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Sammanfattning 

Att leva med bipolär sjukdom innebär ett ständigt föränderligt stämningsläge som kantas av 

depression och mani/hypomani. Detta innebär svårigheter att utföra vardagliga sysslor och 

upprätthålla relationer. Det finns olika typer av insatser och behandlingar av bipolär sjukdom. 

Syftet med denna kvalitativa studie om livskvalitet och livsföring för personer med bipolär 

sjukdom är: att kartlägga och undersöka hur det är att leva med bipolär sjukdom, och vad 

den drabbade kan göra för att uppnå en dräglig levnadsnivå trots ett svängande 

stämningsläge. För att kunna utföra denna studie har enkäter skickats ut och respondenterna 

har valts ut genom ett bekvämlighetsurval. Intervjupersonerna har valts ut via en grupp om 

psykisk ohälsa som finns på det sociala mediet Facebook.com. Enkätsvaren var anonyma och 

har att bearbetas och analyseras för att kunna besvara studiens syfte tillsammans med relevant 

litteratur. Resultatet av denna studie visar exempelvis att struktur och rutiner är av vikt för att 

uppnå en autonom levnadsnivå, men det visar även på att respondenterna har lyckats anpassa, 

samt accepterat sitt psykiska funktionshinder och trots detta, lyft fram egna egenskaper, så väl 

som sjukdomens kvaliteter och därmed lyckats skapa en tämligen god livssituation.
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel ges fakta om bipolär sjukdom samt psykisk ohälsa i övrigt. Vidare ges det 

även en genomgång om aktuell forskning rörande hur det är att leva med bipolär sjukdom.  

40 % av alla kvinnor och 20 % av alla män kommer någon gång i livet att lida av en 

depression, och risken att inom 2 år efter depressionen drabbas av ett återfall ligger på ungefär 

50 %, vidare kommer 80 % av de som drabbats en gång att någon gång under sin livstid att 

återigen drabbas av en depression (Allgulander, 2008). För en som lever med bipolär sjukdom 

är detta något som återkommer ständigt och det förekommer livet ut. Utöver de depressiva 

perioderna så varvas livet med mani som påverkar vardagen genom en karakteristisk känsla 

av irritabilitet och ett stämningsläge som är expansivt där minskad sömn, 

koncentrationssvårigheter, vidflyktighet etc. är vanligt förekommande. För ca 70 000 svenskar 

är detta vardag - en vardag som inte bara påverkas av sjukdomen, utan som även påverkar 

vänner, partner, barn och familj (Allgulander, 2008).  

Under litteratursökningen uppfattades en brist på information och hjälp inom ramarna för i 

hur man ska företa sig och existera både ensam och tillsammans med någon som har bipolär 

sjukdom. Detta har även Marie Rusner uppmärksammat i sin avhandling Bipolär sjukdom - ur 

ett existentiellt perspektiv (2012), där det framgår det att det råder brist på allmän kunskap om 

bipolär sjukdom och hur den sjukes liv påverkas av sjukdomsbilden.  

Denna uppsats kommer därför att handla om hur det är att leva med sjukdomen och vad några 

individer som lever med bipolär sjukdom gör för att öka sin livskvalitet och kunna ha en 

livföring som fungerar vid de olika stämningslägen som sjukdomen innefattar. En 

förhoppning med detta arbete kan vara att ge en vidare syn i hur det är att leva med bipolär 

sjukdom, men även kunna tipsa kuratorer och vårdgivare hur personer med bipolär sjukdom 

kan få stablititet i livet. En önskan är att genom denna uppsats ge människor med bipolär 

sjukdom en möjlighet till inflytande i sitt eget liv. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
I detta kapitel redovisas syfte, frågeställningar samt avgränsningar som gjort forskningsområdet mer 

hanterbart och överskådligt för läsaren.  

2.1. Syfte 

Att leva med bipolär sjukdom innebär att leva ett liv med ”toppar och dalar”, ett liv som 

kantas av depressiva perioder varvat med hypomaniska/maniska perioder. Med detta kommer 

en svårighet att hantera vardagliga göromål.  

