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Sammanfattning

Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett av Sveriges största folkhälsoproblem och kvinnor drabbas 
oftare. Bipolär sjukdom är kronisk och innebär att pendla i olika skov i form av mani och 
depression. Sjukdomen orsakar stort lidande, ständig oro och ångest över att hamna i ett nytt 
skov eller att tappa kontrollen över sig själv. Personcentrerad omvårdnad används inom 
hälso-och sjukvården för att belysa vikten av att reflektera kring livsvärldsperspektivet som 
innebär att se personen bakom sjukdomen. Genom kunskap om patientens upplevelse, tankar, 
erfarenheter och tolkningar kring sjukdomen kan sjuksköterskan individanpassa 
omvårdnaden för att stötta patienten på bästa sätt.
Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom.
Metod: En kvalitativ innehållsanalys baserad på tre patografier. Utifrån Graneheim och 
Lundman beskrivning av innehållsanalys utfördes analys av data.
Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier och nio underkategorier. Kvinnorna som levde 
med bipolär sjukdom beskrev att de upplevde pendlande känslor, de hamnade i skov och 
kände ett behov att lindring. Kvinnorna upplevde en förändrad livsvärld då det var svårt att 
skilja på vad som var verklighet och inte. En förändrad självbild upplevde kvinnorna på 
grund av att sjukdomen gjorde att de inte var samma person längre. Kvinnorna upplevde 
skam och en känsla av saknad förståelse.
Slutsats: Att leva med bipolär sjukdom innebär pendlande känslor, en förändrad livsvärld 
och förändrad självbild. För att kunna ge en personcentrerad omvårdnad är det en essentiell 
del som sjuksköterska att ha kunskap om de drabbade kvinnorna som lever med bipolär 
sjukdom.
Nyckelord: bipolär sjukdom, kvalitativ, kvinnor, livsvärld, patografier, personcentrerad 
omvårdnad, upplevelse



Abstract
The aim is to highlight women's experience of living with bipolar disorder. Mental health is 

one of Sweden's largest public health problems and women are more often affected. Bipolar 

disorder is chronic and involves commuting in different forests in the form of mania and 

depression. The disease causes great suffering, constant concern and anxiety about ending up 

in a new forest or losing control of itself. Person-centered nursing is used in healthcare to 

highlight the importance of reflecting on the life-world perspective that involves seeing the 

person behind the disease. Through knowledge of the patient's experience, thoughts, 

experiences and interpretations about the disease, the nurse can individually adapt the nursing 

care to fit the patient in the best way.

A qualitative content analysis was chosen based on three pathographies. Based on Graneheim 

and Lundman's description of content analysis, analysis of data was performed. The analysis 

resulted in three categories and nine subcategories. The women who lived with bipolar 

disorder described that they experienced commuting feelings, they ended up in forests and 

felt a need for relief. The women experienced a changing world of life, as it was difficult to 

distinguish between reality and not. An altered self-esteem saw the women because the 

disease meant they were not the same person anymore. The women experienced shame and 

powerlessness.

Living with bipolar disorder involves commuting emotions, a changing world of life and

changing self-esteem. In order to provide a person-centered nursing, it is an essential part as a 

nurse to have knowledge of the affected women living with bipolar disorder.
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Inledning 

Psykisk ohälsa har ökat markant under de senaste åren och är ett av Sveriges största 

folkhälsosjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2016), främst drabbade är kvinnor (Kulkarni, 

2016). En form av psykisk ohälsa är bipolär sjukdom som beräknas drabba cirka 1-3 % av 

befolkningen. Sjukdomen har hög ärftlighet och risken att insjukna är 10 gånger högre för 

barn vars föräldrar lider av sjukdomen än de utan bipolär sjukdom i släkten. Bipolär sjukdom 

är ett livslångt tillstånd där individen pendlar mellan att hamna i skov av maniska och 

depressiva tillstånd. Mellan skoven kan individen vara symtomfri, men sjukdomens 

svårighetsgrad kan variera. Sjukdomen har hög dödlighet både relaterat till kroppsliga 

sjukdomar och självmord (Socialstyrelsen, 2017). Bipolär sjukdom har lika hög förekomst 

bland kvinnor och män (ibid.), däremot lider kvinnor i högre grad av nedsatt psykiskt 

välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2016). Skärsäter (2014) menar att individer med 

bipolär sjukdom ofta söker vård för somatiska besvär och därför finns det stor risk att missa 

de psykiska problemen (ibid.). Då kvinnor är en sårbar grupp när det kommer till psykisk 

ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016) behövs det kunskap för att upptäcka dessa och kunna 

erbjuda personcentrerad omvårdnad. Oavsett vart i vårdkedjan en patient befinner sig ska 

sjuksköterskan kunna bemöta patienter och dess närstående på ett respektfullt och 

förtroendegivande sätt som främjar hälsa (Skärsäter, 2014). 

Bakgrund

Psykisk ohälsa bland kvinnor

Hedelin, Jormfeldt och Svedberg (2012) förklarar att i den vuxna befolkningen lider mellan 

20–40 procent av psykisk ohälsa av olika svårighetsgrad. Sedan mitten av 1990-talet har den 

psykiska ohälsan ökat markant i form av oro, ångest, sömnproblem och ängslan. Arvaniti et 

al (2009) beskriver att individer med psykisk ohälsa ofta upplever diskriminering och 

negativa attityder bland sjuksköterskor och omsorgspersonal (ibid.). Personer som har större 

risk att drabbas av psykisk ohälsa är kvinnor med små barn, utlandsfödda, arbetssökande, 

ensamstående samt kvinnor som arbetar inom vård, omsorg och skola. Bakomliggande 

orsaker till den markanta ökningen bland befolkningen tyder på ett hårdare samhällsklimat 

med sämre arbetsmiljöförhållande, ökad press på prestationer i arbetslivet och ökad 

psykosocial stress (ibid.).
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Folkhälsomyndigheten (2018) menar att kvinnor upplever psykisk ohälsa i högre grad än vad 

män gör. År 2016 gjorde Folkhälsomyndigheten en mätning av folkhälsan bland sveriges

befolkning som visade att 19 procent av kvinnorna upplevde nedsatt psykiskt mående och 

bland männen var det 12 procent (ibid.). Kulkarni (2014) menar att en anledning till att 

kvinnor i större utsträckning lider av psykisk ohälsa kan vara att de är mer utsatta för våld i 

nära relationer, sexuella övergrepp samt tidig sexualisering. En annan anledning till att 

kvinnor är mer utsatta för att drabbas av psykisk ohälsa kan bero på hormonella orsaker som 

exempelvis relaterat till menstruationscykeln, vissa preventivmedel, klimakterium samt andra 

hormonella förändringar (ibid.).

Bipolär sjukdom 

Bipolär sjukdom är kronisk och bryter ofta ut innan individen fyllt 30 år, bakomliggande 

orsaker kan både vara arv och miljö (Beckman & Fahlén, 2005). Förekomsten av sjukdomen 

är lika hög bland kvinnor och män, men generellt så drabbas fler kvinnor av depressiva 

tillstånd än vad män gör (Skärsäter, 2014). Den första sjukdomsepisoden utlöses i över 

hälften av fallen efter någon typ av psykisk- eller fysisk stress. Efter ett par sjukdomsepisoder 

kan känsligheten för att drabbas av en ny sjukdomsepisod öka, det krävs inte lika mycket för 

att utlösa ett skov (Skärsäter, 2014). 

