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Bipolär sjukdom kännetecknas av två motsatser (poler), depression och mani och 
har en djup negativ inverkan på de drabbades livsvärld. Sjukdomen påverkar 
relationer till familj, vänner och arbetsgivare. Sjukdomen har en hög frekvens av 
självmordsförsök på närmare 25 % av de som drabbas. Syftet med studien var att 
belysa livsvärlden hos kvinnor som lever med bipolär sjukdom. 
 
Studien har baserats på två självbiografiska böcker som har analyserats med hjälp 
av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en innehållsanalys. I resultatet 
framkom sex kategorier: Att leva med mani och hypomani, Att leva med depression, 
Att hantera sin ångest, Att inte vilja leva längre, Att hantera sociala relationer och 
Att undvika nya sjukdomsepisoder. Resultatet visar således att livsvärlden påverkas 
på flera olika plan. En ökad förståelse för livsvärlden hos kvinnor som lever med 
bipolär sjukdom kan ge kunskap om vilka fysiska, psykiska och sociala behov som 
behöver tillgodoses för att skapa ett så gott liv och en så god omvårdnad som 
möjligt hos dessa kvinnor.   
 
Nyckelord: bipolär sjukdom, kvinnor, livsvärld, manodepressiv.
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INLEDNING 
 
Denna litteraturstudie syftar till att belysa livsvärlden hos kvinnor som lever med 
bipolär sjukdom. Personer med bipolär sjukdom blir ofta feldiagnostiserade för 
depression eftersom det oftast är under den depressiva perioden de tar kontakt med 
sjukvården. Därför kan utbredningen av bipolär sjukdom vara missvisande. 
Eftersom bipolär sjukdom inte svarar på behandlingar av depression, kan 
feldiagnostiserade patienter drabbas av ökad sjuklighet och dödlighet. 
Sjuksköterskor har en viktig roll att kraftigt kunna påverka vården av dessa 
patienter genom att ha kunskap om och kunna utvärdera bipolär sjukdom, se 
symtomen och utbilda drabbade och deras familjer i sjukdomen (Tugrul, 2003). 
 
Denna studie har baserats på kvinnors livsvärld eftersom bipolär sjukdom är mer 
vanligt förekommande hos kvinnor än hos män (Cullberg, 2005). Jag har själv 
tidigare arbetat som skötare på olika psykiatriska avdelningar och har då mött dessa 
kvinnor på nära håll, sett deras lidande, starka ångest och maniska beteende. Som 
blivande sjuksköterska hoppas jag att denna studie kan få mig och andra som 
arbetar med dessa kvinnor att få en djupare inblick i hur det faktiskt är att leva med 
en kronisk psykisk sjukdom. 
 

BAKGRUND 
 
Bipolär sjukdom 
Ordet bipolär betyder två poler. Bipolär sjukdom kännetecknas av två motsatser 
(poler), depression och mani. Vid depression kan en person exempelvis vara 
nedstämd, ha minskad förmåga att känna glädje eller lida av sömnsvårigheter. Vid 
mani råder motsatsen och personen kan exempelvis ha förhöjd självkänsla, ökad 
pratsamhet och minskat sömnbehov. Mani finns också i en mildare form som då 
kallas hypomani (Frances, 1994). För en djupare definition på sjukdomstillstånden 
depression, mani och hypomani se bilaga 1. 
 
Bipolär sjukdom eller manodepressiv sjukdom som den också kallas är oftast 
genetiskt betingad, som regel återfinns den hos flera släktingar och sjukdomen är 
återkommande generation efter generation. Rubbningar i hjärnans 
transmittorsubstans kan vara en bidragande orsak. Serotonin är den 
transmittosubstans som främst påverkar stämningsläget. Sjukdomens debut sker 
oftast innan 30 års ålder (Beckman & Fahlén, 2005). Den är kronisk och präglas av 
att personen pendlar mellan perioder av mani och depression. Mellan perioderna 
kan personen vara symtomfri. En sjukdomsperiod är en kraftig psykisk 
ansträngning och ökar ytterligare hjärnans känslighet. Hjärnans sätt att hantera 
stress påverkas också till det sämre. Varje sjukdomsperiod tycks bädda för nya 
perioder (Fahlén, 2004).  
 
Bipolär sjukdom kan indelas i typ I och typ II. Bipolär sjukdom typ I innebär att 
personen har maniska och depressiva perioder, manin är svårare än vid typ II och 
kräver sjukhusvård. Bipolär typ I drabbar ca 1 % av befolkningen i Sverige. För att 
få diagnosen ska personen ha haft minst en manisk period och en depressiv. Vid 
bipolär sjukdom typ II, som är vanligast hos kvinnor, är svängningarna uppåt, så 
kallad hypomani, inte lika uttalade.  Bipolär typ II drabbar ca 5 % av befolkningen i 
Sverige. Skillnaden på diagnoserna är att personen vid typ II ska ha haft minst en 
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hypomanisk period och en depressiv period. Både vid typ I och typ II är de 
depressiva perioderna fler och mer långvariga än perioderna med förhöjt 
stämningsläge (Beckman & Fahlén, 2005). 
 
Behandling 
Behandling vid depressiva tillstånd sker i första hand med SSRI- preparat (selektiva 
serotoninupptagshämmare) och psykoterapi. Det är av betydelse att samtala om vad 
som händer med personen mellan dennes skov, så att denne kan få en större inblick 
i sin sjukdom och kan lära sig att se tidiga tecken för att på så sätt söka hjälp i ett 
tidigare skede. Mani samt hypomani behandlas med en kombination av litium, 
antipsykosmedel, bensodiazepiner och antiepileptika. Litium används för att dämpa 
maniska behov samt i förebyggande syfte. Det är svårt att medicinera bipolära 
personer och det krävs ofta lång tid för att ställa in medicinerna tillsammans med 
noggrann kontroll och uppföljning av dem. Medicinering för att förebygga maniska 
och depressiva skov utgör en viktig del i behandlingen. (Levander, Adler, Gefvert 
& Tuninger, 2008) Vid djupa depressioner samt vid hög risk för självmord kan 
personen behöva ECT-behandling (Electric convulsive treatment). ECT är 
psykiatrins äldsta behandlingsalternativ och innebär några sekunders stimulering av 
hjärnan med mycket korta strömimpulser. Trots sin negativa klang i framför allt 
massmedia så är ECT-behandling den mest effektiva och bäst utvärderade metoden 
(Ottosson, 2003). 
 