Syftet med denna studie är således: Att kartlägga, undersöka och problematisera hur det är att 

leva med bipolär sjukdom, och vad den drabbade kan göra för att uppnå en dräglig 

levnadsnivå trots ett svängande stämningsläge.  

2.2. Frågeställningar 

Utifrån ovan nämnt syfte kommer denna uppsats utgå från två frågeställningar med mål att 

besvara uppsatsens syfte. De frågeställningar som kommer användas är: 

1. Vad kan det innebära att leva med diagnosen bipolär sjukdom?  

2. Vad kan spela en viktig roll i patientens liv för att känna stabilitet i vardagen? 

2.3. Avgränsningar  

Bipolär sjukdom är lika vanligt förekommande hos män som hos kvinnor (Allgulander, 2008), 

men detta till trots gjordes ett val att avgränsa denna studie till att utgå från det kvinnliga 

perspektivet. Det kan ses som ett tillfälle att utföra vidare forskning kring ämnet när det 

kommer till det manliga könet för att ge en bredare kunskap om hur det ser ut för både män 

och kvinnor. En annan aspekt som kan tilläggas till avgränsandet till endast det kvinnliga 

könet är att de möjliga skillnader som finns mellan könen gör att det inte bli möjligt att 

bearbeta de bägge planen på ett kärnfullt sätt.  

Valet att använda Facebook.com som metod för insamling av data kan även ses som en 

anledning till varför avgränsningen mellan kön är gjord. Under datainsamlingstiden så fanns 

det 1274 medlemmar i den slutna Facebook-gruppen Psykisk ohälsa, för oss som vill stötta 

varandra varav ca 300 av dessa var män. Några spekulationer kan vara att antalet män med 

bipolär sjukdom kan vara tämligen låg, men till det kan även reservation kring medverkande i 

studie räknas.  

Angående avgränsning kring de olika typerna av bipolaritet, så kommer det inte att göras 

någon avgränsning inom det området, då de olika typerna innefattar samma symptomatologi 

om än det förekommer i olika grad, variation och styrka. (Allgulander, 2008) Att inte 

avgränsa till en speciell typ av bipolär sjukdom kan ge en vidare bild av hur det är att leva 

med bipolär sjukdom, samt att visa på hur de personerna med respektive typ av bipolaritet 

upplever detta. Detta till trots så finns en definition av de olika sjukdomstillstånden som 

förekomer vid bipolär sjukdom, för att ge en vidare bild och förståelse till vad som är säreget 

för de olika typerna.  
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3. Metod 
Detta kapitel redogör för urvalsmetod, litteratursök samt etiska överväganden som gjorts under 

arbetets gång.  

Att utföra en studie är en komplex uppgift som kräver tid, energi och engagemang. Stor vikt i 

detta arbete har lagts vid textbearbetning och källkritik för att skapa ett arbete med hög 

tillförlitlighet. Med tillförlitlighet menar Bryman (2011) att man har säkerställt att 

forskningen har skett enligt de regler som finns att tillgå. För att få öka tillförlitligheten har 

relevant facklitteratur samt vetenskapliga artiklar för att få kunskap om ämnet för det fortsatta 

arbetets gång.  

Denna kvalitativa studie kommer att bygga på enkätsvar där respondenterna har valts genom 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval kan beskrivas som att man tar de personer som 

finns tillgängliga inom ramen för studiens syfte (Bryman, A. 2011). Bryman (2011) menar 

vidare på att om man utför en datainsamling via internet måste föra sig införstådd med de 

etisk riktlinjer som finns.  Intervjupersonerna har valts ut via en grupp om psykisk ohälsa som 

finns på det sociala mediet Facebook.com. Enkätsvaren är anonyma och kommer att bearbetas 

och appliceras för att kunna besvara studiens syfte tillsammans med relevant litteratur.  