Allgulander (2008) skriver att bipolär sjukdom delas in i undergrupper där bipolär sjukdom 

typ I och typ II är de mest förekommande. Enligt Skärsäter (2014) innebär bipolär typ I skov 

av depressiva och maniska episoder. Bipolär typ II innebär skov av depressiva och 

hypomaniska tillstånd. Depression innebär ett sänkt stämningsläge, mani ett förhöjt 

stämningsläge och hypomani är en mildare form av mani (ibid.). 

Att leva med bipolär sjukdom

Skärsäter (2014) menar att till bipolär sjukdom räknas mani, depression, mixed state och 

cyklotymi. Perioderna mellan skoven är normaltillstånd, det vill säga varken sänkt eller 

förhöjt stämningsläge, och kallas för eutyma. Vid mani kan individen tappa omdömet, bli 

lättdistraherad, inte se till konsekvenserna av handlingar, uppleva minskat sömnbehov, sväva 

bort i tankarna, ökat sexuellt intresse, förhöjd självkänsla och ökad socialisering. Det som 

kännetecknar den depressiva perioden är motsatsen, sömnsvårigheter, nedstämdhet och 
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minskad livsglädje (Allgulander, 2008). Mixed state är ett tillstånd med blandade depressiva 

och hypomana/maniska symtom som i vissa fall skiftar snabbt eller uppträder samtidigt. 

Cyklotymi är en mildare version av bipolär sjukdom som innebär att den drabbade upplever 

instabila svängningar mellan depression och mani (Skärsäter, 2014). 

Michalak, Yathamn, Kloesar och Lam (2006) beskriver hur livskvalitén kan påverkas 

negativt hos individer med bipolär sjukdom. Att hamna i olika skov kan förändra individens 

livsvärld, både i relation till vänner och familj samt förhållandet till arbetet och utbildning 

(ibid.). Individer med bipolär sjukdom bör hitta strategier för att klara det dagliga livet och 

lära sig att leva med sjukdomen. För att underlätta vardagen behövs ofta socialt stöd, vård, 

hälsosam livsstil och social interaktion. Individen bör ses ur ett holistiskt synsätt då 

sjukdomen innebär mer än att leva med maniska och depressiva perioder (Rusner, Carlsson, 

Brunt & Nyström, 2009). Ett holistiskt synsätt innebär att studera individens levda erfarenhet 

av ett fenomen (Henricson och Billhult, 2017).

Rusner, Carlsson, Brunt och Nyström (2009) beskriver att individer med bipolär sjukdom ofta 

lever med en daglig kamp. Livet går i skov och förändras ständigt från att ha medvetenhet i 

vardagen till omedvetenhet, allt kan vara underbart för att sedan vändas till motsatsen. Det 

svåraste med att leva med sjukdomen beskrivs ofta som att inte kunna lita på sig själv och 

sina handlingar, en ständigt pågående kamp att kunna skilja på verklighet och fantasi, samt att 

få andra människor att förstå hur det faktiskt är att leva med sjukdomen. Individer med 

bipolär sjukdom bör försöka lära känna sig själva och vad de klarar av för att undvika saker i 

det dagliga livet som kan vara utlösande faktorer till skoven. Att leva med bipolär sjukdom 

innebär ofta mycket rädsla och oro, men mellan perioderna kan individen ofta leva ett 

normalt liv (ibid.). 

Bipolär sjukdom har hög dödlighet, både relaterat till självmord och fysiska problem som 

kommer av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2017). Enligt Crump, Sundquist, Winkelby och 

Sundquist (2013) dör de med bipolär sjukdom i genomsnitt mellan 8.5,-9 år tidigare än övriga 

befolkningen. Marangell et al. (2006) menar att uppskattningsvis så genomför cirka 25-30% 

av de som lever med bipolär sjukdom självmordsförsök och av dessa uppskattas det vara 8-19

% som begår självmord (ibid.). De som lever med bipolär sjukdom har också ökad dödlighet 
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av bland annat hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, kronisk obstruktiv lungsjukdom samt 

bakteriella- och virussjukdomar (Crump et al., 2013).

Upplevelse och livsvärld

För att lättare förstå upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom är det viktigt med kunskap 

och förståelse av patientens livsvärld (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003). Livsvärlden innebär den upplevda världen, alltså det som är individens verklighet.

Den upplevda livsvärlden är unik för olika människor och innebär individens upplevelser av 

känslor i det dagliga livet. Individens upplevelse av världen baseras på upplevda erfarenheter 

och omständigheter i livet. Eftersom alla har mer eller mindre olika livsvärld upplever alla 

saker och ting på olika sätt (ibid.). Flensner (2015) menar att alla människors förändras och 

utvecklas efter vilka upplevelser de har varit med om. Det kan uppstå perioder i livet där 

människor genomgår ofrivilliga störningar vid exempelvis sjukdom eller ohälsa. Individen 

riskerar att inte kunna leva sitt liv som planerat på grund av upplevelsen av sjukdomen eller 

behandlingen. När ofrivilliga störningar sker kan individen känna sig vilsen i den egna 

kroppen (ibid.).

Som sjuksköterska är det enligt Dahlberg et al. (2003) viktigt med kunskap om en individs 

livsvärld för att kunna ge en personcentrerad omvårdnad. För att kunna ta del av individens 

livsvärld bör sjuksköterskan uppmärksamma hur patienten beskriver sina erfarenheter och 

upplevelser. Att som sjuksköterska ha kunskap om olika individers livsvärld kan bidra till 

ökad förståelse kring hälsa och välbefinnande (ibid.). 

Personcentrerad omvårdnad

Edvardsson (2010) menar att personcentrerad omvårdnad används inom hälso- och 

sjukvården för att belysa vikten av att som sjuksköterska reflektera kring 

livsvärldsperspektivet. Livsvärldsperspektivet innebär att sjukvårdspersonalen kan se 

personen bakom sjukdomen och få kännedom om patientens tolkningar, upplevelse, 

erfarenheter och tankar om hur sjukdomen påverkar livet. Genom kunskap om patientens 

upplevelser och förutsättningar kan sjuksköterskan få möjlighet att tillämpa bästa möjliga 

vård anpassat för den enskilda individen (ibid.).
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Hewitt-Taylor (2018) skriver att genom personcentrerat arbete kan omvårdnadens kvalité 

förbättras från patientens perspektiv. Att arbeta personcentrerat kan också öka trivseln bland 

personalen som tillämpar arbetssättet. Personcentrerad omvårdnad innebär att patienten står i 

fokus för omvårdnaden och att arbetet ska anpassas efter individen. För att ha möjlighet att 

tillämpa arbetssättet måste sjuksköterskan bli medveten om patientens personlighet, ha god 

kännedom och försöka sätta sig in i dennes situation (ibid.).

Omvårdnad vid bipolär sjukdom

Rusner, Carlsson, Brunt och Nyström (2009) förklarar att individer med bipolär sjukdom ofta 

kräver regelbunden vård på grund av återkommande symtom kopplat till sjukdomen. Det är 

viktigt att individen känner sig respekterad och upplever förtroende för sjuksköterskan och 

vården.Sjuksköterskan bör ha en djupare förståelse och kunskap om bipolär sjukdom för att 

kunna samtala och bemöta patienter som drabbas (ibid.). 

Birkler (2007) skriver att en viktig del för sjuksköterskan är psykoeduktion, vilket innebär en 

patient- och anhörigutbildning om sjukdomen. Genom att ha goda kunskaper om sjukdomen 

kan tidiga maniska och depressiva symtom upptäckas och därmed minskar risken för 

återinsjuknande. Patient- och anhörigutbildning kan leda till ökad förståelse om sjukdomen 

och läkemedlens effekt. Individen kan även få motiverande och stödjande samtal hos en 

terapeut som på längre sikt kan leda till att kunna hantera och leva med sin sjukdom (ibid.). 