Att leva med sjukdomen 
Sjukdomen har en djup negativ inverkan på de drabbades livskvalitet (Michalak, 
Yathamn, Kloesar och Lam, 2006). Den berör de drabbades livsvärld allvarligt och 
påverkar relationer med familj, vänner och arbetsgivare. Sociala och äktenskapliga 
konflikter är vanligt förekommande, så även sexuellt överförbara sjukdomar och 
oönskade graviditeter, samt förlust av arbete och ekonomiska svårigheter (Miller, 
2006). Bipolär sjukdom kan också framkalla ett alkohol- och drogmissbruk. Den 
förändrade livssituationen som uppstår vid hypomaniska och maniska perioder, då 
personen söker efter ökad stimulans i form av nya kontakter och spänning, leder 
ofta till ökad alkohol- och drogkonsumtion. Närmare 30 % av de sjukdomsdrabbade 
har utvecklat någon form av alkoholmissbruk. Det är framförallt vanligare hos män 
än hos kvinnor. Missbruket förvärrar sjukdomsförloppet och möjligheterna till en 
effektiv behandling av den bipolära sjukdomen försvåras. Alkoholproblemen döljer 
även ofta den bipolära sjukdomens symtom och gör att diagnosen ställs alltför sent 
(Fahlén, 2004). Att leva med en bipolär sjukdom är oftast svårt och kraftig ångest är 
vanligt hos dessa personer. Ångest är en stark känsla av obehag, som kan framkalla 
panik och ge kroppsliga symtom som yrsel, hjärtklappning, andnöd och 
svimningskänsla (Ottosson, 2003).  
 
Bipolär sjudom innebär också en stor risk för självmord och sjukdomen är den med 
den högsta självmordsfrekvensen bland alla psykiska sjukdomar. Uppskattningsvis 
försöker 25 % av patienterna med bipolär sjukdom begå självmord och 15 % av 
dessa patienter lyckas (Miller, 2006). Att vara ensam med sina tankar och 
funderingar kan vara skrämmande för en person och ensamhet kan vara olika för 
olika personer. Vissa personer kan befinna sig i ett rum fullt med folk men ändå 
känna sig alldeles ensamma, medan andra kan vara ensamma utan att uppleva det så 
(Eriksson, 1994). I en studie av Michalak et al (2006) berättar en person att han 
förlorade vänner för att han uppförde sig annorlunda, pratade fort och sa olämpliga 
saker. Kärleks- och familjerelationer kan också komma till skada på grund av den 
bipolära sjukdomen. Det är viktigt att hitta strategier för att må bra. Rutiner som att 
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gå upp på morgonen och lägga sig på kvällen vid bestämda tider, ha en meningsfull 
sysselsättning och meningsfulla fritidsaktiviteter är viktiga delar för att bekämpa 
sjukdomen. Sociala kontakter och stöd är livsviktigt samt att närstående kan se 
tidiga tecken i sjukdomen och på så sätt förhindra ett eventuellt skov. 
En studie av Rusner, Carlsson, Brunt & Nyström (2009) visar att många personer 
som lever med bipolär sjukdom har många tankar och känslor som är väldigt 
intensiva och ofta uttrycks detta i poesi, målningar eller i musik. Det handlar om en 
ständig kamp att förstå sig själv och sin sjukdom i det kaos som råder. Att ständigt 
pendla mellan olika känslotillstånd och leva med en oro att aldrig veta när nästa 
episod av depression eller mani kommer kan påverka personens livsvärld allvarligt.  
 
Teoretisk referensram – Livsvärld 
Livsvärld innebär den värld personen lever i sin vardag. Att sätta sig in i en annan 
persons livsvärld handlar om att förstå, se, beskriva och analysera dennes vardag. I 
livsvärldsteorin betonas personers erfarenheter och upplevelser (Dahlberg, 
Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud, 2003). Människan måste ses som en 
helhet, där kropp och själ hör samman och varken kan eller ska skiljas åt (Dahlberg, 
Drew & Nyström, 2001). Vanligen uppmärksammas en persons livsvärld först när 
den förändras. Förändringen kan medföra att personen får andra erfarenheter och 
uppfattningar som ger upphov till nya perspektiv och en ny livsvärld (Dahlberg et 
al, 2001). Personen upplever sig ofta vara utsatt när livsvärlden förändras och kan 
ha svårigheter med att uppfatta både sig själv och sin omvärld. Utifrån detta kan 
otrygghet växa fram och det kan vara svårt att acceptera den nya situationen 
(Dahlberg et al, 2003). Dahlberg et al (2003) menar också att det är livsvärlden som 
lägger grunden för vårdandet. En bärande vårdrelation skapas med förståelse som 
grund och för detta krävs att vårdpersonal har en vilja att bekräfta och bejaka en 
persons livsvärld (Dahlberg, 1997).  
 
 Det är viktigt att vårdpersonal kan sätta sig in i en annan persons vardag och 
försöka förstå för att kunna hjälpa den som drabbats av en psykisk sjukdom. Att 
lyssna och vara öppen för det en person berättar är betydelsefullt för att skapa 
förtroende till vårdpersonal. Som vårdpersonal är det betydelsefullt att vara 
uppmärksam och intresserad av personens levda erfarenheter och därmed personens 
livsvärld. Det är viktigt att vårdpersonal sätter sina förutfattade meningar åt sidan inför 
mötet med personer eftersom varje person har egna levda erfarenheter och därmed en 
egen livsvärld (Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud, 2003). I en 
persons livsvärld ingår även lidande och välbefinnande, målet med vårdandet är att 
minska lidande och försöka uppnå välbefinnande. Det är viktigt att som 
vårdpersonal känna igen lidande, en person som lider vill bli sedd och förstådd. Att 
vårdpersonal visar medlidande och empati är viktigt. Att lyssna, att vara tillgänglig 
och se till personens behov av hjälp är viktiga omvårdnadsbitar (Eriksson, 1994). 
För vårdpersonal är det en viktig del i omvårdnadsarbetet att ta bort onödigt lidande 
för personen och lindra lidande som är oundvikligt (Kirkevold, 2000). Ett annat 
begrepp som är av stor betydelse vid bipolär sjukdom är livslidande. Livslidande 
handlar om hot mot ens totala existens eller att inte kunna medverka i olika sociala 
sammanhang. Livslidande är ett lidande som handlar om vad det innebär att leva 
och att vara en människa tillsammans med andra människor (Eriksson, 1994). 
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SYFTE 
Syftet med studien var att belysa livsvärlden hos kvinnor som lever med bipolär 
sjukdom. 
 

