes ut då detta arbetssätt minskar risken för tolkningar vilket gör resultatet mer 

textnära (Höglund-Nielsen, et al, 2017). Arbetssättets syfte är att bibehålla textens 

ursprung (ibid).  Hade författarna istället använt sig av latent innehållsanalys så hade det 

krävts en högre grad av tolkning (ibid) än vad som använts i uppsatsen. Dock så behövs 

en viss abstraktionsnivå även i den manifesta innehållsanalysen för att få en helhetsbild 

och ett resultat (ibid).  

En svaghet som uppsatsen har är att några av de självbiografier som använts inte enbart 

handlar om erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom utan även olika former av 

ångestsyndrom och personlighetsstörningar samt utmattningssyndrom. Detta har 

försvårat analysarbetet för författarna på så vis att det har ansetts vara svårt att veta vad 

som är upplevelse av bipolär sjukdom och vad som är de andra diagnoserna.  

Då två författare har analyserats böckerna så finns en ökad risk för misstolkningar men 

detta har tagits i beaktning på så vis att författarna redovisat de kategorier som 

förekommit mest frekvent i analysarbetet. Eftersom författarna av denna uppsats 

befunnit sig i en läroprocess är en kvalitativ innehållsanalys att föredra för att lära sig 

hur data kan struktureras upp, analyseras för att sedan skrivas ner (Henricson, et al, 

2017).  

Med överförbarhet menas i vilken fom av utsträckning en studies resultat kan överföras 

till andra situationer eller grupper (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2012). De 

resultat som framkommit i studien har en överförbarhet till exempelvis män som lider 

av bipolär sjukdom eller kvinnor som lider av depression.  
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Resultatdiskussion 

Uppsatsens mest framträdande resultat diskuteras underrubrikerna: Att vara annorlunda, 

Orkar inte med vardagen som andra, Relationer - en utmaning,  Kolsyra i själen och det 

svarta hålet, Medicinering - en räddning och en förbannelse.  Dessa resultat diskuteras 

med hjälp av tidigare forskning och den teoretiska referensramen.  

Att vara annorlunda 

Ett av uppsatsens huvudresultat som författarna kommit fram till är att informanterna 

upplever sig vara annorlunda i jämförelse med andra människor. I en studie skriven av 

Crowe med flera så bekräftas det att personer med bipolär sjukdom känner sig 

annorlunda. Personerna i studien uppgav att de kände sig annorlunda på grund av 

sociala normer som de inte klarade av att leva upp till. Det blev som en slags 

stigmatisering emot dem själva (Crowe, et al, 2011) som även kan ses hos personerna 

som den här uppsatsen baserat sitt resultat på. Dock ska man ha i åtanke att personer 

med psykisk ohälsa inte bara stigmatiserar sig själva utan riskerar att stigmatiseras i 

samhället (Eriksson, 2015).  Att slutligen bli diagnostiserad med bipolär sjukdom var 

precis som tidigare forskning pekar på en lättnad för personerna (Mandla, Billings & 

Moncrieff, 2017), men uppsatsens resultat påvisar även en börda och sorg över att inte 

kunna leva ett normalt liv på grund av en kronisk sjukdom. En av de största förlusterna 

för kvinnorna var ofta att de inte kunde arbeta i den utsträckning som de ville. En studie 

som gjorts i Sverige visar att färre personer med bipolär sjukdom arbetar än 

genomsnittsbefolkningen (Carlborg, et al, 2015) . Katie Eriksson skriver i boken “Den 

lidande människan” om förluster av tidigare funktioner som är en del av hennes teori 

om sjukdomslidandet. Detta sjukdomslidande kan i sin tur även förstås tillsammans med 

Katie Erikssons (2015) teori om livslidandet där hela personens liv ställs på sin spets på 

grund av ohälsa. Både sjukdomslidandet och livslidandet bekräftar tillsammans 

uppsatsens resultat kring sorgen att inte längre fungera på samma sätt som tidigare på 

grund av sjukdom. Sjukdomslidandet som de förluster personerna erfar och livslidandet 

genom att de aldrig kommer fungera som förut igen.  

Orkar inte med vardagen som andra 

Som tidigare forskning visar så uppger personer med bipolär sjukdom att de 

utformat egna strategier för att deras liv ska vara funktionellt (Mandla, Billings, & 

Moncrieff, 2017) (Russel, & Browne, 2005) vilket även uppsatsens resultat visar. Dessa 
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strategier är ett tillvägagångssätt för att finna meningsfullhet i ett liv med kronisk 

sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Ett gemensamt fynd i tidigare forskning som även stämmer överens med uppsatsens 

resultat är att reducera stress i sitt liv är en viktig faktor för att inte falla in i en 

stämningsförändring (Mandla, Billings & Moncrieff, 2017) (Russel & Browne, 2005). 