Skärsäter (2014) skriver att sjukdomen ofta innebär sociala svårigheter både för patient och 

dess närstående, därmed bör information och kunskap kring de aktuella 

livsstilsförändringarna informeras. Det är viktigt att sjuksköterskan tillsammans med 

patienten och dess anhöriga kommer fram till en handlingsplan genom att diskutera kring hur 

patienten vill att omvårdnaden ska utföras vid ett eventuellt återfall. För att minska risken för 

att insjukna i skov bör patienter med bipolär sjukdom ha rutiner i vardagen gällande 

kostvanor, motion och sömn. Det är också bra att stimulera och aktivera patienten eftersom 

att det kan motverka oroligt beteende (ibid.). 

Birkler (2007) menar att sjukdomen kan medföra stora sociala och medicinska konsekvenser, 

därav är det viktigt att behandlingen påbörjas så snabbt som möjligt. Behandling med 

psykoterapi och mediciner kan minska risken för att hamna i skov samt att skoven kan bli 
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lindrigare. De som lever med bipolär sjukdom upplever ofta att medicineringen påverkar 

negativt då det medför många biverkningar. Bristande sjukdomsinsikt och en känsla av 

saknad förståelse från omgivningen kan leda till att individen med sjukdomen upplever skam 

och inte tar ordinerade läkemedel (ibid.). 

Problemformulering

Sjuksköterskor kan möta personer med bipolär sjukdom i olika omvårdnadssituationer. 

Allgulander (2008) menar att förekomsten av bipolär sjukdom är lika stor mellan kvinnor och 

män, men fler kvinnor drabbas av depressiva episoder och upplevs generellt sett må sämre 

(ibid.). Att leva med depressiva och maniska skov påverkar kvinnorna negativt och leder till 

ett lidande samt sämre livskvalité (Rusner, Carlsson, Brunt & Nyström, 2009). Det kan finnas 

mycket negativa attityder och saknad förståelse för dessa kvinnor både i samhället och inom 

hälso- och sjukvård. Individer med bipolär sjukdom känner sig ofta utanför och annorlunda i 

samhället och blir inte blir tagna på allvar inom vården. Kvinnor med psykisk ohälsa blir ofta 

missförstådda och förminskade i vården, därför behövs det ökad kunskap om kvinnors 

upplevelse kring sjukdomen för att kunna erbjuda bättre hjälp och personcentrerad 

omvårdnad. 

Syfte

Syftet var att belysa kvinnors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom.

Metod

Design

Studien genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie med induktiv metod baserad på 

patografier. Friberg (2017) menar att i en litteraturstudie med kvalitativ design vill forskaren 

förstå och belysa personers levda upplevelser och erfarenheter kring ett fenomen. Att forska 

utifrån ett induktivt förhållningssätt innebär att forskaren utgår från erfarenheter som 

resulterar i en teori (Henricson & Billhult, 2017). Studien är baserad på 3 patografier. En 

patografi innebär enligt Dahlborg-Lyckhage (2017) en biografi om en individs upplevelse av 

sin livsberättelse. Patografier valdes då de syftar till att ge en djupare bild av individens 

upplevelser och innehåller ofta en detaljerad beskrivning av tankar och känslor i vardagen 
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(ibid.). Eftersom en patografi är en redan skriven text är det enligt Olsson och Sörensen 

(2012) viktigt att det som framkommer är tydligt beskrivet för att undvika missförstånd då det 

vanligtvis saknas möjligheter att komplettera texten. 

Urval/ Datainsamling

För att hitta relevanta patografier som svarade på studiens syfte användes databasen Libris. 

Libris användes då det är en databas som uppdateras dagligen och för närvarande innehåller 

cirka 7 miljoner titlar från svenska biblioteksenheter (Libris, 2018). I Libris gjordes sökningar 

i form av sökord i fritext (se bilaga 1). Patografierna skulle vara självbiografiska och skrivna 

av en kvinna över 18 år som skriver om sin upplevelse av att leva med bipolär sjukdom. Ett 

annat inklusionskriterie var att patografierna skulle vara skrivna på svenska för att undvika 

missförstånd och feltolkningar som kan uppstå vid översättningen. 

Den första sökningen innehöll sökorden AMNE:(bipolär) AND GENRE:(Biografi) som 

inledningsvis gav 24 träffar. Efter att sökningen avgränsades till att enbart visa böcker 

skrivna på svenska sorterades fyra träffar bort och det återstod 20 träffar. Sju av träffarna var 

skrivna av män och sorterades därför bort. Två träffar var översatta till svenska och därför 

sorterades även de bort. Fyra av böckerna var mer inriktad på andra eller flera olika psykiska 

sjukdomar och ansågs därför inte relevant i studien. En bok var dubblett och slutligen valdes 

tre patografier som ansågs uppfylla de aktuella inklusionskriterierna samt var relevanta i 

relation till studiens syfte. Titlarna på de inkluderade böckerna är “Med mitt liv i mina 

händer: att leva med bipolär sjukdom”, “Mitt liv i berg-och dalbana” samt “Ett bipolärt 

hjärta”.
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Beskrivning av patografier

Boktitel: Med mitt liv i mina händer: att leva med bipolär sjukdom

Författare: Cecilia Asp

År och förlag: 2012, Hägersten: Papertalk

Sammanfattning: Boken är skriven av Cecilia Asp 2012. Det är en självbiografi som 

innehåller 246 sidor. Cecilia insjuknade när hon var 30 år och skriver om sin kamp mot 

bipolär sjukdom och en vardag med självmordstankar, ångest, depression och manier. Med 

boken vill Cecilia belysa att psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem.

Boktitel: Mitt liv i berg och dalbana

Författare: Camilla Gustafsson

År och förlag: 2011, Visby: Nomen

Sammanfattning: Boken är skriven av Camilla Gustafsson 2011. Det är en självbiografi som 

innehåller 58 sidor. Camilla insjuknade i bipolär sjukdom som 15 åring men fick sin diagnos 

först vid 25 års ålder. Boken skildrar ett liv med höga toppar och djupa dalar som ibland är 

hemskt men däremellan underbart.

Boktitel: Ett bipolärt hjärta

Författare: Rebecca Anserud

År och förlag: 2012, Lindquist Publishing 

Sammanfattning: Boken är skriven av Rebecca Anserud 2012. Det är en självbiografi som 

innehåller 151 sidor. Rebecca insjuknade i bipolär sjukdom när hon var 15 år och fick sin 

diagnos fem år senare. Under åren har Rebecca legat inlagd på slutna psykiatriska 

avdelningar 17 gånger, testat ECT behandling och en mängd olika läkemedel. Med boken vill 

Rebecca nå ut till de som lider av psykisk ohälsa och öka förståelsen kring sjukdomen.
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Dataanalys

Litteraturstudien är baserad på en kvalitativ innehållsanalys som utgår från meningsenheter 

hämtade från tre patografier. En innehållsanalys innebär en vetenskaplig analys av en text 

(Danielson, 2017). En meningsenhet innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) ett 

kortare stycke text som beskriver det syfte som studien fokuserar på. För att analysera den 

insamlade datan har en innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (ibid.) 

använts. Innehållsanalysen gjordes med manifest ansats som innebär en textnära analys för att 

undvika egna tolkningar av texten och fokuserar på de ord som står skrivna (Graneheim & 

Lundman, 2004). För att behålla analysen så manifest som möjligt har de identifierade 

meningsenheterna skrivits exakt som de står i böckerna, oavsett stavfel eller felaktig 

meningsbyggnad. Analysen fick latenta inslag då en viss grad av tolkning inte går att 

undvika.

