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Sammanfattning
Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar drastiskt bland befolkningen och idag anses det vara ett av 
Sveriges största folkhälsoproblem. Bipolär är en kronisk sjukdom som medför ett liv 
pendlande i skov, i form av manier och depressioner. Bipolär sjukdom ger upphov till ett 
starkt lidande, mycket rädsla och ångest över att tappa kontrollen över sig själv eller att falla 
in i nya skov. Sjuksköterskan har som uppgift att arbeta personcentrerat och genom reflektion 
kring livsvärldsperspektivet ger det möjlighet till att få förståelse för personen bakom 
sjukdomen. Med kunskaper kring patientens upplevelser om sin sjukdom ges bästa 
möjligheten för sjuksköterskan att ge rätt stöd och ge patienten en individanpassad 
omvårdnad. 
Syfte: Syftet var att beskriva vuxnas (över 18 år) upplevelser av att leva med bipolär 
sjukdom  
Metod: En kvalitativ innehållsanalys baserad på fyra patografier. Studiens analys av data 
utfördes med en metod utifrån Graneheim och Lundman beskrivning. 
Resultat: Resultatet av analysen gav fyra kategorier och nio underkategorier. Personerna 
med bipolär sjukdom beskrev hur olika skoven utryckte sig och hur det bidrog med 
destruktiva tankar om sig själv och sin situation. De upplevde en förändrad självuppfattning 
då de inte längde kände igen sig själva och fick en stark känsla av att vilja vara som alla 
andra. Personerna upplevde en förändrad livsvärld då sjukdomen begränsade deras vardag. 
De kände behov av stöd, förståelse, bekräftelse och lindring av den inre smärtan de upplevde. 
Slutsats: Att leva med bipolär sjukdom innebär att hamna i skov och uppleva en förändrad 
självuppfattning och livsvärld. För att sjuksköterskan ska kunna ge personcentrerad 
omvårdnad är det av största vikt att det finns en förståelse och kunskap om dem som lever 
med bipolär sjukdom.

Nyckelord: Bipolär sjukdom, livsvärld, omvårdnad, vuxna
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Inledning
Sedan 2008 har psykisk ohälsa ökat drastiskt och anses idag vara ett av de stora 

folkhälsoproblemen (Folkhälsomyndigheten, 2019) där bipolär sjukdom ingår. Bipolär 

sjukdom är en livslång sjukdom. Personer med sjukdomen väntar ett liv med djupa 

depressioner och extrema manier (de Sousa Moura, Caetano Lira, Martins Ferraz, Soares 

Lima & Cruz Rocha, 2019). Idag uppskattas tiotusentals människor i Sverige ha sjukdomen 

och trots den höga prevalensen har undersökningar från Novus visat på dålig kunskap om 

sjukdomen hos allmänheten (Föreningen Balans, 2012). 

Ett sätt att få bättre förståelse för personers upplevelser av sjukdomen är att ta del av 

personers egna berättelser kring sjukdomen (Häggblom & Mattsson, 2007). Personer med 

bipolär sjukdom behöver en god och personcentrerad omvårdnad och sjuksköterskan behöver 

därför vara uppmärksam för varje individs livsvärld (Birkler, 2008).

Personer med bipolär sjukdom är stora konsumenter inom vården och kommer därför kunna

påträffas i alla vårdens kedjor. Därav behöver deras livsvärld alltid mötas på ett bra sätt av 

samtlig sjukvårdspersonal (Skärsäter, 2014a). Sjuksköterskans roll är betydelsefull och kan 

med rätt kunskap utvärdera bipolär sjukdom, hjälpa patienter, se symtom och stötta de 

drabbade och dess familjer i sjukdomen (Deacon, 2015). Att analysera och sammanställa 

personers upplevelser av att leva med bipolär sjukdom ger möjligheten att öka kunskapen och 

hjälpa sjuksköterskan i omvårdnaden oavsett vart i vården mötet sker.

Bakgrund

Omvårdnad vid psykisk ohälsa hos vuxna
Sjuksköterskan kommer med största sannolikhet någon gång under sin arbetstid inom vården 

stöta på personer med psykisk ohälsa. Idag uppskattas det nämligen att ca 17 procent av 

Sveriges befolkning mellan åldrarna 16–84 år som på ett eller annat sätt upplever ett nedsatt 

psykiskt välbefinnande. Detta visar en ökning med 5 procent hos den svenska befolkningen 

sedan år 2008. Prevalensen är högst bland unga personer och kvinnor, men nedsatt psykiskt 

välbefinnande drabbar även vuxna män (Folkhälsomyndigheten, 2019). 
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Psykisk ohälsa är ett brett begrepp. Psykisk ohälsa kan röra sig mellan psykiska besvär som 

lättare oro och nedstämdhet till de psykiska sjukdomarna som kräver mer avancerad 

omvårdnad. Enligt Torgerson och Risö-Bergerlind (2018) har patienter med psykisk ohälsa 

generellt en högre sjuklighet i somatiska sjukdomar och blir därför stora konsumenter inom 

den somatiska vården. Till exempel har de patienter som behandlas med psykofarmaka en 

ökad risk för viktuppgång vilket i sin tur är en riskfaktor till diabetes typ-2 och hjärt-och 

kärlsjukdomar. Personer med psykiska sjukdomar kan ha en kognitiv nedsättning, symtom 

som påverkar personen negativt och vanföreställningar. I såna här tillfällen kan det vara svårt 

för patienten att själv tolka och agera på sina symtom på rätt sätt, vilket riskerar att de inte 

blir tagna på allvar av sjukvårdspersonal när de söker vård för kroppsliga symtom. Detta 

leder i sin tur till att de inte får rätt omvårdnad och behandling av samma standard som 

erbjuds till de patienterna utan psykisk sjukdom.

Eftersom de patienterna med psykisk sjukdom har en ökad risk för somatisk sjuklighet 

betyder det därför att sjuksköterskan kommer att träffa dessa patienter inom de flesta 

vårdformerna och inte enbart inom den psykiatriska verksamheten. Sjuksköterskan har i 

uppgift att utifrån ett holistiskt perspektiv identifiera och bedöma patientens behov, oavsett i 

vilken verksamhet mötet sker (Skärsäter, 2014a).

Livsvärld och upplevelse
För att det ska bli lättare att förstå en persons upplevelser som sjuksköterska är det 

betydelsefullt att se till personens livsvärld. Utan att se till livsvärlden, skulle det i princip 

vara omöjligt att formulera en vårdvetenskap (Dahlberg & Segesten, 2010). Begreppet 

livsvärld har inte som syfte att lägga fokus på sjukdomen i sig utan syftet är att försöka förstå 

hur personen själv upplever sin sjukdom (Birkler

Det är personens egna upplevelser och erfarenheter i olika sammanhang och situationer som 

utgör livsvärlden. Livsvärlden ingår alltid i ett existentiellt sammanhang, vilket gör att den 

alltid är delad med andra människor, men upplevs på olika sätt (Ekebergh, 2017). Det är i 

livsvärlden som alla individer får sina vardagliga erfarenheter, utifrån sin vardagliga 

meningsgivande förståelsehorisont (Birkler, 2008).
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Eftersom livsvärlden är unik är det av stor vikt att sjuksköterskan förstår hur en person 

upplever bipolär sjukdom för att kunna ge en individanpassad omvårdnad (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Genom att sjuksköterskan utvecklar en förståelse för berättelsens betydelse i

det vårdande sammanhanget ökar den individanpassade och personcentrerade omvårdnaden 

(Ekebergh Livsvärlden har många etiska råd och komitteer som genom rationella 

riktlinjer och värderingsgrundande målsättningsparagrafer bestämmer vårdpersonalens 

dagliga sysselsättning och förbättringar (Birkler, 2008).