Individerna behöver dock även stöd utifrån för att leva ett gott liv med bipolär sjukdom 

(Rusner, 2012).  

Personer med bipolär sjukdom behöver i regel ett mer strukturerat liv som är anpassat 

efter deras behov på grund av att de ofta blir mer trötta av stimuli än vad personer utan 

bipolär sjukdom blir. Sjukdomen ”triggas” igång av stimuli vilket kan resultera i 

manier, hypomanier eller depressiva perioder.  Detta gör att de behöver hitta 

avkopplande aktiviteter som möjliggör återhämtning (Rusner, et al, 2010). Exempel på 

aktiviteter kan vara träning, kreativt skapande eller hitta en plats som de känner sig 

trygga att vila på. Rusner med sina medförfattare poängterar att återhämtning är en 

viktig del i dessa personers liv (ibid).  

Uppsatsens resultat visar att ångest var en av de saker som kvinnorna hade svårast att 

hantera i vardagen och även leva med på grund av de fysiska smärtor den förorsakade 

dem. Att känna sig behövd och viljan i att fullfölja ett löfte gentemot andra människor 

har visat sig stärka personer med bipolär sjukdom och på så vis reducera ångesten för att 

behöva besöka psykiatrin (Rusner, et al, 2010). Kvinnornas ångest kan ses som ett 

sjukdomslidande (Eriksson, 2015). Det är genom sjukdomen detta lidande erfars men 

ångesten kan även förstås som ett livslidande (Eriksson, 2015) på grund av att ångesten 

påverkar hela personens varelse och existens.   

Kolsyra i själen och det svarta hålet 

Det framkommer i en studie att upplevelserna av mani bland personer med bipolär 

sjukdom var bland annat att de kände det som att de tappade kontrollen över sig själva 

(Crowe, et al, 2011) vilket stämmer överens med denna uppsatsens resultat. Dock 

uppstod känslan av förlorad kontroll under både depressioner och manier i 

studien (ibid). Manierna upplevdes svårare för intervjupersonerna i en annan studie att 

identifiera tidiga symtom på än depressionerna (Billsborough, et al, 2014). Detta för att 

känslan av upprymdhet var så stor att de inte kände det som att de var sjuka (ibid). För 

att personer med bipolär sjukdom inte ska hamna i manier har det framkommit att det är 
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viktigt att de lär sig att tidigt identifierar sina symtom. En annan viktig faktor var att de 

tidigt fick kontakt med psykiatrin men ett genomgående problem var att det ofta fick 

hjälp för sent.  Att vända sig till psykiatrin kan också förhindras av att personen med 

bipolär sjukdom känner att de mår bra under en mani och därför inte söker hjälp (ibid).  

Uppsatsens resultat visar att kvinnornas upplevelser av depressionerna var att det 

kändes som att dyka ner i ett svart hål, allt kändes svårt att genomföra, kroppen blir tung 

samt att en orkeslöshet infinner sig som man inte kan sova bort. För att förhindra 

depressiva perioder uppgav intervjupersoner i en studie att de försökte fokusera på att 

göra saker de tyckte om som att besöka vänner eller gå på promenader. Planera och sätta 

upp mål som de kunde se fram emot var också en ut av åtgärderna de tog till 

(Billsborough, et al, 2014). Deltagare upplevde också att vårdpersonalens fokus ofta låg 

på medicinering vilket har visat sig vara en effektiv åtgärd vid manier men har visat sig 

vara mindre effektivt vid depressioner (Billsborough, et al, 2014). Psykoterapi är 

rekommenderad behandlingsmetod för bipolär sjukdom men kan vara svårtillgänglig på 

grund av lång väntetid (ibid).  

Relationer - en utmaning 

Katie Eriksson skriver i boken “Den lidande människan” att skuld och skam är en del av 

hennes teori om sjukdomslidandet (Eriksson, 2015). Resultatet i denna uppsats visar på 

att kvinnorna upplevde skuld och skam i förhållande till andra. Skam över att lida av en 

psykisk sjukdom och skuld när de kände att de gått över gränsen eller när de uppträtt fel 

mot vänner och anhöriga. Studier visar att personer med bipolär sjukdom under maniska 

perioder ofta gör saker som de senare skäms för (Crowe, et al, 2011). 