Bortfall i form av tomma enkäter räknas inte med, då enkäten är både frivillig samt att de som 

valt att besvara den har anmält sitt intresse att medverka i studien. Att tillägga är även att en 

tom enkät inte skulle påverka slutresultatet, då antalet respondenter inte är vad som är 

avgörande för studien, istället ligger fokus på vad de medverkande respondenterna har att 

berätta. Utöver detta räknas det med ett visst bortfall när det gäller enkätfrågorna, då vissa kan 

tänkas vara för känsliga, och det kan leda till att respondenterna väljer att inte svara på dessa 

frågor. Detta kallas för partiellt bortfall, där respondenten glömt eller valt att inte svara på en 

eller flera frågor. Det kan även yttra sig i att forskaren har missat eller glömt att ta med delar 

av resultatet (Japec, L. m.fl., 1997). Det beräknade bortfallet är dock inget som beräknas 

påverka resultatet av studien, då den syftar mer till att belysa diverse lösningar på att leva med 

bipolär sjukdom.  

Att utföra enkäter via sociala medier kan skapa en trygghet för respondenterna, även om det 

finns några farhågor som kan förekomma när det kommer till partiellt bortfall. Skäl som är 

möjliga i detta fall är att det är individer som mår väldigt psykiskt dåligt och inte klarar av att 

medverka. 

Enkäten som skickades ut innehöll 25 frågor som skickades till sammanlagt 7 personer, varav 

alla 7 besvarade enkäten. Inför skrivandet av enkäten funderade jag över vad jag själv skulle 

kunna tänkas besvara om det var jag som skulle besvara enkäten. Vidare byggde jag enkäten 

på frågor som kunde vara relevanta när det kommer till att besvara studiens syfte. Det 

förekom partiellt bortfall i form av ej besvarade frågor. Vidare kan det vara av vikt att påpeka 

att svaren på enkäten endast visar på vad respondenterna som valt att besvara enkäten tänker 

och tycker, och att andra svar hade kunnat förekomma om det hade varit andra respondenter.  
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Utförandet av uppsatsen har skett hemmavid, där enkäter skickades ut till de personer som 

anmält sitt intresse via ovan nämnd grupp om psykisk ohälsa. Under tiden svar inväntats så 

har relevant litteratur lästs samt information till uppsatsen samlats.  

Sökning av litteratur har skett via databaser som tillhandahålls av institutionen för socialt 

arbete, Umeå Universitet. För att få fram empiriskt underlag och teoretisk kunskap för att 

genomföra denna studie har relevant facklitteratur bearbetats som behandlar psykisk ohälsa 

och socialt arbete, vissa böcker som har använts finns angiven som kurslitteratur vid 

socionomprogrammet på Umeå universitet. 

Exempel på databaser som används vid informationssökning är SocIndex, SWEpub, 

artikelsök. 

Sökord: bipolär sjukdom, self help, bipolar disorder, bipolär sjukdom behandling.  

3.1. Etiska överväganden  

De som medverkat i denna studie har blivit informerade om syftet med undersökningen, samt 

att medverkan är frivillig och kan avbrytas när en helst känner. Detta informerades vid en 

presentation av enkäten (se bilaga 1) samt när intervjupersoner söktes.  

Stor vikt har lagts vid medvetenhet av att enkätfrågorna kunde väcka tankar och känslor, såväl 

positiva som negativa (Trost, 2010), med detta har åtgärder i form av information om vikten 

att vända sig till sin psykiatriska mottagning för adekvat hjälp (se bilaga 1). Bryman (2011) 

menar även på att om respondenterna får vara anonyma så kan de känna sig mer bekväma och 

konversabla. Vidare fanns även kontaktinformation till mig att tillgå, via mail eller telefon, 

ifall frågor skulle uppstå eller att en skulle vilja avbryta sin medverkan.  

Vetenskapsrådet har tagit fram 4 krav som forskare bör ta i beaktning och följa när det 

kommer till arbete som kan vara etiskt känsligt. Dessa fyra krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Eftersom denna studie innefattar 

information inhämtat från andra så kommer dessa fyra huvudkrav att efterföljas.  