Bipolär sjukdom
70 000 personer i Sverige uppskattas ha diagnosen bipolär sjukdom. Sjukdomen är lika vanlig 

hos män som hos kvinnor (Jönsson-Dahlqvist, Wijk, Skärsäter, & Danielson, 2008). Bipolär 

sjukdom är en obotlig sjukdom som kännetecknas av episoder av pendlande aktivitetsnivå 

och sinnesstämning. Det finns ingen känd etiologi till bipolär sjukdom men det finns ett 

betydande inslag av ärftlighet. I olika undersökningar har 60–90% visat på ett genetiskt 

bidrag till att drabbas av sjukdomen (Adler et al., 2014).

De symtom som kännetecknar bipolär sjukdom är mani, depression och de blandade 

episoderna, mixed state, där personen har både maniska och depressiva symtom under samma 

period alternativt kommer i snabba skift om vart annat. Mellan episoderna då personen 

återgår till sin neutrala sinnesstämning kallas eutyma (Skärsäter, 2014a).

Bipolär sjukdom kan delas in i olika typer där bipolär sjukdom typ I och bipolär sjukdom typ 

II det vanligast förekommande. Bipolär sjukdom typ I innebär att patienten pendlar mellan 

fullt utvecklade manier till djupa depressioner. Typ II innebär att personen har en mildare 

mani även kallad hypomani som pendlar mellan depressioner (Jönsson-Dahlqvist et al., 

2008).

Att leva med bipolär sjukdom
Jönsson-Dahlqvist et al. (2008) beskriver att personer med bipolär sjukdom uppfattar sig vara 

instabila på grund av att deras känslor, tankar och humör ofta förändras från dag till dag eller 

vecka till vecka. Enligt Hirschfeld, Lewis och Vornik (2003) tar det oftast flera år innan en 

exakt diagnos av bipolär sjukdom ställs. Detta kan leda till allvarliga konsekvenser för 

personens dagliga liv som social interaktion, familjeliv, utbildning och yrkesliv.
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I en manisk episod har personen ett påfallande gott humör och förhöjt stämningsläge, ökad 

aktivitet och lyckokänsla. Det kan även uppstå oro, irritabilitet och rastlöshet. Andra vanliga 

symtom hos personen i en manisk episod är lägre sömnbehov, hög självkänsla, mycket 

sexuell energi, förlust av normala hämningar och ibland storhetsvansinne. Personen blir mer 

pratsam, väldigt överdriven i sitt engagemang och ändrar ständigt aktiviteter och riktningar

för framtiden. Vid bipolär sjukdom typ II, där personen har en lättare form av mani är 

personen glad, lycklig och har en hög arbetsförmåga. Deras upprymdhet är inte lika 

påfallande och det är inte lika lätt för utomstående att upptäcka detta. (Morten-Sandset & 

Wisloff, 2014).

I den depressiva episoden kan personen ha hög suicidrisk och känna mer atypiska symtom 

som energilöshet, trötthet, svårt att koncentrera sig samt ökat sömnbehov (Jönsson-Dahlqvist 

et al., 2008). En patients funktionsförmåga kan vara mycket låg vid det mest akuta 

episoderna. Detta på grund av sömnsvårigheter och trötthet, låg energinivå och 

koncentrationssvårigheter. Koncentrationssvårigheterna ger personer med bipolär sjukdom 

svårt att lösa problem och hantera komplicerade uppgifter. Det kan också handla om 

svårigheter att sköta vardagliga uppgifter och att ta hand om sig själv (Socialstyrelsen, 2017).

Under de stabila episoderna varierar funktionsförmågan till helt återställd till delvis återställd 

med en funktionsnedsättning av varierande grad. Funktionsnedsättningen brukar vanligtvis 

förvärras med fler antal skov (Socialstyrelsen, 2017).

Omvårdnad vid bipolär sjukdom
Patienter med bipolär sjukdom som befinner sig i den maniska episoden kräver ofta sluten 

psykiatrisk vård. Daggenvoorde, Geerling och Goossens (2015) har gjort en studie som visat 

att det finns patienter som överskattar sig själva och som visar liten eller ingen medvetenhet 

om deras sjukdom och insikt i deras beteende och konsekvenserna av dem. Det finns 

patienter som befinner sig i den maniska episoden som ofta kan påtala att de inte är sjuka och 

att det inte finns någon anledning till oro. I dessa lägen kan patienterna ibland göra som de 

själva vill, till exempel att vägra ta sin medicin. Vid ett sånt här tillstånd kan sjuksköterskan 

få svårt att motivera patienten då de i det tillståndet oftast inte är mottagliga för en 

diskussion. Om en sjuksköterska försöker hjälpa, ställer krav eller säger emot patienterna kan 

de ofta bli kritiserade då patienterna kan ha svårt för att acceptera detta. Patienterna kan ha

mycket energi som ofta utlöser rastlöshet och agitation som vanligtvis leder till verbal eller 
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icke-verbal aggression. Patienter med bipolär sjukdom i den maniska episoden tappar ofta 

förlust av formalitet.

En patient som befinner sig i skov vid bipolär sjukdom kan behöva vårdas av 

sjukvårdspersonal som på ett bra sätt kan nå fram till patienten, som kan hålla ett lugn och 

samtidigt vara tålmodig. McColm, Brown och Andersson (2007) beskriver att 

sjuksköterskans roll kan vara att observera patientens tillstånd och humör för att undvika att 

patienten faller in i djupa depressioner eller i maniska tillstånd. Ett gott förtroende mellan 

sjuksköterska och patient är av stor vikt vid omvårdnaden hos en patient med bipolär 

sjukdom (McColm et al., 2007). Fernandes et al. (2016) och McColm et al. (2007) beskriver 

även vikten av att sjuksköterskan skapar en god relation mellan sig och patienten. McColm et 

al. (2007) menar dock att det är essentiellt att sjuksköterskan upprätthåller en viss distans. 

Om det saknas distans finns risken att sjuksköterskan blir för delaktig i patienten och får då 

svårt att släppa kontrollen vilket kan resultera i en sämre omvårdnad.

Vid bipolär sjukdom är det vanligt med sociala svårigheter för patienten, till exempel som att 

knyta kontakter med andra människor eller sköta ett jobb (Skärsäter, 2014b). De kan även 

leva med hinder, förluster och begränsningar som kan påverka deras vardagliga liv. Som 

sjuksköterska är det av stor vikt att känna till dessa hinder och känslor, då detta är grunden till

en holistisk omvårdnad (Fernandes et al., 2016). Det är därför av stor betydelse att 

sjuksköterskan undervisar patienten om aktuella livsstilsförändringar. Det ligger stor vikt i att 

patienten får vara delaktig och tillsammans med sjuksköterskan göra en handlingsplan kring 

hur omvårdnaden ska se ut vid ett eventuellt återfall i en manisk eller depressiv episod 

(Skärsäter, 2014b).

Det är av stor betydelse att patienter under kontrollerade former upprätthåller integration med 

andra människor. Det är också betydelsefullt att patienten har motionsvanor och sömnrutiner. 

(McColm et al., 2007). Skärsäter (2014a) menar att genom att hjälpa patienten att skapa 

rutiner kring motion, sömn och kostvanor kan risken minska att falla in i maniska eller 

depressiva episoder. Patienter med bipolär sjukdom behöver få individualiserad information 

om sin sjukdom för att de ska få en egen och personlig förståelse och acceptans av det egna 

tillståndet. 
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Sjukvården, den sociala miljön nära patienten och samhället behöver en bättre förståelse för 

vad patienter med bipolär sjukdom tvingas hantera och gå igenom, då det utgör stödet i deras 

återhämtning och hjälper dem att upprätthålla sina förmågor (Jönsson-Dahlqvist et al., 2008).

Problemformulering
Idag uppskattas 70 000 människor diagnosen bipolär sjukdom i Sverige (Allgulander, 2008). 