METOD 
Denna litteraturstudie baserades på två självbiografiska böcker vilka har analyserats 
med en kvalitativ ansats. Kvalitativa forskningsmetoder används för att förklara, 
beskriva och för att få en fördjupad förståelse för människors upplevelser och 
uppfattningar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). En självbiografi är en 
livsberättelse som är upplevd och skriven av individen själv. I en självbiografi 
beskrivs individens känslor och tankar på ett detaljerat sätt. Med en litteraturstudie 
menas att systematiskt söka och kritiskt granska litteratur från ett valt ämne 
(Friberg, 2006).  
 
Urval 
Inklusionskriterierna av de valda böckerna var att de inte skulle vara äldre än fem år 
för att se hur kvinnorna upplevde sin livsvärld i dagens samhälle. Böckerna skulle 
vara självbiografiska och skrivna av kvinnor som berättade hur det var att leva med 
en bipolär sjukdom. Böckerna skulle vara skrivna av kvinnorna själva, det skulle 
således inte finnas någon medförfattare. Exklusionskriterierna var faktaböcker om 
bipolär sjukdom och självbiografer skrivna av män. 
 
Litteraturen söktes i bibliotekskatalogen på Karlskrona bibliotek. Först gjordes en 
sökning med kategori ämnesvis, ”psykiska sjukdomar”. Sökningen gjordes på 
självbiografier. Sammanlagt hittades 28 böcker. Fyra av dessa var från 2005, fyra 
från 2006 och fyra från 2007. Samtliga böcker exkluderades. Sex av böckerna var 
från 2008 och av dessa valdes en bok. Tio böcker var från 2009. Samtliga lästes 
igenom och till slut valdes en av dessa ut. Slutligen blev det en bok från 2008 och 
en från 2009 som bäst motsvarade denna studies syfte. 
 
Böckerna som exkluderades handlade om män, var skrivna av någon annan än den 
drabbade personen själv eller handlade om andra psykiska sjukdomar än bipolär 
sjukdom.  
 
Kort beskrivning av de valda böckerna 
De två böcker som användes i studien var: Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva 
(Heberlein, 2008) och Vansinnet, mitt bipolära liv (Hornbacher, 2009). 
 
I boken Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva (Heberlein, 2008) beskriver Ann 
Heberlein att hon lider av den psykiska sjukdomen bipolär typ II, även kallad 
manodepressivitet. I hennes självbiografi får läsaren följa med i hennes vardag och 
se hur det är att leva med denna sjukdom. Hon berättar om sina maniska perioder, 
sina planer på självmord, sitt arbete och sin roll som fru och mamma.  
 
I Marya Hornbachers självbiografi Vansinnet – mitt bipolära liv (Hornbacher, 
2009) får läsaren följa hennes kamp om att få rätt diagnos. Hennes liv är fyllt med 
droger, alkohol, självsvält, sexuella förbindelser, möte med olika psykologer och 
behandlingshem. Inte förrän hon är 24 år gammal får hon diagnosen bipolär 
sjukdom typ I. Då har hon redan varit sjuk i nästan hela sitt liv och nu börjar hennes 
kamp mot sjukdomen som blir allt annat än lätt. 
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Analys 
Texten i böckerna analyserades genom en innehållsanalys med kvalitativ ansats, 
vilket innebär fokus på tolkning av texter. Innehållsanalys har gjorts enligt 
Graneheim och Lundman (2004). Detta betyder att all text läses igenom upprepade 
gånger för att få en bättre känsla för helheten. Meningar eller fraser som innehåller 
information som är relevant för frågeställningarna plockas ut. Dessa meningar eller 
fraser kallas meningsbärande enheter. Delar av omgivande text måste dock tas med 
så att sammanhanget kvarstår. 
 
De meningsbärande enheterna kondenseras i syfte att korta ned texten men ändå 
behålla kärnan i innehållet. De kondenserade meningsenheterna kodas och 
grupperas i kategorier som återspeglar det centrala budskapet. I arbetet med 
indelningen av kategorier kan ett hierarkiskt förhållande mellan kategorierna 
kanske upptäckas. Då kan det vara till hjälp att dela upp kategorierna i 
underkategorier. Dessa kategorier och underkategorier utgör det manifesta, 
innehållet, dvs. att texten inte är tolkad, utan används som den uppenbarade sig. 
Slutligen kan teman formuleras, där det latenta, dvs. mer dolda innehållet i texterna 
framkommer. En innehållsanalys går oftast inte systematiskt från det första till sista 
steget, utan snarare fram och tillbaka mellan de olika stegen (Graneheim & 
Lundman, 2004). 
 
Analysen påbörjades med genomläsning av de två valda självbiografiska böckerna 
upprepande gånger för att få en bättre helhetsbild av böckerna. Därefter plockades 
meningsbärande enheter ut som var relevanta för uppsatsens syfte. De 
meningsbärande enheterna kondenserades för att få en kortare text men innehållets 
kärna kvarstod. Sedan sattes en kod på de meningsbärande enheterna. Därefter 
grupperades texterna i kategorier samt underkategorier som återspeglade det 
centrala budskapet i texterna. Under detta arbete har också en viss tolkning av 
texten varit nödvändig i vissa fall, det vill säga en del av det latenta innehållet 
framkommit vilket senare också har avspeglats i de framtagna kategorierna. Nedan 
följer ett exempel på kondensering och kategorisering av meningsbärande enheter. 
För fler exempel se bilaga 2.  
 
Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Under-
kategori 

Kategori 

”Nej, en rejäl dos 
stilnoct, en halv 
vodka och sedan 
rakt ut i vattnet vid 
Örnahusen. Det tror 
jag är vattentätt. 
Risken finns att jag 
ångrar mig men då 
är jag så omtöcknad 
av piller och sprit att 
jag inte orkar vända 
om” (Heberlein, 
2008, s. 31) 

Tar piller och 
sprit och vill 
dränka sig 

Ångest, rop 
på hjälp 

Självmord Att inte vilja 
leva längre 
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RESULTAT 
 
Efter analysprocessen framkom sex kategorier: Att leva med mani och hypomani, 
Att leva med depression, Att hantera sin ångest, Att inte vilja leva längre, Att 
hantera sociala relationer och Att undvika nya sjukdomsepisoder. 
 