Informationskravet: Forskare ska, enligt denna regel, informera uppgiftsgivarna om vilka 

villkor som gäller för deras deltagande och vad informationen kommer användas till. Detta 

säkerställdes i bilaga 1.  

Samtyckeskravet: Forskare ska inhämta samtyckeskrav och målsmans godkännande om 

personen är under 18 år. Samtycke är inhämtat inför denna studie, ingen av respondenterna är 

under 18 år så målsmans godkännande är inte nödvändigt.  

Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter som bidrar till att man kan identifiera en person ska 

lagras på ett sådant sätt att det inte är möjligt för utomstående att kunna ta del av, och 

identifiera personen. Detta säkerställs genom att ingen av deltagarna fick uppge sitt namn 

eller annan känslig information.  
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Nyttjandekravet: Uppgifter som insamlas får endast användas till forskningsändamål och inte 

delas vidare till tredje part. Materialet kommer endast att användas till denna studie, och 

sedan förvaras oåtkomligt för andra innan det raderas. (Vetenskapsrådet, 2002).  

Eftersom jag som författare är medveten om respondenternas namn så har jag valt att i 

samspel med respondenterna kommit fram till att jag som författare ansvarar för att behålla 

deras identitet anonym. Vidare så är alla medverkande över 18 år, och är i Sverige myndiga. 

Med detta innebär att de som medverkar har godkänt deltagande med sunt förnuft och har 

tagit del av den information som tillhandahölls inför enkätens utskick. Sveningsson et. Al. 

(2003) menar dock på att forskning som sker via internet kan vara etisk känslig. De menar på 

att det exempelvis kan vara svårt att säkerställa åldern på respondenterna då det på internet är 

tämligen lätt att skapa en falsk identitet. När det gäller konfidentialitetskravet menar Bryman 

(2011) att det kan vara svårt att säkerställa att informationen och identiteten på daltagarna kan 

vara svår att hålla anonym då den kan bli tillgänglig för andra. För att minska risken för detta 

fick respondenterna skicka ett privat meddelande när ytterligare konversation hölls privat.  

 

4. Forskningsöversikt 
Detta kapitel behandlar forskning inom området bipolär sjukdom. Som tidigare nämnt så har denna 

studie ingen specifik inriktning till en bestämd typ av bipolär sjukdom, men det kan anses vara av vikt 

att specificera skillnader i sjukdomsbilden samt andra särdrag som förekommer med denna typ av 

sjukdom. Vidare bearbetas tidigare nationell såväl som internationell forskning inom området bipolär 

sjukdom som sedan i kapitlet diskussion (6) sammanflätas med resultatet av insamlad data (5). Detta 

syftar till att reflektera över intressanta aspekter som kommit fram under arbetets gång, men även till 

att reflektera över möjliga fortsatta forskningsområden inom ämnet.  

4.1. Bipolär sjukdom typ I 

Denna typ av bipolär sjukdom kantas av en eller flera maniska perioder, och som kan växlas 

till depressiva perioder. I övrigt finner sig personen i ett tillstånd av tillika neutralt 

stämningsläge. När patienten har fyra eller fler svängningar i stämningstillståndet under en 

tolvmånadersperiod så kallas detta för rapida cykler. Viktigt i detta sjukdomstillstånd är att 

läkare inte misstar sjukdomen för ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder), detta 

sker ofta under ungdomsåren. En individ med bipolär sjukdom kan medföra 

ångestsymtomatologi, vilket kan öka risken för suicidtankar och/eller suicidförsök, samt 

självskadebeteende eller substansmissbruk (Allgulander, 2008). Symptom på bipolär sjukdom 

typ I visar sig oftast i 20-årsåldern, men kan förekomma tidigare. Personer som insjuknar efter 

20-årsåldern har ofta haft depressiv perioder sedan tidigare (Lundin & Mellgren. 2012). 