Med bipolär sjukdom föreligger även en ökad risk för ökad sjuklighet och därmed kan dessa 

patienter bli stora konsumenter inom den somatiska vården (Skärsäter, 2014a). Sannolikheten 

är därmed stor att sjuksköterskan stöter på patienter med bipolär sjukdom oavsett arbetsplats 

inom vården. Hirschfeldt et al. (2003) menar att det kan ta flera år innan diagnosen bipolär 

sjukdom ställs vilket kan leda till konsekvenser för en persons dagliga liv.

Det behövs mer kunskap om bipolär sjukdom hos sjuksköterskor inom alla olika vårdenheter. 

Oavsett vart omvårdnaden sker är det av stor betydelse att den sker personcentrerat och att 

patientens egna resurser tillvaratas. Sjuksköterskans roll i omvårdnaden kan innebära att 

stärka personens välbefinnande, stötta i hanteringen av olika känslor samt hitta ett sätt att 

hantera personens sjukdom och de medförda konsekvenserna (Skärsäter, 2014a).

Genom en ökad förståelse för personens livsvärld med diagnosen bipolär sjukdom och deras 

upplevelser ökar sjuksköterskans kvalitet på bemötandet till dessa patienter.

Syfte
Syftet var att beskriva vuxnas (över 18 år) upplevelser av att leva med bipolär sjukdom.

Metod
Design
Studien genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Den induktiva 

ansatsen har som utgångspunkt att beskriva individens egna upplevda erfarenheter 

(Henricsson & Billhult, 2017). Enligt NE (u.å.) så ökar möjligheten till att se en helhetsbild 

kring ett visst fenomen genom att få det beskrivet. Studien kommer att utgå ifrån 

självbiografiska patografier som beskriver hur det är att leva med bipolär sjukdom. 

Häggblom och Mattsson (2007) förklarar att patografier är självskrivna böcker som beskriver 



10

en individs egna erfarenheter och upplevelser kring sin sjukdom och sjukvård. Olsson och 

Sörensen (2011) förklarar möjligheten att gå in mer på djupet i det bestämda sammanhanget i

en studie med hjälp av en kvalitativ analys där självskrivna personberättelser ger möjlighet att 

återberätta ett upplevt fenomen.

Urval
Inklusionskriterierna för studien var att valda patografier skulle ge en beskrivning av hur det 

är att leva med bipolär sjukdom som vuxen. Patografierna skulle vara skrivna på svenska i 

originalversionen. Författaren skulle vara över 18 år då man enligt Föräldrabalk (SFS 

1949:381) anses vara vuxen. Både män och kvinnor inkluderades, då det är lika vanligt att 

båda parter diagnostiseras med bipolär sjukdom (Jönsson-Dahlqvist et al., 2008). Att 

undersöka både kvinnor och män ger således en ökad variation i berättelserna (Henricsson & 

Billhult, 2017). För att få en aktuell berättelse av hur det är att leva med bipolär sjukdom 

gjordes en begränsning av att patografierna skulle vara utgivna år 2010 och framåt. Då fokus

i studien låg på upplevelsen av bipolär sjukdom exkluderades de patografier där författaren 

hade fler sjukdomar.

Datainsamling
De patografier som användes i studien hittades med hjälp av Libris. Libris är en databas som 

fungerar som en gemensam katalog för de svenska biblioteken där det finns sju miljoner olika 

titlar (Libris, u.å.). För att hitta patografier som svarade på studiens syfte gjordes en generell 

sökning med orden “Bipolär sjukdom” och “Patografi”, vilket gav tre träffar. Det gjordes en 

ny sökning med sökorden “Bipolär sjukdom” och “Biografi”, vilket gav 49 träffar. För att 

specificera sökningen gjordes en avgränsning, böckerna skulle vara publicerade 2010 eller 

senare samt att böckerna skulle vara skrivna på svenska. Den sökningen gav 27 träffar där 

några böcker var dubbletter. Dubbletterna exkluderades och sökningen gav därefter 19 

träffar. Genom att läsa alla sammanfattningarna av böckerna fann författarna av studien fyra 

patografier som ansågs vara relevanta i relation till studiens syfte. De patografierna som 

valdes ansågs uppfylla de aktuella inklusionskriterierna då patografierna var skrivna av 

personen med diagnosen själv och det fanns en tydlig beskrivning av sina egna upplevelser av 

att leva med sjukdomen. Titlarna på de utvalda böckerna var: ”Bipolär: Livet i en berg- och 

dalbana”, “Med mitt liv i mina händer - att leva med bipolär sjukdom”, “Mitt galna liv - en 

memoar om psykisk sjukdom” och “Igår var jag lycklig idag vill jag dö”.



11

Sammanfattning av patografierna

Titel: Bipolär: Livet i en berg- och dalbana

Författare: Linda Norstedt

År: 2017

Förlag: BoD 

Sammanfattning: I boken får man följa Linda i sin bipolära sjukdom och hur detta lett henne 

till dåliga beslut i livet. Hon har fått uppleva både psykisk och fysisk misshandel av en 

dåvarande partner, det har funnits droger i hennes liv samt destruktiva förhållanden och 

självmordsförsök. Men i allt det tragiska som hänt så fanns det också en glimt av hopp.

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

Författare: Cecilia Asp

År: 2012

Förlag: PaperTalk

Sammanfattning: Denna boken handlar om Cecilia och hennes kamp mot bipolär sjukdom. I 

boken får man följa henne när hon levde i en evighetskarusell som innefattade 

självmordstankar, ångest, depressioner och manier. Hon insjuknade som 30-åring och blev 

snabbt därefter tvungen att helt förändra sitt sätt att leva.

Titel: Mitt galna liv - En memoar om psykisk sjukdom

Författare: Arvid Lagercrantz

År: 2013

Förlag: Lind & co

Sammanfattning: Boken handlar om Arvid som har diagnosen bipolär sjukdom Typ 1. Det 

finns berättat om sjukdomen, hur mycket han led och hur han behandlades. Det finns också 

berättat hur han klarade av att arbeta som journalist mellan de maniska skoven och att de 

maniska skoven har varit många.

Titel: Igår var jag lycklig idag vill jag dö 

Författare: Elsa Janni

År: 2019

Förlag: Vulkan

Sammanfattning: Elsa Janni är en legitimerad psykolog och i hennes bok får läsaren följa 

kampen mot bipolär sjukdom. I boken får läsaren följa henne under både de maniska och 
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depressiva skoven och hur hennes kamp sett ut för att kunna leva ett normalt liv. Elsa är både 

patient och psykolog och skriver denna boken för att ge andra drabbade kunskap, tröst och 

hopp.

Dataanalys
Studien är baserad på en kvalitativ innehållsanalys som utgår från meningsenheter hämtade 

från fyra patografier. Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod valdes som metod för att 

analysera datamaterialet. En kvalitativ innehållsanalys är en användbar metod när stora 

mängder text ska analyseras. Metoden som Graneheim och Lundman (2004) tagit fram 

fungerar stegvis för att bryta ner texten för att en kodning och kategorisering av texten ska 

kunna ske. Den går sedan vidare mot ett resultat som analyseras (Kristensson, 2014).

Analysmetoden är uppdelad i olika steg. I första steget lästes patografierna i sin helhet enskilt 

av båda författarna för att få en helhetsbild av innehållet. I patografierna gick det tydligt att 

urskilja när författarna var barn respektive vuxna. Därför lästes de delar i patografierna som 

beskrev upplevelsen av att leva med bipolär sjukdom som vuxen om, då detta var studiens 

syfte. Patografierna lästes med ett objektivt förhållningssätt, detta för att inte påverka att det 

senare resultatet påverkats av studiens författares egna åsikter eller föreställningar.

I nästa steg togs de identifierade meningsenheter enskilt ut, detta med en manifest ansats för 

att undvika egna tolkningar. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en meningsenhet ett 

kort stycke text som kan svara på studiens syfte. När meningsenheterna tagits ut gjordes en 

gemensam översikt av meningsenheterna där det fördes en diskussion kring vilka 

meningsenheter som svarade på studiens syfte. Genom att skriva meningsenheterna exakt 

som de skrivits i patografierna gav möjligheten att analysen kunde bibehållas så manifest som 

möjligt.