Precis som tidigare forskning visar har kvinnor med bipolär sjukdom även svårt att 

bibehålla kärleksrelationer (Fernandez, Breen & Simpson, 2014) vilket även uppsatsens 

resultat visar. Som tidigare nämnts så har det också visat sig att personer med bipolär 

sjukdom är i stort behov av stöd från andra personer oavsett vad för sorts relationer det 

handlar om. Att prata av sig eller bli lyssnad på under besvärliga perioder kunde vara av 

stor betydelse för de här personerna för att förhindra svåra återfall av förändringar i 

stämningsläget (Billsborough, et al, 2014) En annan form av relation är relationen till 

sitt barn. Föräldraskap kan förhindra att personer med bipolär sjukdom begår självmord 

på grund av det emotionella band som skapas mellan förälder och barn. Däremot är 
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risken att man i rollen som förälder tar på sig för mycket vilket resulterar i förhöjd dos 

stimuli och en mani ”triggas” igång (Rusner, et al, 2010).  

Mediciner – en räddning men samtidigt en förbannelse 

För att inte personer med bipolär sjukdom ska hamna i svåra skov så är medicinering i 

tidigt skede en preventiv åtgärd (McCormick, Murray & McNew, 2015). Studier som 

gjorts om bipolära personers upplevelser pekar på att deltagarna upplevde att deras 

självständighet gick förlorad när de började medicineras men att de i likhet med denna 

uppsats även ansåg att de var något de behövde för att leva ett funktionellt liv (Crowe, 

et al, 2011).  

De kunde även uppleva även en känsla av förlorad kontroll av att behöva medicineras 

vilket en annan studie visar samtidigt som de slapp lidandet (Rusner, et al, 2010). 

Resultatet i denna uppsats visar att kvinnorna snarare kände en sorg över att 

medicineras men också en förlust. För att personer med bipolär sjukdom inte ska 

behöva känna att de förlorat kontrollen över sitt liv så behöver de förlika sig med att de 

till viss del är beroende av andra människor såsom vårdpersonal och anhöriga. Då kan 

de uppleva att de återfår kontroll i sitt liv vilket i sin tur kan göra att de kan leva ett liv i 

balans (Rusner, 2012). 

Kliniska implikationer 

De resultat som tagits fram genom denna uppsats kan användas av 

allmänsjuksköterskan i samtliga vårdformer då kvinnor med bipolär sjukdom finns i 

vårdkedjans alla delar. De behöver förstås ur ett personcentrerad perspektiv för att få 

rätt vård och behandling då alla individer är olika. Anhöriga har visat sig vara ett viktigt 

stöd för dessa kvinnor och därför skulle författarna av denna uppsats rekommenderar att 

att en god kontakt med dessa i vården är att föredra som stöd och motivation till fortsatt 

behandling samt återuprätthålla rutiner i vardagen. Vägen till rätt medicinering kan vara 

lång men är ofta ett måste och kan behöva justeras på vägen i såväl den somatiska som 

psykiatriska vården. En väl samordnad vård anser även författarna mellan  olika 

vårdgivare är viktigt för dessa kvinnor för att inte förstärka deras känsla av utanförskap.  
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Slutsats 

Uppsatsens resultat visade att leva med bipolär sjukdom som kvinna för med sig mycket 

lidande. Speciellt när det kommer till relationer, missbruk, arbete och 

självstigmatisering. Resultatet visade även att kvinnorna utformade egna strategier för 

att klara av sin vardag såsom minska på stressen i sitt liv, inte förtära någon form av 

alkohol och fasta rutiner. Samtidigt som de försökte upprätta en vardag kämpade de 

med sorgen att inte fungera som andra, ångest som klamrar sig fast i kroppen och 

biverkningar av sina mediciner som de inte klarar sig utan. Känslan av att vara 

annorlunda var så stark bland kvinnorna och gjorde att de kände att det var svårt att hitta 

en plats för i det sociala livet.  Att leva i nuet var en strategi som kvinnorna uppgav att 

de hade för att klara av att leva med sjukdomen samt att få stöd från vänner och familj. 