4.2. Bipolär sjukdom typ II 

Vid denna typ av bipolär sjukdom så är depression det mest påtagliga symptomet. Personer i 

patientens omgivning kan ha svårt att se sjukdomen då dessa personer ofta kan ses som 

kreativa och påhittiga, medan närstående ser ett djupare problem (Lundin & Mellgren. 2012). 

En med bipolär sjukdom kan medföra ångestsymtomatologi, vilket kan öka risken för 
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suicidtankar och/eller suicidförsök, samt självskadebeteende eller substansmissbruk 

(Allgulander, 2008).  

4.3. Unipolär sjukdom 

Affektiva syndrom innebär en förändrad grundstämning. Denna ter sig genom att antingen 

svänga enbart uppåt eller enbart neråt, något som då kallas för unipolär sjukdom (Ottosson, H. 

& Ottosson, J. 2007). Denna typ av sjukdom tillkommer i diagnostiken på grund av att det 

finns en problematik i diagnosen bipolär sjukdom. Med detta innebär det att för att kunna få 

diagnosen bipolär sjukdom så måste det finns maniska eller hypomaniska episoder i den 

sjukes liv, något som inte alltid är fallet. Med detta tillkommer alltså unipolär sjukdom som 

ett spektrum i diagnostiken (Berk, M. 2013). Vidare kan den annars svänga växelvis uppåt 

samt växelvis neråt och kallas då för bipolär sjukdom och det innebär som nämnts i tidigare 

kapitel, att en person har blandat maniska eller hypomaniska perioder som varvas med 

depressiva perioder (Ottosson,H. & Ottosson, J. 2007).  

4.4. Mani/hypomanisk period 

När en manisk period förekommer så kan detta leda till svårigheter att tolka verkligheten på 

ett adekvat sätt, detta kan leda till ett självdestruktivt beteende där en kan skada sig själv så 

väl som andra. Symptomen som kan uppstå är bland annat: 

 Minskat sömnbehov. Ett behov av väldigt lite sömn eller ingen alls. 

 Förhöjd självkänsla. En känsla av lycka som visar sig genom att vara exempelvis 

charmig och pratsam. 

 Vidflyktighet. Personen spenderar pengar, är lättfärdig och på andra sätt destruktiv på 

så sätt att denne flyr från verkligheten. (Lundin & Mellgren. 2012). 

4.5. Depressiv period 

Depression innebär att den drabbade har ett lägre stämningsläge än det normala. Detta kan 

leda till tankar på hopplöshet och döden. Symptomen som kan uppstå är: 

 Nedstämdhet. Att känna sig otillräcklig, ledsen och orolig. 

 Sömnstörningar. För lite eller för mycket sömn är vanligt förekommande.  

 Tankar på döden. Självmordstankar, en känsla av att inte vilja leva. (Lundin & 

Mellgren. 2012). 

4.6. Medicinering och hjälpmedel 

Då bipolär sjukdom är en sjukdom med svängande stämningsläge så innebär detta även att 

behandlingen av sjukdomen behöver variera efter behov. Det finns två vanliga medicinska 

behandlingsmetoder av bipolär sjukdom. Dessa två psykofarmaka är Lamotrigin samt Litium.  

Litium är det läkemedel som används i första hand kring de patienterna med mani. Medicinen 

kan även ha antidepressiv effekt. Litium justerar plasmahalten i blodet och dosen på litium 

anpassas tills den ligger på mellan 0,3-0,9 mmol/liter blod. För att säkerställa detta får 

patienter med litiumbehandling lämna blod- och urinprov regelbundet. I många fall så är 

denna behandling livslång, men till detta bör det tilläggas att litiumbehandlingen reducerar 

dödligeten bland patienterna samt att denna även minskar självdestruktivitet.  
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Lamotrigin tillhör en läkemedelsgrupp som kallas antiepileptiska. Ges ofta tillsammans med 

antidepressiva medel. Denna medicin är till skillnad från litium inte förbyggande när det 

gäller maniska skov, utan istället fungerar den som en antidepressiv stämningsstabiliserare. 