Därefter kondenserades de identifierade meningsenheterna, som enligt Graneheim och 

Lundman (2004) betyder att ett kortare textstycke kortas ner men det betydelsefulla i

meningsenheten lämnas kvar. Sedan sattes en kod på de kondenserade meningarna vilket 

innebär en etikett som beskriver vad den specifika meningsenheter handlar om (Graneheim & 

Lundman, 2004).
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När koderna var satta klipptes alla meningsenheter ut för att på ett enklare sätt kunna dela in 

alla koder i olika kategorier beroende på kodernas likheter och innehåll. Under placeringen av 

koderna fanns det en ständig diskussion mellan författarna till studien kring kodernas 

placering och huruvida kodens innehåll överensstämde med kategoriernas innehåll. När 

kategorierna var satta bildades fyra kategorier och nio underkategorier. Exempel på 

analysprocessen finns i bilaga 1.

Etiskt övervägande
När en analys av patografier görs är det viktigt att visa respekt för materialet och återberätta 

det moraliskt. De material som används i studien ska vara godkänt av de personer som 

medverkar i studien. I en del fall är det inte möjligt att få materialet godkänt av de 

medverkande personerna (Helsingforsdeklarationen, 2008). På grund av tidsbrist i denna 

studie var det inte möjligt att få ett godkännande genom direktkontakt med personerna bakom 

patografierna. Studien är istället genomförd efter ett etiskt övervägande. Då de fyra valda 

patografierna finns offentligt publicerade med författarnas namn betraktas de passande för 

användning i denna studie. I böckerna skriver författarna om en önskan att nå ut med sin 

livsberättelse till andra människor. Studien vill beskriva personers upplevelser av att leva 

med bipolär sjukdom. I studien föreligger en risk för att materialet uttrycks och tolkas på ett 

avvikande sätt än vad författarna i patografierna menar.

Kristensson (2014) menar att i en studie där människor deltar ska känslig information inte 

spridas. Fyra principer finns som ska respekteras och de är, inte skada-principen, 

nyttoprincipen, rättviseprincipen och autonomiprincipen. De fyra principerna innebär att de 

personer som deltar inte kommer till skada, att all information om deltagarna behandlas 

rättvist och att respekt för deltagarnas självbestämmande tas hänsyn till. I denna studie 

kommer författarnas identitet och känsliga personuppgifter inte att nämnas. Då patografierna 

publicerats offentligt och är tillgängliga för allmänheten kommer informationen som 

framkommer i denna studie vara lättåtkomlig av vem som helst via internet.

Resultat
Resultatet är baserad på fyra patografier. Resultatet beskriver upplevelsen av att leva med 

bipolär sjukdom som vuxen. Efter innehållsanalysen gjorts framkom det fyra kategorier och 
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nio underkategorier (Figur 1). Första kategorien var att hamna i skov. Andra kategorin var 

förändrad självuppfattning där underkategorierna var att inte känna igen sig själv och att 

vilja vara som alla andra. Tredje kategorin var en förändrad livsvärld där underkategorierna 

var att ha en begränsad vardag, att ha tankar på döden och att lära sig leva med sjukdomen

Fjärde och sista kategorin var att ha olika sorters behov där underkategorierna var behov av 

lindring, behov av stöd, behov av förståelse och behov av bekräftelse.

Figur 1. Kategorier och underkategorier

Att hamna i skov
Att leva med bipolär sjukdom innebar att personerna kunde falla in i ett maniskt skov. De 

beskrev sin upplevelse av det maniska skovet som att livet lekte, de var speedade till tusen, de 

var väldigt impulsiva, galna, hyperaktiva och fulla med energi. Personerna hade väldigt bra 

självförtroende och upplevde sig själva betydelsefulla, starka och viktiga. Detta gjorde att de 

hade en hög prestationsförmåga på jobbet och kunde arbeta oavbrutet. 

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

partytimmarna” (Asp, 2012, s. 122)
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Personerna kunde uppleva sig själva som kreativa och nyfikna. De kom alltid med nya idéer 

och ville gärna ta ledningen och visa sig duktiga. I första skedet upplevde personerna 

tillståndet som positivt och såg de som en konstnärlighet. Kreativiteten och energin gick inte 

att kontrollera och personerna beskrev sitt sinne som vidöppet och som registrerade precis allt 

i sin omgivning. Det beskrev det som att sväva på moln och som att ha kolsyra i själen.

“Som en radarantenn registrerade jag varje laddning, varje känsla i min omgivning.” 

(Lagercrantz, 2013, s. 91)

I det maniska skovet beskrev personerna att sömnen var det enda problemet. All den oändliga 

energin gav dem svårt att koppla av och sömnrutinerna var obefintliga.

“När solen tittade fram i gryningen var jag inte det minsta trött”

(Lagercrantz, 2013, s. 90)

I det maniska skovet hade personerna oförmåga att ta rationella och realistiska beslut. När 

personerna befann sig i det skedet hade de ingen förmåga att se att de var ett sjukligt beteende 

trots att människor i deras omgivning sa det, detta medförde att personerna ofta uppförde sig 

på ett mindre accepterat sätt ur ett samhällsperspektiv.

Efter ett maniskt skov var det vanligt att personerna föll in i det depressiva skovet. 

Personerna beskrev det som att efter de virrat omkring i det blå släpptes de från himlen rakt 

ner i marken. De kände sig vilsna och hade svårt att identifiera känslorna inombords. De fick 

svårt att sova och koppla av då de våndades med orostankar och mycket ångest.

I det depressiva skovet var det vanligt att personerna bar på skam och skuldkänslor. De 

skämdes för att inte känna sig fullständiga och för sitt eget beteende. De fick även lätt att 

känna skam och skuldkänslor om deras pendlande känslor gått ut över någon i deras närhet.

“Den där ilskan som kunde övermanna mig, den var förgörande. Den ersattes ofta med skam 

vilket gjorde mig ännu argare.” (Janni, 2019, s. 130)

Personerna upplevde sig själva som väldigt orkeslösa i detta skov. De ville göra mycket men 

orkade så lite. Bara att gå upp för trappan upplevdes som ett stort projekt och känslan av 

utmattning kunde infalla på morgon innan dagen ens börjat. När det var som värst beskrev 

personerna den fysiska känslan i det depressiva skovet som att kroppen blev orolig, hjärtat 
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slog hårdare och musklerna drog ihop sig. Reste de sig upp blev de yra och började svettas. 

Det kändes som att någon ströp deras strupe och krossade deras revben.

“En reaktion som alltid kom var att jag alltid kände mig så fysiskt försvagad, hjärtat gick 

som en hammare.” (Lagercrantz, 2017, s. 244)

Varje dag sågs som en daglig kamp i det depressiva skovet. De fanns en rädsla för de 

okontrollerade tankar som skenade. Personerna upplevde att världen förvandlas till något de 

inte kände igen. I det depressiva skovet fick de en förvrängd verklighetsbild och kunde 

hamna i olika psykoser. Ibland kunde personerna uppleva små instick av positiva känslor. De 

dagarna beskrevs som de bra dagarna och då orkade personerna göra mer.

Personerna upplevde den bipolära sjukdomen som att åka en känslomässig berg- och dalbana. 

De kunde uppleva sitt inre som en jojo och de kunde älska hämningslöst för att i nästa stund 

tappa kontrollen och falla in i ilska, ett så kallat mixed state. Personerna upplevde sig själva 

väldigt förvirrade när skoven pendlade. De hade svårt att veta hur de skulle hantera 

pendlingarna och var ofta rädda för att falla in i en depression och inte ha kontroll.

De pendlande skoven gav mycket destruktiva tankar och känslor som följd. Främst när 

personerna befann sig i det depressiva skovet. Personerna upplevde starka känslor av 

misslyckande, att de misslyckats i livet och som person. Vara usla och värdelösa var också 

känslor som personerna kunde känna. Personerna dömde sig själva väldigt lätt och såg sig 

själva värdelösa genom att bara sjukskriva sig från jobbet.