Studiens författare läste patografierna enskilt flertal gånger för att enligt Graneheim och 

Lundman (2004) få en helhetsbild och större förståelse av innehållet. Båda författarna 

identifierade enskilt meningsenheter som svarade på studiens syfte utifrån de tre valda 

patografierna. Meningsenheterna sammanställdes och de meningsenheter som svarade på 

syftet sorterades bort. Efter att meningsenheterna hade identifierats och sammanställts 

kondenserades de, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att textstycket kortas 

ner men kärnan i meningsenheten finns kvar. De kondenserade meningsenheterna kodades, 

vilket kan förklaras som en etikett som beskriver den aktuella meningsenheten. Koderna 

grupperades och underkategorier samt kategorier kunde identifieras som beskrev vad 

meningsenheterna handlade om (ibid.). För att säkerställa att koderna hamnat under rätt 

kategori skrevs samtliga meningsenheter ut och klipptes ut var för sig. Författarna till studien 

diskuterade och gick igenom alla koderna en extra gång, vilket slutligen resulterade i tre 

huvudkategorier med nio underkategorier som beskrev studiens syfte. Se bilaga 2 för 

exempel från innehållsanalys. 
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Etiska övervägande 

Sandman och Kjellström (2013) menar att för att en studie ska anses vara etiskt korrekt ska 

tre villkor vara uppfyllda. Det första området handlar om att reflektera kring om forskningen 

kommer leda fram till värdefull och användbar kunskap (ibid.). Den här forskningen ska leda 

till ökad kunskap och förståelse för både sjukvårdspersonal och i samhället kring kvinnors 

upplevelse av att leva med bipolär sjukdom. Sandman och Kjellström (2013) menar vidare att 

det andra kravet är att studien ska ha god vetenskaplig kvalitet. För att säkerställa god 

vetenskaplig kvalitet har forskningen utgått från en design som främjar studiens syfte och 

studiens författare har lagt ner tid och engagemang. Den sista principen handlar enligt 

Sandman och Kjellström (2013) om att studien ska genomföras på ett etiskt sätt. En av de 

viktigaste etiska principerna inom forskning är godhetsprincipen som innebär att vilja göra så 

gott som möjligt (ibid.). Genom att öka kunskapen om kvinnors upplevelse av att leva med 

bipolär sjukdomen kan studien leda till en ökad förståelse och samhörighet. Olsson och 

Sörensen (2011) menar att det finns en princip som handlar om att deltagare i en studie ska 

lämna samtycke för att datan används (ibid.). Den insamlade datan som använts i den här 

studien har använts utan samtycke från patografiernas författare, men eftersom patografierna 

är offentligt publicerade uppfattas det som ett underförstått samtycke. Det har det valts att 

genomföra en textnära innehållsanalys med respekt och hänsyn för att undvika

misstolkningar av texten. 

Resultat

Innehållsanalysen resulterade i tre kategorier med nio underkategorier (Figur 1). Resultatet 

belyser kvinnors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom och visade att kvinnorna 

upplevde pendlande känslor då de hamnade i skov, hade tankar som drog ner dem och ett 

behov av lindring. I samband med bipolär sjukdom upplevde kvinnorna en förändrad 

självbild då de inte kände igen sig själva, upplevde en känsla av skam och saknad förståelse. 

Kvinnornas livsvärld förändrades eftersom sjukdomen begränsade deras vardag, de kunde 

inte alltid skilja på vad som var verkligt och inte samt att de fick hitta strategier för att lära sig 

leva med sjukdomen.
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Figur 1. Kategorier och underkategorier. 

Pendlande känslor 

Kvinnorna som levde med bipolär sjukdom upplevde pendlande känslor. De hamnade i skov 

och hade ofta tankar som drog ner dem. Att ständigt leva med pendlande känslor gjorde att 

kvinnorna kände ett behov av lindring, de ville bli av med lidandet som sjukdomen orsakade. 

Att hamna i skov

Kvinnorna pendlar ständigt i att leva i mörker som vid en depression till att uppleva ett liv 

utan bekymmer som vid en mani. Kvinnorna kunde inte alltid veta när skoven kom och hur 

länge de skulle pågå. Från att vara i en mani kunde känslorna snabbt vända till en depression. 

Skoven kunde komma helt utan förvarning men ibland kunde kvinnorna känna att ett skov 

var påväg och en känsla att något var fel. En av kvinnorna förklarade att hon kände hur hon 

tappade kontrollen över sig själv när hon hamnade i ett skov.

“Manin började sakta men säkert försvinna från min värld och jag kände 

depressionens hand ta stryptag om min hals”. (Anserud, 2012, s.116)

Kvinnorna kunde hamna i ett maniskt skov. De beskrev manin som en känsla av att de hade 

kolsyra i blodet, kände sig oövervinnliga, hade lösningen på alla världens problem, en 

oändlig energi och ett starkt självförtroende. I det maniska skovet tappade kvinnorna ofta 
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förmågan att fatta realistiska och rationella beslut, vilket ofta resulterade i att kvinnorna 

betedde sig på ett mindre accepterat sätt av samhället. Eftersom kvinnorna hade mycket 

energi och ett bra självförtroende presterade de ofta bra på jobbet under den tiden, de hade 

ofta många idéer och var mycket kreativa. De kunde också bli mycket flörtiga och tänkte inte 

på konsekvenserna av sina handlingar. När kvinnorna var i det här stadiet hade de ofta svårt 

att inse att det var ett sjukligt beteende.

“Jag hade ett självförtroende som aldrig varit högre och drog mig inte för att flirta 

under partytimmarna. Det kändes som jag hade kolsyra i hela min själ “. (Asp, 

2012, s. 122)

Efter en mani var det vanligt att kvinnorna gick ner i en depression. I det depressiva 

tillståndet upplevde kvinnorna ofta att ingen brydde sig om dem, att de var värdelösa och det 

var vanligt med självmordstankar. När kvinnorna var deprimerade isolerade de sig ofta och 

det var vanligt att de slutade sköta både sin hygien och vardagliga sysslor. I det depressiva 

tillståndet förlorade kvinnorna ofta tidsuppfattningen, fick sämre minne och kunde ha 

psykoser av olika slag.

“Jag grät och grät. Hur länge hade jag suttit där? Fem minuter? flera timmar? Jag 

kände doften av sur svett i mina gamla myskläder. När duschade jag senast? Jag 

kommer inte ihåg”. (Asp, 2012, s. 13).

Ibland upplevde en av kvinnorna att hon levde med ett fejkat skratt, att hon kunde var både 

ledsen och glad på samma gång. Kvinnan beskrev det som att vardagen gick ut på att försöka 

överleva, att hon pendlande mellan att dö inombords och ibland lycklig, nästan som att någon 

jävlades med henne. Kvinnorna kunde vara både deprimerade och i en mani samtidigt, ett så 

kallat mixed state.