Uppsatsens resultat påvisar mycket lidande genom kvinnornas erfarenheter och därav 

efterlyser författarna mer forskning om hur man ska gå tillväga för att stötta dessa 

kvinnor på ett bättre sätt för att de ska känna sig mer delaktiga i samhället och i sitt 

sociala liv. 
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Tabell 1 

Sökschema av litteratur 

Databas 

Libris 

Sökord Antal 

träffar 

Funnen litteratur 

        #1 ”Bipolär sjukdom” 

”självbiografi” (fritext) 

3 ”Bipolär: livet i en berg och dalbana” 

        #2 ”biografi” ”bipolär 

sjukdom” (fritext) 

41 ”Med mitt liv i mina händer” “Ett bipolärt 

hjärta” 

        #3 GENRE: (Självbiografier) 

bipolär 

8 ”Det stavas bipolär: och kanske en gnutta 

borderline” 

            #4 bipolär (biografi* OR 

självbiograf*) 

65 ...och kraschen, den kom en dag i maj : En 

kollaps. Sju år i mörker och tystnad. Sju år 

som försvann. 

Sökdatum: 2019-03-01 
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Tabell 2  

Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

  Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Min ekonomi var 

jag oerhört noga 

med men nu visste 

jag inte ens om 

hyreslappen låg 

kvar i någon av 

högarna. Kaoset 

var totalt. 

Bok: Mitt liv i 

mina händer s. 9 

Haft en pärm 

för 

räkningar, noga 

med ekonomin 

tidigare, kaos 

nu. 

Ingen koll på 

ekonomin 

Orkar inte med 

vardagen som 

andra 

Att vara 

annorlunda 

Kunde knappt 

jobba 

eller sköta mina 

studier på grund av 

klumpen i magen. 

Jag 

skulle vara en del 

av 

familjen när det 

passade, andra 

gånger skulle jag 

tiga 

och hålla mig 

utanför. 

Kunde knappt 

jobba 

eller plugga på 

grund av klump i 

magen. Var en 

del i 

familjen när det 

passade, andra 

gånger 

Svårt att sköta 

sysselsättning 

Orkar inte med 

vardagen som 

andra 

Att vara 

annorlunda 



  

 

III 

Bok: Mitt liv i mina 

händer 

s. 38 

Jag var så trött av 

mina lugnade 

mediciner men de 

var 

allt som bet på 

ångesten. Jag sov 

och 

grät den första 

tiden. 

Det är vad jag 

minns. 

Det enda 

utvecklande 

minne jag har i 

detta kaos var att 

mamma 

lyckades få i mig 

en 

baconomelett som 

en 

god efterträdare 

efter 

godis och läsk. 

Bok: Mitt liv i mina 

Var så trött av 

mina 

lugnande 

mediciner. 

De var det som 

bet 

på ångesten. Jag 

sov 

och grät. Det är 

vad 

jag minns. 

Mamma 

lyckades få i mig 

en 

baconomelett 

efter 

godis och läsk. 

 Trött av 

mediciner 

 Mediciner för att 

fungera 

 Medicinering 

– en räddning 

och en 

förbannelse 



  

 

IV 

händer 

s. 81 

” Ångest känns 

psykiskt och 

fysiskt, det rör 

runt i bröstkorgen 

och gör 

fruktansvärt ont. 

Den går inte att 

leva med under 

lång tid.” Bok: 

Kraschen… den 

kom en dag i maj 

s. 17 

Ångest rör runt i 

bröstkorgen och 

gör fruktansvärt 

ont. Går inte att 

leva med under 

lång tid. 

Ångest 

smärtar 

Ångesten – en del 

av vardgaen 

 Att vara 

annorlunda 

”Alla mina känslor 

och tankar kring 

döden förstärks när 

jag har en dålig dag 

eller en depressiv 

period.”  

Bok: Kraschen… 

den kom en dag i 

maj s. 93 

Känslor och 

tankar kring 

döden förstärks 

när jag har en 

dålig dag, 

depressiv period. 

Känslor 

tankar döden 

depressiv 

 

Döden – en 

befrielse 

Depressionen: 

det stora 

svarta hålet 

”När jag tar ett par 

glas vin på fredag 

eller 

lördagskvällen, 

vips så klarar jag 

att tänka klarare 

och hålla mej 

fokuserad. Det 

Ett par glas vin, 

så klarar jag att 

tänka klarare 

och hålla mej 

fokuserad, de 

lugnar och ger 

ett befriande 

utrymme, smita 

Vin fokuserad 

lugnar 

befriarande 

utrymme 

Självmedicinering 

och destruktivt 

beteende 

 Mediciner – 

en räddning 

och en 

förbannelse 
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smakar gott, lugnar 

och ger ett 

befriande utrymme, 

jag kan smita ur 

mitt skal, ur min 

introverta 

känslobubbla och 

vara en av alla i 

rummet.” Bok: 

Kraschen… den 

kom en dag i maj 

s.126 

ur min 

introverta 

känslobubbla, 

vara en av alla 

andra. 
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Tabell 3 

Kvalitetsgranskning av självbiografierna enlighet med Segesten, (2017). 