Personerna upplevde även starka känslor av hopplöshet. Känslor av att inte vilja mer eller 

orka mer på grund av hopplösheten kunde medföra att de ville ge upp. Personerna tappade 

hoppet om sig själva och hade tankar om sig själva och andra i deras situation som den 

trasiga och svaga befolkningen.

“Här ligger jag tillsammans med Stockholms trasiga befolkning. Här är vi som inte klarar av 

vardagen, inte orkar med kraven, vi som är gjorda av svagare benstomme och tunnare hud” 

(Janni, 2019, s. 123)

Personerna hade mycket destruktiva tankar om sig själva vilket gjorde att de ställde sig frågan 

hur någon kunde älska någon som dem när de själv kände sig så värdelösa och den som ingen 

ville ha. Det fanns även en ilska att vara till besvär och en tanke att människorna runt 
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omkring skulle ha det bättre utan dem. Samtidigt fanns det en rädsla för att bli oälskad och 

lämnade ensamma. Det fanns en rädsla att sluta älskas av sin partner och anklagade sig själva

i förväg om detta skulle ske. Då personerna kunde se ner på sig själva som smuts fanns en 

rädsla att deras partner skulle sluta älska dem.

“Jag var livrädd att han skulle sluta älska mig och en dag börja äcklas av mig” (Janni, 2019, 

s. 60)

De destruktiva tankarna plågade personerna med bipolär sjukdom. Deras syn på sig själva 

medförde ett stort självhat, ilska och ansåg sig själva som dumma i huvudet.

Förändrad självuppfattning

Att inte känna igen sig själv

Personerna upplevde det svårt att förstå sin sjukdom och efter de blivit sjuka fick de en 

förändrad självuppfattning. De beskrev en frustration kring den förändrade självuppfattningen

då de inte längre kände igen den egna identiteten. Efter de hade blivit sjuka fanns en rädsla 

för sig själva då de inte längre visste vilka värderingar de hade, vad de ville eller ens vem de

själva var. Personerna beskrev att de kände sig splittrade över sin identitet. Med olika 

metoder, som tillexempel kläder och smink, kunde de dölja sin personlighet och bygga upp 

en falsk fasad att gömma sig bakom.

Att vilja vara som alla andra

Hos personerna med bipolär sjukdom kunde de finnas en vilja att vara som alla andra, då de 

ansåg andra som normala och sig själva som onormala. De fanns en avundsjuka på vänner 

som de ansåg fungera som vanligt. Personerna upplevde en förtvivlan över att vilja vara som 

alla andra som kunde må så bra och leva som vanligt när de själva låg och mådde så dåligt. 

Det bidrog med upplevelsen av att inte duga eller passa in, när de så gärna ville det. Efter de 

fått sjukdomen började de anklagade sig själva mycket för att inte vara normala enligt 

samhällets normer.

Förändrad livsvärld
Att ha en begränsad vardag

Personerna kunde uppleva att deras vardag blev begränsad på grund av den bipolära 

sjukdomen. Att inte kunna göra saker de tidigare kunnat gjorde att de kände sig som fångar i 

sin egen kropp och sitt eget hem. Personernas livsvärld förändrades då de inte kunde leva sina 
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liv som planerat på grund av de pendlande skoven. Deras arbete, relationer och utbildning 

påverkades på ett negativt sätt. Till exempel under det maniska skovet kunde de jobba och 

prestera hur mycket som helst men under det depressiva skovet gick det inte att prestera som 

innan. Det fanns varken ork eller förmåga att gå till arbetet. Personerna beskrev att deras 

vardag begränsades på olika sätt beroende på om de befann sig i det maniska skovet eller det

depressiva skovet.

I det maniska skovet upplevde personerna sina sinnen vidöppna. De upplevde att de fick 

lättare att tänka och känna när de var uppe i varv, och dessa intryck var svåra att begränsa. 

Detta kunde ge personerna känsla av att de blev skyddslösa och utelämnade på grund av alla 

dessa intryck och känslor som obegränsat stormade deras sinnen.

“Mina sinnen är mer öppna än vanligt, allt smakar mer och det känns mer av alla slag” 

(Lagercrantz, 2013, s. 16)

I det depressiva skovet upplevde personerna att de såg hinder överallt. De hade svårt att ta sig 

igenom vardagen och fick svårt att anpassa sig till miljöer och hantera olika situationer. De 

kände att kraven från samhället och människorna runt dem blev för mycket. De kunde njuta 

av tystnad, att slippa prata, förklara, försvara eller hänga med och det gjorde att de isolerade 

sig. Deras vardag begränsades då de vissa dagar på grund av sjukdomen inte kunde ta sig 

utanför hemmet. I det depressiva skovet upplevde de att deras tankar och känslor blev till ett 

hinder för dem. De orkade inte ha motivationen uppe till att få saker gjorda. Enkla vardagliga 

rutiner kunde tona upp sig till olösliga problem. Det var vanligt att personerna tappade 

tidsuppfattningen i det depressiva skovet. De fick svårt att identifiera händelser och att

minnas saker. Allt kunde kännas dimmigt och ostrukturerat och de hade väldigt svårt att 

koncentrera sig.

“Jag grät och grät. Hur länge hade jag suttit där? Fem minuter? Flera timmar?” (Asp, 

2012, s. 13).

Att ha tankar på döden

Under de depressiva skoven var det vanligt förekommande hos personerna att de började 

tänka på döden och de kunde känna en längtan efter att dö. Att leva i ett ständigt mörker fick 

dem att tänka att de inte ville finnas längre och att döden var deras sista utväg. Det kom upp 

tankar om sin egen existens och en undran hur många tabletter som behövde sväljas för att 
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försvinna helt då döden skulle vara en befrielse. Att tänka och planera döden blev som en 

hobby och personerna kunde må bra att det.

“Jag hade blivit så bedövad, att prata om självmord var som att prata om vädret” (Norstedt, 

2017, s. 32)

“Jag tänkte mycket på döden och varje gång jag gjorde det fick jag en euforisk känsla, 

lycklig, att jag skulle få slippa allt lidande” (Norstedt, 2017, s. 32)

Att lära sig hantera sjukdomen

Att leva med bipolär sjukdom upplevdes inte alltid som lätt och det fanns stunder då 

personerna inte kunde acceptera sin sjukdom. Trots detta fanns det hopp och en känsla av att 

kunna finna frid i livet. Personerna började leva i nuet och ansåg att framtiden fick visa 

resten. Att berätta om sig själva och sin sjukdom var otroligt helande och det kändes som att 

sjukdomen för första gången gjorde att livet fick en mening. Det var som att år av skam och 

skuld försvann och personerna kunde se på sig själv med medkänsla. Därefter fanns det 

längre ingen rädsla för depressioner och ingen skam över att till exempel sjukskriva sig. 

Personerna var obeskrivligt stolta över sig själva, de var lyckliga och tillfredsställd med livet.

Att ha olika sorters behov

Behov av lindring

Personerna med bipolär sjukdom kände ofta ett stort behov av att på något sätt få lindring av 

lidandet dom upplevde. Personerna som skar sig kunde uppleva detta som en 

skyddsutrustning och att det blev som en trygghet för att kunna hålla ihop livet när det blev 

för tufft. Att skära sig och se blodet sippra ut gav ett lugn men kunde också ge en positiv 

adrenalinkick. När det var som värst fanns en vilja att känna smärta var som helst förutom 

inombords för att lindra lidandet.

“Det var som en drog, en kraftig beroendeframkallande drog, och för varje gång jag gjorde 

det desto djupare skar jag” (Norstedt, 2017, s. 25)
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Personerna upplevde att smärtan gjorde att de ville krypa ur sin egen hud och hjärna. Livet 

kändes väldigt smärtsamt och de ville hitta något som kunde lindra lidandet. Det fanns olika 

upplevelser av vad som fungerade mot smärtan inombords. Det fanns ett behov av 

professionell hjälp. Dock upplevde personerna dock enbart fungera som tillfällig lindring. 