(Allgulander, 2008)  

Utöver dessa två psykofarmaka så kan även hjälpmedel i form av kedje- eller bolltäcke vara 

till nytta för patienten. Ett företag i hjälpmedelsbranschen beskriver ett bolltäcke som ett täcke 

som stimulerar sinnena och ökar koncentrationsförmågan. Täcket är utformat med bollar i 

olika material och storlekar för att anpassa sig efter patientens specifika behov. Bollarna 

fungerar genom att det ger punktvis tryck på olika delar av kroppen som stimulerar både 

känseln så väl som muskler och leder. Det kan även användas när en känner ångest eller oro 

för att somna lättare och få mer energi till vardagsbestyr ( http://www.komikapp.se 2014-10-

23).  

Kedjetäcket fungerar på liknande sätt och är bra mot oro och ångest, kedjorna i täcket 

markerar din kropp och lägger tyngd fungerar som en omfamning, något som kan skapa en 

känsla av trygghet ( http://www.somna.eu 2014-10-23). 

4.7. Övriga insatser 

Utifrån socialstyrelsens (2013) nationella utvärdering över återfallsförebyggande åtgärder i 

form av stämningsstabiliserande läkemedel visar på en tämligen stor skillnad mellan Sveriges 

landstings behandlingspraxis när det kommer till att behandla med stämningsstabiliserande 

läkemedel för att förhindra återfall. Till detta tillkommer även en enorm variation på antalet 

psykoterapeuter som finns att tillgå i olika delar av Sverige, exempelvis så hade Norrbotten 

mindre än 20 stycken legitimerade psykoterapeuter per 100 000 invånare år 2010. Vidare 

visar undersökningen att endast 28 % av primärvårdsenheterna köpte psykologisk behandling 

i Sverige. Anledningen till detta beskrevs som många, ett axplock av dessa är: 

 Det råder brist på psykologer 

 Personalbrist 

 Psykologisk behandling krävs inte för att få bedriva vård 

Värt att tillägga är att en stadigvarande ökning av yrkesverksamma, legitimerade psykologer i 

Sverige är något som socialstyrelsen (2013) belyser. 

Brattberg (2008) belyser i boken Att hantera det ohanterbara: om coping hur 

långtidssjukskrivna många gånger känner en uppgivenhet till sin sjukdom och 

hanteringsförmågan. Copingförmågan är något som kan vara livsviktigt för en med bipolär 

sjukdom, en bra copingförmåga kan innebära ett skydd från att bli förtvivlad och kan vara 

skillnaden mellan liv och död för en suicidal individ. Med andra ord kan en god 

copingförmåga förhindra att en psykisk sjukdom som bipolär sjukdom gör mer skada än vad 

det innebär att leva med bipolär sjukdom. Men Lundin & Mellgren (2012) menar på att det är 

av stor betydelse att vårdpersonalen inom exempelvis psykiatrin förhåller sig till de anhöriga 

och engagerar även dem. De menar på att en psykisk sjukdom påverkar hela familjen och de 

närstående, inte bara den som insjuknat. Med detta så kan en vårdpersonal som är positivt 
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inställd till att engagera de närstående påverka patienten positivt och påverka patientens 

inställning till behandling.  

När det kommer till behandling av bipolär sjukdom så delar Glant (2012) in den i två delar: 

 Akutbehandling (i svårare och lindriga fall) 

 Långtidsbehandling  

Behandling vid lindriga fall, så kallade hypomana, ett inte fullt maniskt tillstånd så bör det 

övervägas frivillig behandling på psykiatrisk klinik eller öppenvård. Medicinering kan ses 

som nödvändigt, ofta Litium och antidepressiv medicinering. I svårare fall bör det övervägas 

inläggning, och tvångsvård kan bli nödvändigt i akuta eller svåra fall.  

Långsiktigt bör det finna sen kontakt med psykiatrisk öppenvårdsmottagning samt 

förbyggande medicinering, något som ovan beskrivits skiftar i olika delar av landet. Vidare 

bör patient och närstående få information och undervisning om sjukdomen och de olika 

tillstånden.  