Termen ”kvinnorna” används när båda kvinnorna avses. Refereras det bara till den 
ena kvinnan står det antingen Heberlein (2008) eller Hornbacher (2009). 
 
Att leva med Mani/Hypomani 
Kvinnorna upplevde perioder av hypomani och kunde då vara mycket kreativa. 
Heberlein (2008) beskrev att som hypomanisk var hon mycket produktiv och hon 
skrev exempelvis största delen av sin doktorsavhandling i teologi i detta tillstånd 
såväl som många av sina böcker. Det hon skrev blev av mycket hög kvalitet och 
hon producerade artiklar, essäer, krönikor och recensioner i stora mängder. Hon 
föreläste, debatterade och var mycket social. Även Hornbacher (2009) vittnade om 
konstant arbete under sina hypomaniska perioder. Hon kunde arbeta 80 timmar i 
veckan på tidningen där hon var anställd för att därefter vara uppe hela nätterna och 
skriva på en av sina böcker. 
 
Manin kunde dock gå överstyr för kvinnorna och de kunde bland annat göra 
onödiga impulsköp. Hornbacher (2009) köpte vid ett tillfälle nio handväskor, tolv 
scarves och sex identiska hattar, saker som hon kände att hon omedelbart måste ha. 
Heberleins (2008) impulsköp resulterade i ett hus för flera miljoner, något hon 
egentligen inte hade råd med och som sedan kostade henne trettiotusen kronor i 
månaden. 
 

”Impulsköp. Det gör väl de flesta. Ett par sko. En ny tröja. Kanske till 
och med en soffa. Men ett helt jävla hus för flera miljoner? Ett hus på 
160 kvadratmeter med trädgård och takterrass («på rätt sida av 
järnvägen») Så gör man bara inte. Jag gör det.” (Heberlein, 2008, s. 
74) 

 
Hornbacher (2009) beskrev när hon gick från bipolär typ II till bipolär typ I, det vill 
säga från att vara sjuk till att bli mycket allvarligt sjuk. Hon blev psykotisk och 
trodde att hon var gud. Hon körde bil snabbt genom staden, signalerade till höger 
och vänster åt ingenting. För att lugna ner sig hade hon druckit alkohol. Dock visste 
hon inte då att minst lilla alkoholintag räckte för att tillvaron skulle gå överstyr. 
Hon parkerade i ett parkeringshus och gick in i en byggnad där hennes man 
arbetade. Till alla hon mötte gav hon slängkyssar under tiden pratade hon exalterat 
på, oavbrutet. När hennes man upptäckte henne körde han henne till psykakuten.  
 

”Jag kan höra hur mina tankar viner genom huvudet, se hur de som 
röda blixtrar snäpper fast på ett komplext nät som designats av gud 
för mig personligen - jag är miljonärska och hör hemma i den högre 
societeten och ska bemötas med den respekt som anstår min höga 
status - min bil kan flyga.” (Hornbacher, 2009, s. 81) 

 
Att leva med depression  
Hornbacher (2009) beskrev att efter en period av mani eller hypomani kom 
depressionen.  Mycket tid tillbringades antingen i sängen med plågsam, tung och 



7 
 

oidentifierad smärta eller ihopkrupen i ett hörn på golvet med mörka tankar av 
förtvivlan och nederlag. Februari och mars var tunga månader, då depressionen 
blev som djupast och hon inte visste hur hon skulle överleva. Hon gick på 
öppenvårdsbehandling där en grupp deprimerade samtalade om sin sjukdom. 
Läkaren ändrade hennes mediciner, men inget tycktes hjälpa så hon fick ECT-
behandling som sista utväg. 
 
 Heberlein (2008) beskrev depressionen som det svarta, en annan verklighet, där allt 
blev dimmigt. En verklighet utan lösningar, utan enkla svar, en verklighet som var 
svår att förhålla sig till och uthärda och som hon inte visste om hon ville vara en del 
av. När hon inte klarade av sin depression längre åkte hon till psykakuten på S:t 
Lars. Hon har varit där i många olika faser och skeenden i livet, både som arbetslös, 
student, doktorand, författare, ensamstående, gift och gravid.  
 

”Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. […] Det gör för ont. Ibland. 
Ibland är det bara outhärdligt. Denna vardag. Denna tristess. Detta 
fula liv. Det banala. Det dumma” (Heberlein, 2008, s. 13) 

 
Att hantera sin ångest 
Heberlein (2008) försökte gör allt som stod i hennes makt för att bli av med 
ångesten när den drabbade henne. Hon körde bil i rasande fart mellan Malmö och 
Stockholm och mellan Malmö och Göteborg, gick på långa promenader och 
försökte gå bort rösterna huvudet. Hon kröp på alla fyra och slog huvudet blodigt i 
golvet. Ångesten åt upp henne, hjärnan kokade och slutade aldrig. Alla val som 
finns i livet gav henne ångest och hon frågade sig vad hon skulle välja? 
 

”Min ångest tillhör inte den chica existentiella kulturångestgenren. 
Min ångest är verkligen inte klädsam. Den genererar inte stor poesi 
och passar dåligt ihop med rödvin och sociala sammanhang.” 
(Heberlein, 2008, s. 13) 

 
Hornbacher (2009) dövade sin ångest med stora mängder alkohol. I samband med 
drickandet träffade hon många olika män som hon hade sex med. Hon skar sig för 
att den fysiska smärtan var enklare att hantera än ångesten. Smärtan fick henne att 
känna sig levande, vilket upplevdes som positivt eftersom hon då enbart var 
medveten om den och ingenting annat. 
 

”Skärandet hjälper. Jag skär mig varje dag. Jag står i badrummet och 
skär mönster i armarna. De bildar ärr. Mina armar kommer att vara 
täckta av ärr resten av livet. Jag biter ihop. Skär lite till. Skär djupare. 
Tankarna upphör.” (Hornbacher, 2009, s. 51) 

 
Att inte vilja leva längre 
Heberlein (2008) återkom ständigt till planerna på att begå självmord och beskrev 
hur hon skulle gå till väga men också hur hon inte tänkte göra. Vid flera tillfällen 
skar hon sig så illa att läkarvård behövdes. Hon tog in på ett pensionat i Brösarp 
tillsammans med sextio tabletter Sobril, men hon svalde dem inte. Vid ett tillfälle 
svalde hon alla Sobril samt Anafranil som fanns hemma. Den gången räddades hon 
av sin katt som var instängd på hennes rum och jamade så högt att brodern undrade 
vad som stod på. Det blev ambulans till sjukhuset och hon överlevde.  Hon ville 
inte blanda in andra människor i sin död och valde därför att inte hoppa framför tåg 
eller köra bil in i en lastbil. Att hoppa från Turning Torso eller skjuta sig själv 
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tyckte hon verkade kladdigt. Hon menade att om hon dog genom självmord skulle 
förmodligen hennes bok sälja mer än om hon inte gjorde det. Hon ville ge 
intäkterna till sin familj efter att ha satt dem i en svår ekonomisk situation genom 
sin sjukdom.  
 