“Fram till för några minuter sedan hade jag varit i djupaste mörker och nu lyste 

jag som en sol. Jag sa att jag måste vara i ett mixed state “. (Anserud, 2012, s.143)

Kvinnorna upplevde en ständig rädsla av att hamna i skov då det innebar att inte veta vad 

som skulle hända, vad de skulle göra och om de skulle kunna ta sig igenom stadiet.
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Behov av lindring

Kvinnorna som levde med bipolär sjukdom upplevde ofta ett behov av att bli av med 

lidandet. Periodvis upplevde kvinnorna ett starkt hat mot sig själva, där livet kändes 

meningslöst och de befann sig i mörker. En av kvinnorna beskrev att när skoven var som 

värst ville hon bara kasta sig ut från balkongen på femte våningen. En annan kvinna beskrev 

hur hon ville döda smärtan men inte sig själv. Hon ville leva, men det gjorde för ont. 

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

inte älskade mig själv, för det gjorde jag verkligen”. (Anserud, 2012, s. 11).

Kvinnorna upplevde att livet var för smärtsamt för att levas och ville bara hitta ett sätt att

lindra lidandet. Sjukdomen drog ner kvinnorna i mörkret och de kände ofta att självmord var 

den enda utvägen för att slippa all smärta. Det starka behovet av lindring gjorde att kvinnorna 

var i behov av professionell hjälp, men de ville ofta klara sig själva och upplevde inte att 

sjukvården lindrade deras lidande.

“För just nu vill jag också bara dö- skära upp handlederna och låta blodet rinna ur 

min kropp tills min själ lämnar kroppen till en fridfull plats där ångest inte 

existerar”. (Anserud, 2012, s.137).

De pendlande känslorna var påfrestande för kvinnorna och även fast de beskrev att de inte 

ville dö var det ändå självmord de tänkte på.

Tankar som drar ner mig

Eftersom kvinnorna hade pendlande känslor fick de ofta stå ut med tankar som drog ner dem,

de fick stå ut med röster och tankar som pratade och tog över i huvudet. De negativa tankarna 

gjorde att kvinnorna ofta isolerade sig då de upplevde en oro och rädsla att befinna sig i 

sociala sammanhang. Kvinnorna såg sig ofta som värdelösa och såg ner på sin förmåga att 

klara av saker, speciellt när de befann sig i ett depressivt skov. De hade förutfattade tankar 

om att de inte kunde prestera och därför undvek de ofta situationer som krävde prestation.
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“Orkar du simma upp din jävel? Orkar du? Nej, du orkar inte ett förbannade skit. 

Tro inget om dig själv. Du kommer inte klara det. Ha ha, gråter du? Din svaga 

idiot. Det var det jag trodde om dig”. (Anserud, 2012, sid. 1).

De negativa tankarna blev verkliga för kvinnorna. Kvinnorna beskrev hur de tänkte att folk 

tyckte illa om dem, att de inte passade in och skulle upplevas som galna. Alla dessa negativa 

tankar gjorde att kvinnorna upplevde att det blev jobbigt att gå till arbete och skola.

“Jag hade ont i magen varje dag jag skulle till jobbet, oavsett var jag jobbade, då 

jag inte tyckte jag passade in och kände mig allmänt vilsen”. (Asp, 2012 s. 83).

Kvinnorna som levde med bipolär sjukdom påverkades hela tiden av tankarna som drog ner 

dem. Tankarna begränsade deras vardag och påverkade alla deras beslut.

Förändrad Livsvärld

Resultatet visade att som kvinna leva med bipolär sjukdom kunde innebära en förändrad 

livsvärld. Att befinna sig i de olika stadierna i sjukdomen begränsade kvinnornas vardag då 

de ibland stötte bort folk och inte vågade gå utanför dörren eller göra vissa saker då de inte 

alltid kunde skilja på vad som var verkligt och inte. Det blev ett större glapp mellan den levda 

och den upplevda världen, vilket gjorde att kvinnorna inte alltid visste vad som var verkligt 

och inte. Kvinnorna kunde inte leva livet som planerat, utan fick anpassa vardagen efter 

sjukdomen och lära sig att leva med den.

Begränsad vardag

Att leva med bipolär sjukdom kunde innebära en upplevelse av en begränsad vardag. 

Kvinnornas vardag begränsades på grund av alla tankar och krav av samhället. 

Vardagssysslor som de tidigare kunnat utföra blev en utmaning. De jämförde ofta med hur 

livet hade varit tidigare och önskade att ta sig tillbaka dit. Kvinnorna hade svårt att acceptera 

att de inte längre kunde utföra saker som de tidigare klarat av. En av kvinnorna förklarade att 

sjukdomen gjorde att hennes vardag begränsades genom att hon i perioder hade svårt att ta 

sig utanför hemmet, hon isolerade sig, lägenheten blev en misär och även de enklaste 

vardagssysslorna blev jobbiga. Begränsningarna i vardagen påverkade kvinnornas relationer, 

arbetsliv samt utbildning på ett negativt sätt och kvinnornas livsvärld förändrades då de inte 
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kunde leva livet som planerat. En av kvinnorna beskrev att sjukdomen påverkade arbetslivet 

och att detta blev en påfrestning i hennes vardag då det inte gick att prestera som förr. Hon 

som tidigare alltid ställde upp och ville vara med på saker fick nu kämpa fram ett nej.

“Varje nej fick jag kämpa fram och varje nej som folk hade svårt att ta, var för att 

jag alltid sagt ja till dem tidigare”. (Asp, 2012, s. 58).

Kvinnorna beskrev att deras vardag begränsades då det vissa dagar var svårt att hitta 

motivation till att ta sig ur sängen och ofta upplevde kvinnorna problem med 

tidsuppfattningen. Vissa perioder, exempelvis när de befann sig i mani, hade kvinnorna ofta 

svårt att sova och kände inget behov av att göra det. När de däremot befann sig i ett 

depressivt skov längtade de efter att få sova. Kvinnorna beskrev att de pendlande känslorna 

gjorde att deras vardag begränsades, och den begränsades på olika sätt beroende på vilket 

skov de befann sig i.

“Tiden gick och panikattackerna blev tätare, jag hade sömnproblem åt båda hållen, 

humörsvängningar och alla ljud och ljus gjorde att jag inte kunde gå utanför dörren”. 

(Asp, 2012, s. 130).

Lära sig leva med sjukdomen

Kvinnorna som levde med bipolär sjukdom fick lära sig leva med sjukdomen då den är 

kronisk. Utlösande faktorer till skoven kunde vara höga krav på sig själva och starka 

händelser. Kvinnorna fick hitta strategier för att hantera vardagen, kämpa för att ta sig 

igenom skoven och inte ha alltför höga ambitioner. En av kvinnorna beskrev att hon numera 

ägde sjukdomen och att den inte längre skulle få ta kontroll över henne.

“Idag äger inte sjukdomen mig, jag äger sjukdomen och jag skall kämpa med hela   

min kraft så den inte kan våldta mig igen”. (Anserud, 2012, s. 1)

Att lära sig leva med sjukdomen kunde innebära att hitta en balans mellan vila och aktivitet 

för att inte bli för uttröttad. Oftast ville kvinnorna leva sitt liv och klara av det som de tidigare 

gjort. En strategi som underlättade vardagen för kvinnorna var att lära sig känna igen tidiga 

tecken och symtom av sjukdomen som kunde innebära att ett nytt skov var på gång.
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“Jag vaknar en morgon och känner att nu är det något på gång och det är så 

hemskt för då vet jag vilket helvete jag har framför mig”. (Asp, 2012, s. 94).

För att lära sig leva med sjukdomen fick kvinnorna ständigt arbeta med sin personliga 

utveckling genom att förbättra självkänslan, självförtroendet och tilliten till sig själv.

Att inte veta vad som är verkligt och inte

Att leva med bipolär sjukdom kunde innebära att inte veta vad som är verkligt och inte. 