Samtidigt fanns det en önskan om att få lindring av lidandet utan mediciner då de ville klara 

sig själva.

“Även om jag inte var fientlig till elchocker och psykofarmaka ansåg jag att detta bara var 

en hjälp för stunden” (Lagercrantz, 2013, s. 97)

Behov av stöd

Det var gemensamt hos alla personerna att de ofta var i behov av stöd från sina anhöriga och 

närstående. Under de depressiva skoven fanns det en rädsla hos personerna över sig själva 

och sitt egna mående. De upplevde en känsla av otrygghet när de var ensamma. Genom att ha 

en trygg punkt som de alltid kunna förlita sig till bidrog till att personerna idag tackar de 

anhöriga och närstående för att de alltid fanns där för dem när de behövde det. Trots det fina 

stödet från deras anhöriga kunde personerna ibland känna sig likgiltiga, att det inte fanns 

någon tröst och att deras kärlek inte gav någon hjälp. Men med facit i hand skriver 

personerna att utan sina anhöriga hade de nog inte levt idag och de ansåg att deras anhöriga 

var deras enda räddning när det var som värst. 

“Min sjukdom blev min och Steins gemensamma fiende, och vi blev enade i kampen” (Janni, 

2019, s. 170)

Behov av förståelse

Det fanns en bristande tillit till människor hos de personerna med bipolär sjukdom. Om 

personerna kom i kontakt med personer som inte förstod sig på dem och deras dåliga mående 

kunde personerna snabbt bli arga och känna sig oförstådda. Därför upplevde personerna en 

lättnad när de umgicks med personer som förstod sig på dem, som inte ställde krav på att de 

skulle må bra och som inte kom med lösningar på hur de skulle må bättre. De beskrev att 

vissa vänner kunde ha förståelse för saker som ingen annan förstod.

“Bella blev min nya bästa vän vid sidan om tjejgänget, en fristad, ett skydd och också någon 

som förstod något om mig som ingen annan gjorde” (Janni, 2019, s. 92)
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Behov av bekräftelse

De personerna med bipolär sjukdom letade ofta efter bekräftelse hos andra människor. De 

upplevde ett stort behov av bekräftelse från personer av det andra könet och gjorde allt för att 

få bekräftat att de var snygga eller åtminstone söta. Det fanns ett ständigt behov av 

bekräftelse att partnern fortfarande älskade dem. Det fanns även en jakt på att ofta visa sig 

duktiga, vinna ära och berömmelse.

“Jag ville desperat få försäkringar av Mattias att han älskade mig, att vi alltid skulle vara 

tillsammans, att han inte tyckte jag var konstig.” (Janni, 2019, s. 60)

Diskussion

Metoddiskussion
I denna studie valdes en kvalitativ metod för att analysera patografier. Då denna studie ville 

beskriva personers upplevelser av att leva med bipolär sjukdom ansågs en kvalitativ metod 

mest lämplig. Ahrne och Svensson (2015) menar att en kvalitativ metod är lämplig att 

använda när personers upplevelser av saker eller deras syn på verkligheten ska beskrivas, 

tolkas och förklaras. Fokus låg på att få en djupare bild och komma nära personers egna 

upplevelser av sjukdomen. Därav ansågs patografier vara det bästa tillvägagångssättet till att 

samla in data. I vetenskapliga artiklar har materialet bearbetats och tolkats till en viss del av 

författarna till artikeln. Det hade därför funnits en bakomliggande risk att materialet ännu en 

gång tolkats om studiens datainsamling utgått ifrån vetenskapliga artiklar. Genom att 

analysera en text som redan är analyserad ökar risken att resultatet inte håller sig textnära till 

den primära texten.

Det finns både fördelar och nackdelar med att göra en studie baserad på patografier. Det är en 

fördel att läsaren får följa med författaren över en längre tid och därmed ta del av alla viktiga 

händelser och upplevelser som tillkommer under sjukdomsförloppet. Det kan dock ses som 

en nackdel, då det kan finnas eventuella fiktiva delar i patografierna. Med det menas att det 

kan finnas inslag av påhittade delar i patografierna, i syfte att få en mer gripande berättelse. 

Då författarna för patografierna beskriver sitt liv och sina upplevelser detaljrikt, ansågs det 

fördelaktigt att använda patografier. Det kan dock ses som en nackdel då studiens författare 
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inte vet om författarna för patografierna undanhållit viss information som hade kunnat vara 

betydelsefull för studiens resultat. Dahlberg (1997) förklarar att nackdelen med patografier är

att inte kunna ställa följdfrågor till författarna, som man exempelvis gör vid en intervju. Detta 

kan ses som en nackdel.

När urvalet gjordes valdes det att böckerna enbart skulle vara skrivna på svenska i 

originalversionen. Detta gjordes för att lättare kunna förstå texten och för att minska risken 

för felöversättningar och feltolkningar, som skulle kunnat påverka resultatet. Att använda sig 

utav patografier med utgångspunkt ifrån samma land borde bidragit till att patografiernas 

författare hade samma förutsättningar gällande vård och stöd då Hälso- och sjukvårdslagens 

(HSL, SFS 2017:30) mål är att vården sker på lika villkor i den hela svenska befolkningen. 

Libris ansågs vara en relevant databas att söka i för att hitta relevanta patografier. För att hitta 

material till studien gjordes två sökningar som ansågs vara tillräckliga, då sökningarna 

genererade tillräckligt med träffar i relation till studiens syfte. Det bestämdes därför att fler 

sökningar inte behövdes. Det finns till kännedom att fler sökningar hade kunnat generera 

flera patografier som hade kunnat vara användbara till studien. Det hade även varit en fördel 

att använda fler databaser än enbart Libris, detta för att garantera att ingen patografi missats. 

Efter litteratursökningen via Libris valdes det enbart en bok skriven av en man och de 

resterande tre av kvinnor. När böckerna valdes ut låg inte fokus på kön, utan fokus låg på de 

patografier som ansågs mest lämpliga för att svara på studiens syfte. Det framgick inga 

specifika skillnader mellan könen kopplat till upplevelsen av den bipolära sjukdomen. 

Resultatet hade dock kunnat se annorlunda ut om det var jämnt fördelat mellan könen av 

författarna.

Studien använde sig av en innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004) då 

beskrivningen av analysmetoden ansågs lämplig för att analysera en stor mängd data, där 

stegen var tydliga och lätt beskrivna. Det gjorde att ett pålitligt resultat, noggrant och stegvis 

kunde bearbetas fram. För att få ett tydligt och pålitligt resultat bearbetades analysen under en 

längre tid. Under analysens gång användes en manifest ansats med latenta inslag, då det var 

oundvikligt att inte göra vissa tolkningar. Graneheim och Lundman (2004) förklarar nämligen 

att det kan finnas olika betydelser i en text och att det därför alltid innehåller egna tolkningar 

till en viss del. För att stärka studiens trovärdighet lästes alla patografierna av båda författarna 

till studien. Genom att alla patografier lästes av båda författarna skapade det möjligheter att 
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kunna diskutera och reflektera kring materialet. Henricsson (2017) förklarar även att studiens 

trovärdighet kan styrkas genom att ta hjälp utav utomstående då dessa kan kontrollera att 

resultatet anses som relevant och svarar på syftet. Under studiens gång har handledare läst 

igenom arbetet och i slutet av processen togs det hjälp utav andra utomstående. Genom att få 

konstruktiv kritik ifrån utomstående personer bidrog till att studiens författare fick tänka till 

en gång till.