Nej, en rejäl dos stilnoct, en halv flaska vodka och sedan rakt ut i 
vattnet vid Örnahusen. Det tror jag är vattentätt. Risken finns att jag 
ångrar mig men då är jag så omtöcknad av piller och sprit att jag inte 
orkar vända om. (Heberlein, 2008, s. 31) 

 
Hornbacher (2009)  försökte också begå självmord. Många gånger skar hon sig för 
att döva sin ångest. En gång skar hon upp pulsådern i armen men ångrade sig och 
lyckades ringa efter en ambulans. Hon menade att en anledning till att hon skar upp 
pulsådern var att hon var fullproppad med mediciner som var alldeles fel för hennes 
diagnos. Hon fick Prozac men hon var inte deprimerad utan istället gjorde 
medicinen henne än mer manisk.  
 
Att hantera sociala relationer 
Ensamhet i sjukdomen vittnade båda kvinnorna om. Heberlein (2008)  undrade vem 
hon skulle ringa när hon inte länge orkade leva. Kunde hon utsätta sina vänner och 
familj för sin sjukdom? Många gånger tyckte hon att det var lättare att hantera sin 
sjukdom själv och åka till psykakuten ensam trots en välfylld telefonbok med 
nummer till många vänner. Dock undrade hon vad som kan krävas av en vän, var 
går gränsen? När hon var i 20 års ålder och hade blivit våldtagen började hennes 
vänner att försvinna. Hennes vänner sattes på prov, varje fest, varje kvällsmys eller 
biobesök slutade med att hon storgrät eller fick en ångestattack. Hur länge skulle 
hennes vänner orka med hennes beteende? 
 

”De undvek mig. De slutande ringa. De åkte till Roskilde utan mig. 
De hyrde en buss och drog till Frankrike allihop utan mig. De gjorde 
sig onåbara, otillgängliga. De bara försvann. Helt plötsligt var jag 
utan vänner” (Heberlein, 2008, s. 71) 

 
Hornbacher (2009) gick snabbt in i relationer med olika män. Med de män hon 
hade längre relationer med gifte hon sig snabbt och däremellan hade hon många 
olika sexpartners. Hennes förhållande var stormiga och ledde till skilsmässor. 
Mycket alkohol fanns med i bilden. Relationerna till vänner och familj sattes på 
prov och var från och till men hon upplevde att de alltid fanns och ställde upp när 
hon behövde hjälp. En av hennes vänner fick frågan hur det är att ha en bipolär vän 
och hon berättade att det är annorlunda och hon var alltid orolig över att 
Hornbacher (2009) skulle begå självmord. Det upplevde hon som svårast med att 
vara vän till en person som har bipolär sjukdom. 
 
Att undvika nya sjukdomsepisoder 
Hornbacher (2009) beskrev hur det var att leva med en mental sjukdom, och vikten 
av att acceptera det hon inte kunde göra och acceptera det hon måste göra.  
Hon kunde inte lägga sig för sent, eftersom sömn var av största betydelse för 
hennes hälsa. En natt utan sömn kunde räcka för att sätta igång sjukdomen. Hon 
måste undvika långa arbetspass för att inte bli stressad samt undvika alkohol då det 
bara behövdes en droppe för att få hennes bägare att rinna över. Det var viktigt att 
hon tog sina ordinerade mediciner för att hålla humöret på en så jämn nivå som 
möjligt. Hornbacher (2009) skrev varje dag i sin humördagbok där hon beskrev hur 



9 
 

hon kände sig från dag till dag, uppåt, glad eller nere, med oro och ångest. Detta 
hjälpte henne att ha en viss kontroll över sina känslor. 
Hon gick på ljusterapi varje dag och här var balansgången mellan tillräckligt och 
för mycket viktigt. Hon behövde tillräckligt mycket ljus för att minska 
depressionerna och lagom lite för att inte trigga igång det maniska beteendet.  
 

”Att hantera en mentalsjukdom handlar i huvudsak om att acceptera 
det man inte kan göra, och det man måste göra” (Hornbacher, 2008, 
s. 303). 

 
Heberlein (2008) berättade om hur viktigt det var att ta sina mediciner, och var 
övertygad om att hon utan dessa skulle begått självmord för länge sedan. När hon 
var manisk kunde hon inte sova utan medicin. Hon menade att det var viktigt med 
rutiner. Tillsammans med sina barn mådde hon bra eftersom hon visste att de måste 
äta tre gånger per dag gjorde även hon det. Hon tyckte om att göra normala saker, 
som exempelvis laga riktig mat och baka kanelbullar, tvätta och stryka gardiner, 
sova i sin säng och läsa sagor för barnen, det vill säga ha ett normalt liv. Hon 
vittnade också om att alkohol inte alls fungerade tillsammans med sjukdomen. Om 
hon drack alkohol reagerade hon tio gånger starkare än friska människor och hon 
menade att det kunde få förödande konsekvenser.  
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Resultatet i denna studie baserades på en kvalitativ litteraturstudie av två 
självbiografiska böcker, skrivna av kvinnor med bipolär sjukdom. Enligt Friberg 
(2006) beskrivs individens känslor och tankar på ett detaljerat sätt genom en 
självbiografi och därför valdes självbiografier för att få en inblick i kvinnornas 
livsvärld. Kvalitativ ansats användes för att få en djupare förståelse för en persons 
upplevelser (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2006). En kvalitativ litteraturstudie 
baserad på vetenskapliga artiklar kunde ha resulterat i ett bredare material men inte 
gett det djup som ges av de personliga upplevelserna i böckerna. En intervjustudie 
kunde genomförts men valdes bort på grund av risken för att tiden inte skulle räcka 
till. Kanske hade det även varit svårt att hitta lämpliga intervjupersoner. 
 