Kvinnorna upplevde ofta vanföreställningar och hade orimliga verklighetsuppfattningar. De 

kunde få för sig att andra pratade illa om dem och ville dem illa. Kvinnorna kunde inte skilja 

på vad som var verkligt eller inte och inbillade sig saker som blev sanning för dem.

“Skolan blev allt jobbigare för folk snackade skit om mig, skrattade åt mig, pekade 

på mig och iakttog mig. Trodde jag. Självklart var det inte sant, men för mig var det 

ren sanning just då”. (Anserud, 2012, s.38)

Kvinnorna kunde uppleva en känsla av att vara utsedd, förföljd och iakttagen. Kvinnorna 

upplevde detta som påfrestande och kände ett behov av att undvika sociala sammanhang. De 

kunde ha psykoser som gjorde att de hallucinerade och såg saker som egentligen inte fanns. 

De kunde se hur väggar rörde sig, hur saker pratade med dem och kunde inbilla sig att de var 

iakttagna av folk som egentligen inte fanns.

“Vissa gånger kunde jag jogga flera kilometers omvägar bara för att jag kände mig 

förföljd och iakttagen. Det var fruktansvärt påfrestande”. (Anserud, 2012, s.41)

Eftersom kvinnorna ofta hade svårt att skilja på vad som var verkligt eller inte förändrades 

deras verklighet och livsvärld. 
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Förändrad självbild

Kvinnorna som levde med bipolär sjukdom upplevde en förändrad självbild. De var inte 

längre samma person som de tidigare varit och kände inte igen sig själva. Kvinnorna skämdes 

över att de var psykiskt sjuka och försökte undvika att berätta sanningen om hur de 

egentligen mådde. De upplevde ofta en känsla av saknad förståelse både från vårdpersonal 

och folk i deras närhet.

Känsla av skam

Kvinnorna beskrev att de upplevde en känsla av skam och att det var något fel på dem. En av 

kvinnorna beskrev hur hon lät sin farfar släppa av henne på framsidan av sjukhuset istället för 

baksidan där psykiatrin låg och att hon ljög om vad hon skulle göra för att hon skämdes över 

att ha bipolär sjukdom. Att ständigt uppleva en känsla av skam gjorde att kvinnornas självbild 

förändrades, de kunde inte längre vara sig själva inför vänner och familj. Kvinnorna upplevde 

att folk skulle se ner på dem eller tycka de var konstiga och därför undvek dem ofta att prata 

om sina bekymmer. En annan anledning till att de skämdes över sjukdomen var att de ville 

framstå som att de fortfarande var samma person som tidigare, de var rädda att familj och 

vänner skulle se på dem på ett annorlunda sätt om de fick veta sanningen. Känslan av skam 

gjorde att kvinnorna ofta gled ifrån vänner och familj då de undvek att träffa dem och hittade 

på lögner.

“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”. (Anserud, 201, s.82). 

Kvinnorna tänkte hela tiden på vad folk i omgivningen skulle tycka och tänka om de fick veta 

att de hade bipolär sjukdom. Kvinnorna låtsades ofta som ingenting, även om folk i dess 

närhet märkte att något var annorlunda. En av kvinnorna beskrev att hon tyckte att det kändes 

konstigt att säga att hon var psykiskt sjuk för att hon oroade sig över vad folk skulle tro om 

henne. 

“Det kändes konstigt att säga att jag var psykiskt sjuk. Vad skulle folk tro om 

mig?”. (Anserud, 2012, s.82).
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Känner inte igen mig själv

Kvinnorna upplevde en förändrad självbild då de inte kände igen sig själva sedan de blivit 

sjuka, de var inte längre den personen som de tidigare varit. Tidigare drömmar och tankar om 

livet var inte längre aktuella. Det var jobbigt att se sig själv förändras och kvinnorna kände 

sig frustrerade över att inte veta varför de inte längre var samma person. En av kvinnorna 

beskrev att det blev jobbigt att träffa folk då hon inte längre var som hon tidigare varit, hon 

som alltid varit social var nu förändrad.

“Jobbigt att träffa folk. Känner inte igen mig själv då jag tidigare varit väldigt

social. Vad var det som hände med mig?”. (Asp, 2012, s. 37).

Eftersom kvinnorna inte längre kände igen sig själva visste de inte alltid hur de skulle bete sig 

i sociala sammanhang. Ibland ljög de för sig själva för att de inte ville inse eller acceptera 

sanningen.

Känsla av saknad förståelse

Kvinnorna upplevde en känsla av saknad förståelse kring sin sjukdom, vilket ledde till en 

förändrad självbild. De upplevde att sjukvården inte tog dem på allvar och ofta förminskade 

deras problem, vilket resulterade i ett minskat förtroende för sjukvården.

“Läkaren verkade uttråkad, han skrattade till när jag berättade om min ångest. 

Ännu värre var när han drog handen över ansiktet och suckade när jag sa att jag 

hade fått självmordstankar igen” (Anserud, 2012, s.134)

När kvinnorna upplevde att ingen förstod sig på dem blev de mer inåtvända och visste inte 

vem de skulle vända sig till. En av kvinnorna beskrev hur en vårdare såg henne ligga och 

gråta men upplevde att vårdaren bara ignorerade henne.

“En natt låg jag i sängen och var ledsen, då öppnade en vårdare dörren enligt 

rutin. Hon såg att jag grät, men stängde bara dörren igen och gick antagligen 

tillbaka till tv-rummet”. (Anserud, 2012, s.20)



19

Diskussion

Metoddiskussion

En kvalitativ design valdes eftersom syftet med studien var att belysa en upplevelse av 

sjukdomstillståndet samt för att resultatet skulle leda till ett sanningsenligt sätt med god 

vetenskaplig praxis och tydlighet. Sandman och Kjellström (2013) styrker att en studie ska ha 

god vetenskaplig kvalitet och forskaren ska ha utgått från en design som främjar studiens 

syfte och att författarna lagt ner engagemang och tid (ibid.). Noggrannhet har lett till att 

resultatet är trovärdigt. De eventuella tolkningarna av patografierna samt insamling av data 

och analys i resultatet har gjorts med hänsyn och respekt. Relevans i forskningen har lett till 

att studien är användbar och tillför ny kunskap. Friberg (2017) styrker att i en litteraturstudie 

med kvalitativ design vill forskaren förstå och belysa personens levda upplevelse och 

erfarenheter kring ett fenomen. Eftersom att upplevelsen skulle belysas så valdes kvantitativ 

design bort då Olsson och Sörensen (2011) styrker att det inte ger den djupare beskrivningen 

kring ett fenomen utan utgår från kvantitet som exempelvis statistik (ibid.). 

För att på bästa sätt besvara syftet grundar sig studien på patografier. För att få en djupare 

bild av upplevelsen kring sjukdomen så valdes tre patografier för att få en så detaljerad 

beskrivning kring individernas upplevelser som möjligt. Sökningen kan anses vara lite 

begränsad vilket kan ha påverkat det slutliga resultatet, författarna anser ändå att den valda 

litteraturen svarade bäst på syftet. Ett mindre antal patografier valdes för att få ett fylligare 

material då Henricsson och Billhult (2017) styrker att en kvalitativ studie med många 

deltagare kan ge ett spretigt resultat in jämförelse med en studie med färre deltagare (ibid.). 