Hela resultatet baseras på fyra patografier och därför enbart fyra personers beskriva 

upplevelser vilket begränsar antalet. Eftersom det är verkliga berättelser som beskrivs anses 

inte trovärdigheten ha påverkats. Trovärdigheten hade dock ökat om fler patografier 

inkluderats men på grund av tidsbegränsning var detta inte möjligt. Lundman och Hällgren-

Graneheim (2017) förklarar läsarens möjlighet att bedöma giltighet, trovärdighet och 

möjligheten att styrka resultatet genom att använda sig utav citat. Citaten skrevs därför av 

exakt på samma sätt som författarna själva skrivit dem, för att inte lyfta betydelsen av texten 

på ett felaktigt sätt. När resultatet presenterades valdes de citat ut som tycktes beskriva 

upplevelsen av sjukdomen tydligast, intresset låg därför inte på vem av författarna som skrivit 

dem.

Eftersom resultatet är baserat på patografier ifrån Sverige med svensk text i originalversionen

så skulle resultatet kunna användas i Sverige, och troligtvis även i andra länder där 

sjukvården är lik den svenska. Studiens syfte var att beskriva vuxnas upplevelser att leva med 

bipolär sjukdom och sannolikheten kan vara stor att personer kan uppleva sjukdomen 

likadant. Det finns en förståelse i att det finns länder runt om i världen som inte har tillgång 

till samma sjukvård som i Sverige, vilket gör att personer kan uppleva sjukdomen 

annorlunda. Bryman (2011) förklarar vikten av att lyfta att resultatet i en kvalitativ forskning 

inte är möjligt att generalisera till andra miljöer eller situationer och heller inte i sin helhet till 

populationen. De patografier som använts i den här studien är därför inte representativa för 

populationen i sin helhet men kan ge en inblick hur det är för några personer med bipolär 

sjukdom. 

Lind (2014) menar att kvalitativa metoder kan bedömas med pålitlighet vilket syftar till hur 

studien har genomförts och hur vidare det är redovisat och det som gjorts kan granskas av 

andra. Den här studien har på ett ytterst tydligt sätt redovisat hur undersökningen gått till för 

att på så sätt upplevas som pålitligt. Vidare menar Lind (2014) att träffsäkerhet kan bedömas 

vilket syftar till att det som undersökts har en tydlig koppling till det som är till syfte att 
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undersökas. Den här studien tycks fylla kraven för träffsäkerhet då undersökningen tydligt 

kan kopplas till studiens syfte samt att hela studien i helhet genomsyras av en röd tråd.

Resultatdiskussion
Utifrån studiens syfte som var att beskriva vuxnas upplevelser av att leva med bipolär 

sjukdom framkom det fyra huvudfynd. Att hamna i skov, förändrad självuppfattning, 

förändrad livsvärld och att ha olika sorters behov.

Resultatet visade på hur personerna upplevde att vara i de olika skoven. I det maniska skovet 

upplevde personerna att de hade mycket energi, var väldigt kreativa och impulsiva.

Daggenvoorde et al. (2015) bekräftar att personer med bipolär sjukdom har mycket energi 

och i det maniska skovet är det vanligt att energin utlöser sig i impulsiva idéer. Energin kan 

utlösa i rastlöshet vilket i sin tur kan leda till agitation och verbal eller icke-verbal aggression. 

Resultatet i studien visade att personerna hade i det maniska skovet svårt att ta realistiska och 

rationella beslut. Trots att personer i deras omgivning uttryckte att deras handlingar var fel 

hade de ingen förståelse för det. Daggenvoorde et al. (2015) beskriver att personer med 

bipolär sjukdom ofta tappar förlust av formalitet och överskattar sig själva. De har ingen 

insikt i sitt beteende eller konsekvenserna av dem. För att en sjuksköterska ska kunna få en 

bättre förståelse för hur personerna med bipolär sjukdom upplever de olika skoven så 

förklarar Dahlberg och Segesten (2010) att det är av stor vikt att se till personens livsvärld då

livsvärlden utgör hur en person upplever ett visst fenomen. Birkler (2008) beskriver att 

livsvärlden har till syfte att försöka förstå hur en person upplever sin sjukdom och inte till 

syfte att lägga fokus på sjukdomen. Därför bör sjuksköterskan lägga fokus på själva 

upplevelsen av sjukdomen hos personen. Detta kommer bidra till en bättre omvårdnad vilket 

kommer leda till ett bättre välbefinnande hos personen.

Studiens resultat visade att under det maniska skovet var personernas sömnrutiner näst intill 

obefintliga. Deras oändliga energi gjorde det svårt för dem att koppla av. Morten-Sandset &

Wilsloff (2014) bekräftar att personer med bipolär sjukdom som befinner sig i det maniska 

skovet har svårt att sova på grund av den höga energinivån. Sömnproblematiken fanns även i 

det depressiva skovet där personerna fick svårt att sova då de ofta led av svår ångest och 

mycket orostankar. Detta medförde att personerna ofta kände orkeslöshet. Detta styrker 

Socialstyrelsen (2017) som bekräftar att funktionsförmågan kan vara mycket låg på grund av 

de sömnsvårigheter som uppstår i det depressiva skovet. McColm et.al. (2007) beskriver 

vikten av att personer med bipolär sjukdom upprätthåller rutiner. Att ha en befintlig 
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sömnrutin är av stor betydelse hos en person med bipolär sjukdom då sömnen har en 

betydande roll för att minska risken att hamna i nya skov. McColm et al. (2007) och Skärsäter 

(2014a) menar att genom sjuksköterskan observerar personens tillstånd och ser tidiga symtom 

kan symtomlindring snabbt sättas in och på så sätt kan ett återfall i depressioner eller mani 

undvikas.

Resultat visade tydligt att personerna hade mycket destruktiva tankar och känslor. Dessa var 

vanligast förekommande i det depressiva skovet. De kunde känna sig misslyckade och 

värdelösa. De hade väldigt lätt att döma och se ner på sig själva. Deras destruktiva syn på sig 

själva medförde självhat och stor känsla av hopplöshet. Personerna kunde känna sig väldigt 

vilsna och hade svårigheter med att identifiera sina känslor som de bar på. Jönsson-Dahlqvist 

et al. (2008) beskriver att detta är ett vanligt fenomen hos personer med bipolär sjukdom i de 

depressiva skoven. Därav är det av stor vikt att sjuksköterskan tillämpar en individualiserad 

information till de personerna med bipolär sjukdom. En individanpassad information ger 

möjligheten att personen får en ökad förståelse och på sikt kunna acceptera sin sjukdom. För 

att informationen ska bli individanpassad är det av stor vikt att sjuksköterskan ser till 

personens upplevda livsvärld. Detta styrker Dahlberg och Segesten (2010) som beskriver att 

den upplevda livsvärlden är unik och upplevs olika hos varje individ.

Det visade att personerna fick en förändrad självuppfattning. De beskrev en frustration över 

att inte längre känna igen sig själva eller sin egen identitet. De upplevde sig själva som en 

främling. De ansåg sig själva som onormala och jämförde sig mycket med personer i deras 

omgivning som de ansåg vara normala. De kände en förtvivlan över att inte förstå sin 

sjukdom. Proudfoot et al., (2009) menar att alla personer påverkas olika av sin bipolära 

sjukdom samt hur de ser på sin identitet. Efter att ha drabbats av bipolär sjukdom upplever 

många personer en stark känsla av att ha förlorat sig själva och sin identitet. På grund av 

symtomen vid bipolär sjukdom gör att personerna ofta får problem med sina relationer, 

ekonomi och arbeten, vilket i sin tur kan leda till att synen på den egna självuppfattningen 

kan påverkas markant. Det är dock av stor vikt att lyfta fram att alla personer med bipolär 

sjukdom inte upplever och påverkas av sin sjukdom eller sina sjukdomssymtom på samma 

sätt. Ekebergh (2017) menar att livsvärlden alltid ingår i ett existentiellt sammanhang, vilket 

gör att den alltid är delad med andra människor, men upplevs på olika sätt. Det är av stor 

betydelse som sjuksköterskan har en förståelse för berättelsens betydelse i det vårdande 

sammanhanget och skapar en kännedom om personen bakom sjukdomen och hur sjukdomen 
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påverkar personens liv. Genom att fokusera på personens egna upplevelser, tolkningar och 

tankar ökar den individanpassade och personcentrerade omvårdnaden.