Det var enkelt att hitta böckerna som svarade mot studiens syfte. 
Inklusionskriterierna för studien innefattade böcker som skulle vara skrivna under 
de senaste fem åren (2005-2009)  för att se hur kvinnorna upplevde sin livsvärld i 
dagens samhälle. Den ena kvinnan bodde i Sverige och den andra i USA och under 
arbetets gång har jag, vad jag kunnat se, inte funnit några större skillnader på hur de 
upplevde sin vardag beroende på vart de bodde. 
 
Resultatet av studien baserades endast på två kvinnors självbiografier och kan 
således inte tala för alla kvinnor som drabbas av sjukdomen. Det kan även 
diskuteras vem det är som skriver självbiografiska böcker? Det är inte alla 
människor som vare sig kan eller vill skriva en självbiografi. De två kvinnor vars 
självbiografier utgör resultatet av denna studie är båda författare till yrket och har 
lätt för att uttrycka sig i ord. Frågan är hur resultatet hade sett ut om böckerna inte 
varit skrivna av författare som inte skriver i sitt yrke.  
 
Metoden som användes i studien var en innehållsanalys med kvalitativ ansats 
utifrån Graneheim och Lundmans (2004) modell. Den upplevdes som enkel att 
använda för att plocka ut meningsenheter, kondensera, skapa koder och kategorier. 
Dock kan det vara lätt att hoppa över ett steg om texten tolkas för snabbt och i 
strävan efter att vilja kategorisera direkt. Jag har dock varit noga med att ta ett steg i 
taget för att undvika fel och misstolkningar. Det som kunde upplevas som en 
svårighet var att kategorierna gick in i varandra, och det var svårt att placera 
texterna rätt. I det avseendet kunde det varit bra att ha en medförfattare för att 
diskutera detta, men i övrigt har jag inte upplevt några problem med att skriva 
arbetet ensam.  
 
I framtiden hade det varit intressant att studera hur män upplever sin livsvärld i 
samband med bipolär sjukdom och för att kunna se om det finns någon skillnad 
mellan könen. 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att belysa livsvärlden hos kvinnor som lever med 
bipolär sjukdom. Analysen resulterade i sex kategorier: Att leva med mani och 
hypomani, Att leva med depression, Att hantera sin ångest, Att inte vilja leva 
längre, Att hantera sociala relationer och Att undvika nya sjukdomsepisoder. 
Resultatet visar således att livsvärlden påverkas i stor utsträckning, på flera olika 
plan. 
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Både Heberlein (2008) och Hornbacher (2009) vittnade om att det fanns både för- 
och nackdelar med att leva med mani och hypomani. En fördel kunde exempel vara 
den skapande kreativitet de upplevde som hypomaniska och som kom dem till gagn 
i yrkeslivet. Michalak, Yathamn, Kloesar och Lam (2006) bekräftar detta och 
menar att personer i hypomaniska tillstånd får ett ökat självförtroende, blir mer 
kreativa, målinriktade och har mer energi och kan arbeta dubbelt så mycket som 
friska personer. Nackdelen var när hypomanin gick överstyr och kvinnorna inte 
längre hade kontroll över situationen vilket kunde få förödande konsekvenser och 
bland annat kunde ta sig uttryck i dyra impulsköp, något som både Heberlein 
(2008) och Hornbacher (2009) vittande om. Även sömnen påverkades negativt och 
sociala problem uppstod och personligheten förändrades  
 
Dahlberg, Drew och Nyström (2001) menar att livsvärlden först uppmärksammas 
när en person förändras. När en persons livsvärld förändras, vilket det ofta gjorde 
för de båda kvinnorna Heberlein (2008) och Hornbacher (2009), kan det vara svårt 
att veta hur man ska förhålla sig till den nya livsvärlden och på detta sätt kan 
otrygghet skapas. Livsvärldsperspektivet bör användas för att skapa förståelse på ett 
djupare plan och medvetandegöra en annan persons syn på omvärlden (Dahlberg et 
al, 2001). Genom att bejaka en annan persons livsvärld kan den egna livsvärlden 
utvidgas genom en ökad förståelse och kunskap om omvärlden och samspelet 
människor emellan. Eftersom vårdpersonal ofta befinner sig i epicentrum av en 
persons livsvärld i samband med förändring, som krävt behov av vård, har de 
många möjligheter att få perspektiv på andra människors livsvärld (Dahlberg et al, 
2001). Genom att bejaka personens upplevda livsvärld kan vårdpersonalen hjälpa 
till att förändra det negativa och förstärka det positiva (Dahlberg, Fagerberg, 
Nyström, Segesten & Suserud, 2003). Livsvärldsperspektivet går på djupet och är 
brett, vilket är bra eftersom livsvärlden hos en dessa båda kvinnor med bipolär 
sjukdom visade sig förändras ständigt när de pendlar mellan hypomani, manier, 
depression, ångest och självmordsplaner. Att aldrig veta från dag till dag vilket 
tillstånd man kommer att vara i kan skapa otrygghet. Upplevelser av otrygghet kan 
skapa olika former av lidande och att ständigt leva i en otrygg livsvärld kan skapa 
ett livslidande (Dahlberg et al, 2003). 
 
Både Heberlein (2008) och Hornbacher (2009) beskrev att leva med depression är 
som att leva i en svart och overklig värld med mörka tankar. De var ensamma i sin 
plåga och när de mådde som värst var de tvungna att söka hjälp. I en studie av 
Michalak et al (2006) beskriver personer med bipolär sjukdom tillståndet av 
depressionen på liknade sätt och menar att de inte vill gå upp ur sängen och vill 
helst av allt vill dö. 
 