Intervjuer hade också varit ett alternativ för att svara på syftet, men valdes bort då det inte var 

möjligt att genomföra på den specifika målgruppen. Eftersom studien skulle belysa kvinnors 

upplevelse av att leva med bipolär sjukdom valdes patografier som fokuserade på flera olika 

psykiska diagnoser och inte specifikt bipolär sjukdom bort. Eftersom att studien skulle vara 

manifest så var en av inklusionskriterierna att patografierna skulle vara skrivna på svenska 

för att undvika tolkning, däremot innehöll analysen latenta inslag då en viss tolkning av text 

inte kunde undvikas. 

Eftersom att patografier används som underlag för materialet användes Libris som databas för 

sökningen. Libris användes då det är en databas med cirka 7 miljoner titlar från svenska 
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bibliotekets enheter och uppdateras dagligen (Libris, 2018). Till en början användes “bipolär” 

och “patografi” som sökord men sökningen resulterade i många irrelevanta träffar och därför 

var sökningen tvungen att avgränsas. För att avgränsa sökningen gjordes istället en 

kategorisökning på ämnet “bipolär” och genre “biografi”, vilket resulterade i ett mer 

avgränsat sökresultat. Sökresultatet avgränsades ytterligare efter inklusionskriterierna och 

slutligen kvarstod tre patografier som är relevanta till studiens syfte. Efter att patografierna 

hade lästs och meningsenheterna plockats ut ansåg studiens författare att materialet var 

tillräckligt för att få tillförlitligt resultat.

En innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) valdes för att författarna 

ansåg att analysprocessen har tydliga steg som var lätta att följa och kändes relevanta för den 

aktuella studien. För att säkerhetsställa att meningsenheterna hamnade i rätt kategori skrevs 

och klipptes samtliga meningsenheter ut för att få en mer strukturerad och tydlig överblick. 

Analysprocessen bearbetades under lång tid för att viktigt innehåll inte skulle utelämnas. Ett 

problem som stöttes på av författarna var att sidnummer hade missats att antecknas när 

meningsenheterna identifierades vilket resulterade i extra arbete som hade kunnat undvikas. 

Slutligen hade underkategorier och kategorier formats som innefattade alla meningsenheter.  

När resultatet formades fokuserades det inte på vem av patografiernas författare som hade 

sagt vad, det beslutades att välja de citat som tydligt beskrev upplevelsen av hur det är att 

leva med bipolär sjukdom. Samtliga patografier i studien har analyserats och använts i 

resultatet, men inget citat från Gustafsson användes då de valda citaten hade en tydligare 

beskrivning av syftet. Att exkludera citat från Gustafssons bok var inget aktivt val, men kan 

påverka trovärdigheten för läsaren.

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom. 

Analysen resulterade i tre huvudkategorier och nio underkategorier. Huvudkategorierna är

“pendlande känslor”, “förändrad livsvärld” och “förändrad självbild” och underkategorierna 

var “att hamna i skov”, “tankar som drar ner mig”, “behov av lindring”, “begränsad vardag”, 

“sjukdomsinsikt”, “att inte veta vad som är verkligt och inte”, “känsla av skam”, “känner inte 

igen mig själv” och “känsla av saknad förståelse”. 



21

Resultatet visade att leva med bipolär sjukdom kan innebära en upplevelse av en begränsad 

vardag. Kvinnorna önskade ofta att de var samma person som de tidigare varit, vilket blev en 

ständig kamp och påminnelse. Vardagssysslor som de tidigare kunnat utföra blev nu en 

utmaning. Kvinnorna upplevde att det var svårt att acceptera att det inte längre gick att utföra 

det de tidigare klarat av i vardagen. Flensner (2015) styrker detta med att individer kan 

genomgå ofrivilliga störningar i livet vid exempelvis ohälsa eller sjukdom. Upplevelsen av 

sjukdomen eller behandlingen kan leda till att individen inte kan leva sitt liv som planerat. 

Individen kan med dessa ofrivilliga störningar känna sig vilsen i sin egna kropp (ibid.). 

Kvinnorna hade svårt att acceptera att inte kunna leva sitt liv som planerat och upplevde en 

begränsad vardag. Rusner, Carlsson, Brunt och Nyström (2009) skriver att leva med bipolär 

sjukdom ofta är en daglig kamp. Att leva med sjukdomen innebär att inte kunna lita på sina 

handlingar och sig själv. Michalak, Yathamn, Kloesar och Lam (2006) styrker detta genom 

att livskvalitén förändras negativt hos individer med bipolär sjukdom. Individens livsvärld

kan förändras vid ett skov både i relation till familj, vänner, utbildning och arbete (ibid.). 

Kvinnorna upplevde en begränsad vardag till relationer och arbete på grund av att rädslan att 

ett nytt skov skulle utlösas. Kvinnorna begränsades i vardagen på grund av rädsla att inte 

känna igen sig själv och en rädsla av saknad förståelse hos andra. Michalak, Yathamn, 

Kloesar och Lam (2006) förklarar att individer med bipolär sjukdom ofta upplever en kamp 

att få andra människa att förstå hur det faktiskt är att leva med sjukdomen. Individer som 

lever med bipolär sjukdom upplever ofta mycket rädsla och oro, men mellan skoven kan 

individen ofta leva ett normalt liv (ibid.).

I resultatet visade det att kvinnornas självbild förändrades, de beskrev att under sitt 

sjukdomstillstånd kände kvinnorna inte igen sig själva. Kvinnorna upplevde frustration på 

grund av att det var jobbigt att se sig själv förändras som person och att inte veta varför de 

inte längre var samma person. Resultatet visade även att kvinnorna upplevde rädsla att andra 

inte skulle känna igen dem. Dahlberg et al. (2003) styrker detta med att den upplevda 

livsvärlden är unik och olika för varje individ. Känslor i vardagen och i det dagliga livet 

skiljer sig och individer har olika livsvärld vilket resulterar att alla upplever saker och ting på 

olika sätt (ibid). Kvinnorna kunde ha en känsla av skam och oro även i sitt vanliga tillstånd 

men oron att ett nytt skov skulle uppkomma fanns hela tiden där. Kvinnorna kände sig 

misslyckade och som att de förlorat en stor del av sin identitet. Kvinnorna undvek att träffa 

bekanta för att de inte var som tidigare i sociala sammanhang. Edvardsson (2010) lyfter att 

det är viktigt att få kännedom om individen bakom sjukdomen och om hur sjukdomen 
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påverkar deras liv. Att arbeta utifrån personcentrerad omvårdnad innebär att sätta sig in i 

individens tolkningar, upplevelse och tankar (ibid.). 

Det kan vara svårt att som sjuksköterska kunna sätta sig in i kvinnornas tolkningar, 

upplevelser och tankar. Kvinnorna med bipolär sjukdom beskrev att de kunde ha svårt att 

sätta ord på sina tankar och känslor, ofta visste de inte längre vilka de var och identifierade 

sig med sjukdomen. Kvinnorna upplevde ofta att sjukvårdspersonalen inte förstod sig på 

deras känslor och därför kunde de ha svårt att öppna sig kring hur de verkligen kände, de 

satte ofta upp en fasad. Detta kan leda till att sjuksköterskan får en felaktig bild av individens 

livsvärld, vilket kan resultera i att omvårdnaden inte blir personcentrerad. Inom sjukvården 

kan tidsbrist vara en bidragande faktor till den bristfälliga omvårdnaden för individer med 

bipolär sjukdom då de ofta kräver mer tid och personcentrerad omvårdnad kräver god 

kännedom om individens verkliga jag.