Bok Författare 

Utgivningsår 

Litteraturens 

genre 

Juridisk 

ansvarig 

utgivare 

Om författarna Hur kan dessa texter 

användas för att 

utveckla akademisk och 

professionell kunskap 

inom ämnesområdet? 

Ett bipolärt 

hjärta 

Rebecca 

Anserud 

2011 

Självbiografi Stockholm: 

Lindqvist 

publishing 

Rebeca är en driven tjej 

med många järn i elden. 

Driver psykpodden och 

brinner för frågor som 

rör psykisk ohälsa. Är 

själv diagnostiserad med 

bipolär sjukdom och 

adhd. 

Rebeca ger ut sin version 

av hur det var att insjukna 

bara 15 år gammal i 

bipolär sjukdom. Dock 

dröjde det hela 5 år innan 

hon fick diagnos och den 

hjälp hon behövde. Hon 

beskriver resan som hon 

gjort på ett bra sätt med 

mycket känslor och 

upplevelse om hur det är 

att lida utav sjukdomen 

och vad den gör med 

henne under resans gång.  

… och kraschen 

den kom en dag i 

maj 

Jenny Sjöberg 

2016 

Självbiografi Vulkan 

media 

Jenny är född och 

uppvuxen i Arboga. Hon 

har varit en driven 

kvinna som har drivit 

massagekliniker och 

butiker. Men en dag sa 

det stopp och nu lever 

hon ett enklare liv i Olso 

och försöker få ihop livet 

Jenny var en väldigt 

driven kvinna, nära på 

ostoppbar men en dag 

kom väggen och hon föll 

ner i ett mörker. Att gå 

ifrån karriärkvinna till att 

bli ett kolli är vad vi får ta 

del utav i hennes bok. 

Här framkommer mycket 



  

 

VII 

som mamma och sin 

kreativitet sjukdomen till 

trots. 

känslor och upplevelser 

av att insjukna och 

påbörja ett nytt liv efter 

diagnos. 

Bipolär livet i en 

berg och dalbana 

Linda Norstedt 

2017 

Självbiografi Stockholm: 

Book on 

Demands 

Linda insjuknar i tonåren 

strax efter att hon får 

reda på sin pappas 

bortgång. Driver idag 

facebooksida om sig 

själv där hon delger sin 

psykiska hälsas upp och 

nedgång.  

Linda beskriver sitt liv 

brutlat ärligt. Hur det är 

att leva med bipolärt 

syndrom, generaliserbart 

ångestsyndrom, social 

fobi och paranoia. Hon 

har stor insikt i sina 

diagnoser och beskriver 

från start till diagnos hur 

hon upplevde hela sin 

resa fram till vuxen ålder. 

Hennes brutala ärlighet 

gör att det finns många 

känslor och upplevelser 

som var bra kunskap att 

inhämta. 

Det stavas 

bipolär och 

kanske en gnutta 

borderline 

Carro med Å 

2017 

Självbiografi Carrå, eget 

förlag 

Carrå är en anonym 

författare som vill dela 

med sig av sina 

erfarenheter av 

bipolärsjukdom och 

border line.för att ändra 

synen på psykisk ohälsa.   

Carrå delar med sig av 

sina erfarenheter av 

border line och bipolär 

sjukdom på ett ärligt sätt 

utan några försköningar.   

Läsaren får följa med från 

hennes otrygga barndom 

med alkohol och 

skadebeteende till ett 

betydligt mer tryggare liv 

med man och barn i 

vuxen ålder.  

Med mitt liv i 

mina händer 

Självbiografi Hägersten : 

Papertalk 

Cecilia är idag föreläsare 

och författare. Hon 

Cecilia beskriver sin resa 

ifrån att vara en 
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- Att 

leva 

med 

bipolär 

sjukdo

m 

Cecilia Asp 

2012 

brinner för att skapa 

förståelse i samhället för 

psykisk ohälsa. Hon har 

en retorisk och juridisk 

högskoleutbildning från 

Örebro, Uppsala samt 

Umeås universitet. 

levnadsglad ung tjej som 

från en dag ramlade ner i 

djupaste mörkret. Hon 

beskriver på ett bra sätt 

sina upplevelser i hur det 

kan vara att leva med en 

sjukdom som inte är 

socialt accepterad inom 

samhället. Hon ger en bra 

bild utav hur det kan 

upplevas att vara 

diagnostiserad med 

bipolär sjukdom och hur 

vi kan få de psykiska 

sjukdomarna mer 

accepterade i samhället. 

 

 

 