I resultatet av denna studie framkom att både Heberlein (2008) och Hornbacher 
(2009)  dövade sin starka ångest med alkohol, slutade äta, körde bil väldigt snabbt, 
hade tillfälliga sexuella förbindelser samt skar sig själva och att de tog en mängd 
olika mediciner på eget initiativ. Detta gjordes för att försöka bli av med ångesten. 
Dock kunde det leda till än mer ångest efteråt då de till exempelvis hade kört bil 
alldeles för fort och i efterhand insåg att de inte haft någon kontroll över situationen 
och hade kunnat skada andra. De drabbades då av skamkänslor och än mer ångest. 
Samma resultat framkommer också i en studie av Rusner, Carlsson Brun och 
Nyström (2009).  
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Hornbacher (2009) menade att det var enklare att hantera den fysiska smärtan än 
ångesten. Heberlein (2008) uttryckte detta kort och koncist: ”Jag vill inte dö, jag 
vill bara inte leva,”(Heberlein, 2008, s. 13). Samtidigt som hon inte ville dö orkade 
hon heller inte leva det liv hon lever, vilket var ett plågsamt lidande. När en 
förändring av en persons livsvärld inträffar kan det vara oerhört svårt att finna ny 
mening med livet och således även en ny livsvärld, och i detta kaos kan en persons 
identitet försvinna.  Att inte orka och att ge upp skapar ett starkt livslidande. 
(Eriksson, 1994) 
 
I resultatet framkom vikten av att kvinnorna tog sina ordinerade mediciner och 
försökte leva ett enkelt liv med rutiner. Hilty & Brady (1998) menar att 
läkemedelsbehandling vid bipolär sjukdom är väldigt betydelsefullt. För 
Hornbacher (2009) tog det lång tid innan hon fick rätt diagnos och rätt medicin och 
på grund av felmedicinering skar hon upp sin pulsåder. Russel & Brown (2005) 
belyser vikten av att få rätt diagnos och rätt medicinering för att kontrollera 
sjukdomen.  
 
Både Heberlein (2008) och Hornbacher (2009) betonade vikten av rutiner som 
exempelvis betydelsen av att sova och undvika stress och alkohol samt göra 
vardagliga normala saker. Resultatet stöds av Russel & Brown (2005) som menar 
att det är viktigt med rutiner och sysselsättning för att bevara den mentala hälsan 
samt betydelsen av att äta hälsosamt, inte dricka alkohol och att sova ordentligt. På 
detta vis skapas en bättre livskvalitet och även en bättre livsvärld. Både Michalak et 
al (2006) och Russel och Browne (2005) belyser vikten av sociala relationer i 
samband med bipolär sjukdom, något som även framkommit i resultatet av denna 
studie.  Heberlein (2008) menade att när hon var tillsammans med sina barn mådde 
hon som allra bäst för då slapp hon tänka på sig själv och kunde sätta sina barn i 
första rummet.  
 

SLUTSATS 
 
Resultatet av denna studie visar att leva med en kronisk psykisk sjukdom som 
bipolär sjukdom, ständigt påverkar en persons livsvärld. Det är inte bara vid 
depressionen eller vid manier som personen påverkas utan det gäller att hela tiden 
ha kontroll över sig själv med rutiner så att inte nya sjukdomsperioder framkallas.  
 
En ökad förståelse för livsvärlden hos kvinnor som lever med bipolär sjukdom kan 
ge kunskap om vilka fysiska, psykiska och sociala behov som behöver tillfredställas 
för att skapa ett så gott liv och en så god omvårdnad som möjligt hos dessa kvinnor.   
Det är av största betydelse att en person får rätt diagnos och rätt medicin så att 
personen kan få rätt behandling snabbt. På så vis kan det minska onödigt lidandet 
och skapa förutsättningar för personer med bipolär sjukdom om en bättre livsvärld.  
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BILAGA 1 - UTDRAG UR DSM IV 
 
I DSM-IV (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, Frances, 1994) 
beskrivs en depressionsepisod på följande sätt: Under en sammanhängande 
tvåveckorsperiod ska minst fem av följande symtom finnas och orsaka ett påtagligt 
lidande eller försämrad funktionsförmåga: 
 

1. Nedstämdhet 
2. Minskad förmåga att känna glädje eller intresse 
3. Minskad eller ökad aptit, viktnedgång eller viktuppgång 
4. Sömnsvårigheter eller ökad sömn 
5. Rastlöshet eller synlig långsamhet eller tröghet 
6. Trötthet eller nedsatt energi 
7. Känslor av värdelöshet, skuldkänslor 
8. Koncentrationssvårigheter 
9. Tankar på döden, självmordstankar 

 
I diagnossystemet DSM-IV (Frances, 1994) har manier beskrivits på följande sätt: 
 
A. Under en period på minst en vecka är sinnesstämningen abnormt förhöjd, 
expansiv eller irritabel. 
 
B. Samtidigt ska minst tre av följande sju symtom finnas med i bilden: 
 

1. Förhöjd självkänsla eller grandiositet (överdriven tro på egna kunskaper och 
färdigheter, och egen betydelse och makt) 

2. Minskat sömnbehov 
3. Ökad pratsamhet eller svårighet att hålla tyst 
4. Tankeflykt eller upplevelse av tankerusning 
5. Lättdistraherad (uppmärksamheten dras lätt till ovidkommande stimuli) 
6. Ökad målinriktad aktivitet eller psykomotorisk agitation 
7. Ger sig in i lustbetonade aktiviteter som tenderar att leda till obehagliga 

konsekvenser (t.ex. köpgalenskap, omdömeslösa investeringsplaner, 
sexuella felsteg). 

 
C. Symtomen uppfyller inte kriterierna för blandepisod mani/ depression  
 
D. Störningen ska vara så allvarlig att den orsakar en påtaglig funktionsförsämring i 
yrkeslivet, i vanliga sociala aktiviteter eller i mellanmänskliga relationer, eller 
nödvändiggör sjukhusvård för att förhindra att sjukdomsepisoden leder till att man 
gör något som blir negativt för en själv eller andra, eller att symtombilden rymmer 
psykotiska drag.  
 
E. Symtomen beror inte på drogmissbruk, pågående läkemedelsbehandling eller 
någon icke-psykiatrisk sjukdom.  
 
I diagnossystemet DSM-IV (Frances, 1994) beskrivs hypomani på följande sätt:  
 

1. Perioden kännetecknas av samma symtom som vid manisk episod, d.v.s. 
individens sinnesstämning är förhöjd, expansiv eller irritabel och minst tre 
av de sju symtomen i lista B ska finnas med.  
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2. Perioden ska ha en längd på minst fyra dagar.  
3. Perioden ska medföra en tydlig förändring av patientens normala sätt att 

fungera.  
4. Perioden får däremot inte vara så allvarlig att den orsakar påtaglig 

funktionsförsämring socialt eller i yrkeslivet.  
DSM-IV påpekar: ”Förändringen i sättet att fungera kan för vissa 
innebära ökad effektivitet, prestationsförmåga eller kreativitet. Men 
för andra kan hypomani orsaka en viss social och yrkesmässig 
funktionsnedsättning”.  