Kvinnorna beskrev att leva med bipolär sjukdom kunde innebära att leva i mörker och ett 

evigt lidande. Livet kändes meningslöst, maktlöst och kvinnorna upplevde en stor ensamhet i 

sin sjukdom. Kvinnornas vardag bestod av tankar som drog ner dem och ett starkt hat mot sig 

själva. Resultatet visade även att kvinnorna var i ett behov av lindring, livet var för smärtsamt 

för att leva och kvinnorna ville endast hitta ett sätt att lindra lidandet. Kvinnorna ville klara 

sin vardag självständigt trots ett stort behov av professionell hjälp. Ensamheten som 

kvinnorna upplevde i sin sjukdom och känslan av att samhället och sjukvården inte förstod 

allvaret av att lindra lidandet gjorde att kvinnorna undvek att söka hjälp i tid. Hewitt-Taylor 

(2018) tar upp att genom personcentrerat arbete kan vårdens kvalité förbättras från patientens 

perspektiv (ibid.). Om sjuksköterskan tillämpar arbetssättet kan det leda till ökad trivseln hos 

arbetsplatsen och vårdens kvalité kan upplevas förbättrad från patientens perspektiv. Ett 

problematiskt perspektiv inom vården kan vara bristande samarbete, all vårdpersonal jobbar 

på olika sätt utan att förhålla sig till den personcentrerade omvårdnaden. Kvinnorna med 

bipolär sjukdom beskrev att de ofta upplevde saknad förståelse av sjukvården, genom att 

arbeta personcentrerat kan det leda till att individer med sjukdomen upplever ett ökat 

förtroende för sjuksköterskan.

Det här stämmer överens med Birkler (2007) som förklarar att individer som inte får stöd och 

förståelse från sin omgivning kan leda till att individer med sjukdomen undviker att ta sin 

medicin, vilket resulterar i återfall. Individen som lever med bipolär sjukdom behöver 
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motiverande samtal som på längre sikt kan leda till att individen kan hantera och leva med sin 

sjukdom. Skärsäter (2014) stärker detta med att aktivering och stimuli i vardagen kan 

underlätta för individen som lever med bipolär sjukdom. För att minska risken för återfall ska 

livsstilsförändringar vara aktuella såsom regelbunden sömn, kostvanor och regelbunden 

motion (ibid.). Kvinnorna poängterar känslan av ensamhet i sin sjukdom och att ingen förstår 

behovet av lindring. Rusner, Carlsson, Brunt och Nyström (2009) lyfter att regelbunden vård 

krävs för individer med bipolär sjukdom på grund av existentiella problem 

Sjuksköterskan kommer möta individer med bipolär sjukdom i olika omvårdnadssituationer 

och behöver därför en ökad kunskap. Arvaniti et al (2009) skriver att det finns mycket saknad 

förståelse och negativa attityder mot dessa kvinnor bland vårdpersonal och i samhället samt

att de drabbade ofta upplever diskriminering (ibid.). Kvinnorna styrker detta om ensamheten i 

sin sjukdom och hur de känner sig annorlunda och dåligt bemötta av samhället. För att kunna 

erbjuda bättre hjälp och personcentrerad omvårdnad behövs det därför en ökad förståelse för 

de drabbade kvinnorna för att undvika att de blir missförstådda och förminskade inom 

vården. Rusner, Carlsson, Brunt och Nyström (2009) förklarar att sjuksköterskan ska 

förmedla ett förtroende och se till att individen känner sig respekterad. För att kunna bemöta 

och samtala med patienter som lever med bipolär sjukdom krävs en god kunskap för att ge en 

personcentrerad omvårdnad (ibid.). 
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Slutsats

Studien belyser kvinnors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom. Flera aspekter 

framkom i resultatet som innebar pendlande känslor, förändrad livsvärld och förändrad 

självbild hos kvinnorna. I olika omvårdnadssituationer kommer sjuksköterskan möta dessa 

kvinnor och denna studien kan bidra till ökad kunskap och förståelse kring upplevelsen av att 

leva med sjukdomen samt individens livsvärld. Genom kunskapen som den här studien kan

bidrar till kan sjuksköterskan förstå vikten av att arbeta personcentrerat och få förståelse för 

betydelsen av att ha kunskap om individens livsvärld. Tidigare forskning har visat att kvinnor 

är särskilt utsatta för psykisk ohälsa och att den psykiska ohälsan ökar markant i samhället. 

Vår studie kan leda till att allt fler personer får ett ökat intresse i att lära sig om bipolär 

sjukdom, en ökad förståelse och hur dessa personer ska bemötas för att inte bli utstötta och 

bortglömda i omvårdnadssituationer och i samhället. Det kan vara svårt att tillämpa 

personcentrerad omvårdnad till dessa patienter och därför behövs det mer forskning om hur 

sjukvården kan utvecklas för att nå kvinnorna som lever med bipolär sjukdom.

Självständighet

Båda författarna sökte gemensamt efter patografierna. Patografierna lästes och 

meningsenheterna valdes ut självständigt. Meningsenheterna sammanställdes sedan 

diskuterades kategorier och underkategorier gemensamt fram. Författarna sökte fram relevant 

fakta till inledningen tillsammans. Författarna sökte efter fakta var för sig som sedan 

sammanställdes ihop till bakgrunden. I bakgrunden kom vi fram till överrubrikerna, psykisk 

ohälsa hos kvinnor, orsaker till bipolär sjukdom, att leva med bipolär sjukdom, omvårdnad 

och behandling vid bipolär sjukdom, upplevelse och livsvärld. Kategorierna i resultatet 

delades upp mellan författarna som sedan sammanställdes och bearbetades gemensamt. 

Metoddiskussionen bearbetades gemensamt och resultatdiskussionen växte fram successivt 

under processens gång. Båda författarna har läst igenom och bearbetat innehållet flera gånger.
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Bilaga 1 Databassökningar

Sökningar i Libris

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar

Patografier

Libris AMNE:(bipolär) 

AND

GENRE:(Biografi)

24

Libris Bok 24

Libris Bok+ svenska 20

Libris Överensstämmer 

med 

inklutionskriterierna

3 (4 med 

dubblett)

Med mitt liv i mina 

händer: att leva med 

bipolär sjukdom (Cecilia 

Asp, 2012)

Mitt liv i berg- och 

dalbana (Camilla 

Gustafsson, 2011)

Ett bipolärt hjärta 

(Rebecca Anserud, 

2011)
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Bilaga 2 Exempel från innehållsanalys

Meningsenhet Kondenseri

ng

Kod Underkategori Kategori

Idag äger inte 

sjukdomen mig, jag 

äger sjukdomen 

och jag skall 

kämpa med hela 

min kraft så den 

inte kan våldta mig 

igen.

Sjukdomen 

äger inte 

mig, jag äger 

sjukdomen. 

Sjukdomen äger 

inte mig.

Lära sig leva 

med sjukdomen

Förändrad 

livsvärld 

Jag blev mest arg, 

förbannad över att 

dom på psykakuten 

inte verkar ta mina 

ord på allvar. 

Arg för att 

psykakuten 

inte tar mina 

ord på allvar

Tar inte mina 

ord på allvar

Känsla av 

saknad 

förståelse

Förändrad 

självbild

För just nu vill jag 

också bara dö-

skära upp 

handlederna och 

låta blodet rinna ur 

min kropp tills min 

själ lämnar 

kroppen till en 

fridfull plats där 

ångest inte 

existerar. 

Nu vill jag 

bara dö. 

Lämna 

kroppen till 

en fridfull 

plats där 

ångest inte 

existerar

Vill till en 

fridfull plats.

Behov av 

lindring

Pendlande 

känslor