Med bipolär sjukdom kunde personerna i studien uppleva att deras vardag blev begränsad. 

Symtomen som kommer med bipolär sjukdom gjorde att personerna inte längre kunde leva 

som vanligt och göra saker som de planerat. Vid en sådan här situation är det av stor vikt att 

sjuksköterskan undervisar personen om aktuella livsstilsförändringar för att underlätta för 

personen (Skärsäter, 2014a). Personerna kunde uppleva att de såg hinder överallt vilket 

gjorde det svårt för personerna att anpassa sig till miljöer och hantera olika situationer. 

Levine, Chengappa, Brar, Gershon och Kupfer (2001) beskriver att det ofta förekommer 

svårigheter med att klara sig självständigt och att det kan finnas ett behov av hjälp för att 

kunna klara av den begränsade vardagen, till exempel att utföra enklare vardagssysslor. Det 

fanns också svårigheter att ta sig utanför hemmet vissa dagar vilket resulterade i att de 

isolerade sig. Den begränsade vardagen medförde därav negativa upplevelser. Fernandes et 

al. (2016) beskriver vikten av att sjuksköterskan känner till dessa upplevelser som den 

begränsade vardagen kan medföra, för att kunna bedriva en holistisk omvårdnad.

Det var vanligt att personer i det depressiva skovet hade tankar på döden. Att leva i ett 

ständigt mörker gjorde det svårt att hitta livsglädje och det medförde en längtan efter att dö. 

Jönsson-Dahlqvist et al. (2008) beskriver att det är vanligt att personer i det depressiva skovet 

har en hög suicidrisk. Detta menar även Fiedorowicz et al. (2019) som beskriver att det 

depressiva skovet är starkt associerade med självmordstankar.

Resultatet i studien visade på att personerna upplevde olika behov. För att klara av livet fanns 

det ett stort behov av stöd från anhöriga och närstående. Det var av stor betydelse att personer 

i deras omgivning hade förståelse för dem. Att skapa en god relation upplevde personerna ge 

känslan att ha förtroende för andra. McColm et al. (2007) menar att det är av stor betydelse 

personer med bipolär sjukdom under kontrollerade former upprätthåller integration med 

andra människor. Tranvåg och Kristoffersen (2008) förklarar att det är av stor vikt att 

sjuksköterskan är medveten om att personer med bipolär sjukdom behöver involvera sina 

anhöriga, då stödet från anhöriga kommer till att vara av stor betydelse för att upprätthålla en 

en god livskvalité. Beentjes, Goossens och Jongerden (2015) förklarar även relationen mellan 

sjuksköterskan och personen med bipolär sjukdom var en förutsättning för en god livskvalité, 

då en god relation kunde bidra till en personcentrerad omvårdnad.
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Slutsats
Den här studien beskriver vuxnas upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. I studien 

framkom det aspekter som att personerna upplevde att de hamnade i skov, det fick en 

förändrad självbild och livsvärld och de upplevde olika sorters behov. Sjuksköterskan 

kommer i omvårdnaden stöta på dessa personer och med kunskap och förståelse för 

personerna bakom sjukdomen kommer kunna generera till ett bättre sätt att vårda. Med denna 

studien kan sjuksköterskans tidigare kunskaper om personers upplevelser med bipolär 

sjukdom kompletteras och bli djupare. I resultatet framkom det att personerna upplevde 

mycket likadant. Det är dock av betydelse att ha i åtanke att varje person är unik och likaså 

deras upplevelser och livsvärld. De fynd som gjordes i denna studien stämmer överens med 

tidigare forskning, vilket resulterade att resultatet inte gav några nya större fynd. Det är dock 

av stor betydelse som det fortsätter att forskas kring personers upplevelser av att leva med 

bipolär sjukdom. Med ny forskning ger möjligheter för sjuksköterskan att få en ökad 

förståelse och bredare kunskap. Sjuksköterskan kan således utveckla en förståelse för 

personens livsvärld vilket senare kommer att kunna öka den individanpassade och 

personcentrerade omvårdaren.

Självständighet
Patografierna som användes i studien söktes fram gemensamt av båda författarna. 

Patografierna lästes var för sig och meningsenheterna valdes ut självständigt. Gemensamt av 

båda författarna sammanställdes sedan meningsenheterna, koderna, kategorier och

underkategorierna som togs fram. På egen hand söktes fakta fram som sedan sammanställdes 

till bakgrunden. Överrubrikerna i bakgrunden diskuterades och bestämdes sedan bli 

Omvårdnad vid psykisk ohälsa, Livsvärld och upplevelse, bipolär sjukdom, omvårdnad vid 

bipolär sjukdom och att leva med bipolär sjukdom. Kategorierna i studiens resultat delades 

upp lika mellan författarna och sammanställdes sedan gemensamt. Metoddiskussionen och 

resultatdiskussionen bearbetades och växte fram successivt under arbetets gång. Innehållet 

har bearbetats av båda författarna gemensamt flera gånger. 
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Bilaga 1 Exempel från innehållsanalys
Meningsenhet Kondenserad 

mening
Kod Underkategori Kategori 

Gjorde allt för 
att jag skulle få 
bekräftat att jag 
var snygg, eller 
åtminstone söt. 

Gjorde allt för 
att få bekräftat 
att jag var snygg 
eller söt

Få bekräftat att 
vara snygg eller 
söt

Behov av
bekräftelse

Att ha olika 
sorters behov 

Bella blev min 
nya bästa vän 
vid sidan om 
tjejgänget, en 
fristad, ett 
skydd och också 
någon som 
förstod något 
om mig som 
ingen annan 
gjorde

Bella blev min 
bästa vän, en 
fristad, ett 
skydd, någon 
som förstod 

Vän blev någon 
som förstod 

Behov av 
förståelse

Att ha olika 
sorters behov 

Att vara 
deprimerad var 
att se hinder 
överallt. Den 
enklaste 
vardagliga 
rutinen tornade 
upp sig till ett 
olösligt 
problem.

Depression var 
att se hinder. 
Vardagliga 
rutinen blev ett 
problem

Depression ger 
hinder i 
vardagen

Att ha en 
begränsad 
vardag

Förändrad 
livsvärld 

Jag tänkte 
mycket på 
döden och varje 
gång jag gjorde 
det fick jag en 
euforisk känsla, 
lycklig att jag 
skulle få slippa 
allt lidande, som 
att jag hade en 
knapp och 
tryckte man på 
den fanns ingen 
smärta längre, 
och var jag dör, 
ingen smärta.

Tänkte på 
döden, fick en 
euforisk känsla, 
lycklig, Slippa 
lidande, ingen 
smärta längre 

Euforisk känsla 
av dödstankar

Att ha tankar på 
döden

Förändrad 
livsvärld
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Jag var 
“speedad” till 
tusen under den 
här perioden. 
Jag kunde inte 
backa tillbaka 
om jag så ville.

“speedad” till 
tusen. Kunde 
inte backa 

“speedad” till 
tusen

Att hamna i 
skov

Jag hade 
misslyckats med 
mitt liv

Misslyckats 
med livet

Känna 
misslyckande 

Att hamna i 
skov

Jag visste inte 
vad jag ville 
eller ens vem 
jag var, vilka 
värderingar jag 
hade eller något 
alls. 

Visste inte vad 
jag ville eller 
vem jag var 

Visste inte vem 
jag var 

Att inte känna 
igen sig själv

Förändrad 
självuppfattning

Jag tyckte inte 
om mina vänner
just då. Jag var 
avundsjuk på 
dem för att de 
fungerade som 
vanligt. 

Avundsjuk på 
dem som 
fungerade som 
vanligt 

Avundsjuk på 
andra 

Att vilja vara 
som alla andra 

Förändrad 
självuppfattning