5. Perioden får inte vara så allvarlig att den motiverar sjukhusvård. 
6. Psykotiska symtom får inte finnas. 
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BILAGA 2 – EXEMPEL PÅ KONDENSERING 
OCH KATEGORISERING AV 
MENINGSBÄRANDE ENHETER 
 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Under-
kategori 

Kategori 

”Nej, en rejäl dos stilnoct, 
en halv vodka och sedan 
rakt ut i vattnet vid 
örnahusen. Det tror jag är 
vattentätt. Risken finns att 
jag ångrar mig men då är 
jag så omtöcknad av piller 
och sprit att jag inte orkar 
vända om” (Heberlein, 
2008, s. 31). 

Tar piller och 
sprit och vill 
dränka sig 

Ångest, 
rop på 
hjälp 

Självmord 
 

Att inte 
vilja leva 
längre 

”Impulsköp. Det gör väl de 
flesta. Ett par sko. En ny 
tröja. Kanske till och med 
en soffa. Men ett helt jävla 
hus för flera miljoner? Ett 
hus på 160 kvadratmeter 
med trädgård och takterrass 
(«på rätt sida av 
järnvägen») Så gör man 
bara inte. Jag gör det.” 
(Heberlein, 2008, s. 74) 

Impulsköp, hus 
för några 
miljoner 

Gör av 
med för 
mycket 
pengar 

Mani/ 
okontroller
at beteende 

Att leva 
med mani 
och 
hypomani 

”De undvek mig. De 
slutande ringa. De åkte till 
Roskilde utan mig. De 
hyrde en buss och drog till 
Frankrike allihop utan mig. 
De gjorde sig onåbara, 
otillgängliga. De bara 
försvann. Helt plötsligt var 
jag utan vänner” 
(Heberlein, 2008, s. 71) . 

Alla vänner 
överger henne 

 Svek, 
utanförsk
ap 

Ensamhet  Att 
hantera 
sociala 
relationer 

”Det är lördag förmiddag 
och jag mår inte bra. Jag 
vill verkligen ingenting, 
ingenting, ingenting. Jag 
har fortfarande nattlinnet på 
mig, jag behöver tvätta 
håret. Jag har lovat min 
flicka att vi ska köpa ett 

Mår inte bra, 
vill ingenting 

Likgiltig
het   

Depression Att leva 
med 
depression 
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Meningsbärande enhet Kondensering Kod Under-
kategori 

Kategori 

pennskrin till henne idag” 
(Heberlein, 2008, s. 186). 

”Jag känner mig bedövad. 
Jag befinner mig i 
badrummet i min lägenhet i 
Minneapolis, tjugo år 
gammal, kraftigt berusad 
och närmast omedveten om 
vad jag gör. Jag skär 
mönster på armen, ett löv 
och en orm” (Hornbacher, 
2009, s. 1) 

Berusad, skär 
sig på armarna 

Döva 
ångesten 

Ångest Att hantera 
ångest 

”Jag hade kommit ända 
fram till bilen när jag 
märker att jag inte har några 
kläder på mig. Men 
herregud, sade jag tyst till 
mig själv och skakade på 
huvudet och gick tillbaka 
in. Jag tog på mig min 
blåblommiga solklänning 
för att i nästa sekund 
komma på att jag borde ta 
en dusch. Jag duschade, 
drog på mig känningen 
innan vattnet ens hunnit 
rinna av mig och direkt ut” 
(Hornbacher, 2009, s. 78). 

Gå till bilen 
naken, in och 
duschar och 
klä på sig utan 
att torka sig. 

Impulser
na styr 
beteende 

Mani Att leva 
med mani 
och 
hypomani 

”Jag känner mig smutsig 
och ofräsch, ligger tungt 
och slappt. Jag ser ingen 
anledning att röra mig. Man 
har dragit in alla mina 
kreditkort och avslutat alla 
mina konton. Jag har blivit 
avskedad från mitt jobb och 
avstängd från skolan där jag 
studerade. Bilen och alla 
mina saker är kvar där vi 
lämnade dem i Kalifornien, 
nu en belastning för mina 
besvikna vänner” 
(Hornbacher, 2009, s. 154) 

Vill inte röra 
sig, har inga 
pengar, 
avskedad från 
jobb, avstängd 
från skola, 
belastning för 
vänner 

Meningsl
öst/ 
utlämnad 

Ångest Att hantera 
Sociala 
situationer 

”Jag kan höra hur mina Tankar Okontrol Mani Att leva 
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Meningsbärande enhet Kondensering Kod Under-
kategori 

Kategori 

tankar viner genom 
huvudet, se hur de som röda 
blixtrar snäpper fast på ett 
komplext nät som designats 
av gud för mig personligen 
- jag är miljonärska och hör 
hemma i den högre 
societeten och ska bemötas 
med den respekt som anstår 
min höga status - min bil 
kan flyga” (Hornbacher, 
2009, s. 81). 

designats av 
gud för mig 
personligen. 
Miljonärska 
som tillhör den 
högre 
societeten 

lerad med mani 
och 
hypomani 

”Jag vill inte dö, jag vill 
bara inte leva. […] Det gör 
för ont. Ibland. Ibland är det 
outhärdligt. Denna vardag. 
Denna tristess. Detta fula 
liv. Det banala. Det 
dumma” (Heberlein, 2008, 
s. 13). 

Det gör ont, 
outhärdligt, 
tristess och fult 

Meningsl
öst 

Depression Att leva 
med 
depression 

”Min ångest tillhör inte den 
chica existentiella 
kulturångestgenren. Min 
ångest är verkligen inte 
klädsam. Den genererar inte 
stor poesi och passar dåligt 
ihop med rödvin och sociala 
sammanhang” (Heberlein, 
2008, s. 13). 

Min ångest är 
inte klädsam. 

utanförsk
ap 

Ångest Att hantera 
ångest 

”Skärandet hjälper. Jag skär 
mig varje dag. Jag står i 
badrummet och skär 
mönster i armarna. De 
bildar ärr. Mina armar 
kommer att vara täckta av 
ärr resten av livet. Jag biter 
ihop. Skär lite till. Skär 
djupare. Tankarna upphör” 
(Hornbacher, 2009, s. 51). 

Skärandet 
dämpar 
ångesten, 
tankarna 
upphör 

Självska
debeteen
de.  

Ångest Att hantera 
ångest 
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