Utöver detta beskriver Glant (2012) även förhållningssätt för hur samt hur man inte bör 

förhålla sig till den bipoläre patienten.  

Exempelvis beskriver Glant (2012) att man inte bör: 

 Dras med i det maniska stämningsläget 

 Ej uppträda kränkande 

Utan istället bör denne: 

 Skydda patienten från att göra bort sig mer än nödvändigt 

 Finnas till hands när manin lägger sig och det depressiva skovet infinner sig 

 Vara lugn och trygg under den maniska fasen  

Detta är något som även Marie Rusner (2012) belyser två viktiga aspekter kring sjukdomen. 

Den första är vikten av ett stabilt kontaktnät beskrivs som det största behovet i behandling av 

sjukdomen. Vidare beskrivs sömn som en viktig aspekt för att kunna fungera i vardagen när 

man lever med bipolär sjukdom. För mycket kontra för lite sömn är två saker som påverkar 

sjukdomens förlopp och studier visar på att förändrad sömnrytm kan vara första tecknet på ett 

förändrat stämningsläge.  

Utgår man från Marie Rusners avhandling Bipolär sjukdom - ur ett existentiellt perspektiv 

(2012) så framgår det att det råder brist på allmän kunskap om bipolär sjukdom och hur den 

sjukes liv påverkas av sjukdomsbilden. Det beskrivs att bland annat ekonomin samt 

arbetslivet påverkas av sjukdomen, och då beskrivs relevans vid stöd och möjlighet till 

förändrade arbetsuppgifter beroende på stämningslägets karaktär. Vidare beskrivs det även ett 

övergripande problem inom den öppenpsykiatriska sjukvården när det kommer till personer 

med förstämningssyndrom. Patienterna upplever att de har svårt att få sina behov 
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tillgodosedda när det kommer till stöd och hjälp vid exempelvis att märka tecken på ohälsa 

vid ett tidigt skede.  

Utgår man från begreppet ”hälsa” så kan det motsvara frånvaro av sjukdom, något som kan 

ses som tvetydig, då en definition av hälsa är svår, eftersom det kan innebära allt från frånvaro 

av sjukdom till ett välbefinnande som infinner sig på alla plan, det vill säga fysiskt, psykiskt 

och socialt (Arvidsson, B. & Skärsäter, I. 2006). Aron Antonovsky menar på att det ena 

(hälsa) inte utesluter det andra (sjukdom), utan hälsa uppkommer när individen har en känsla 

av sammanhang och känsla som medför att man kan hantera andra orsaker till ohälsa, så som 

stress (Ibid.).  

Ett begrepp som är nära förankrat med hälsa är livskvalitet. Hos personer med psykisk ohälsa 

påverkas relationer till andra samt det sociala deltagandet, och ett socialt deltagande är en 

viktig del i att föra ett autonomt liv, och ett fungerande socialt liv är en viktig del i 

hälsobegreppet. Många med psykisk ohälsa har i vårdinstansen upplevt kränkningar, vilket 

motverkar det hälsofrämjande arbetet för individen. Med hälsa innebär även processer av 

tankar och handlingar hos personen mot omgivningen, vilket upprätthålls genom gemenskap 

och sammanhang till omgivningen och det sociala livet. Motsatsen till detta blir således 

stigmatisering, vilket kan påverka hela personens livsvärld och hälsa då det kan skada 

personens hela möjlighet att känna samhörighet. Vidare försvinner känslan av samhöriget på 

grund av den psykosociala stress som kan komma med att leva i ett utanförskap skapat av 

psykisk ohälsa (Arvidsson, B. & Skärsäter, I. 2006). 

Samtal är även en central del i ett hälsofrämjande arbete när det kommer till psykisk ohälsa, 

det är inte bara till stöd för patienten utan även något som ligger till grund för planering och 

genomförande av omvårdnaden. Det kan göras på olika sätt, genom att kartlägga patientens 

liv kan det hjälpa till i en strukturering av livssituationen, såväl som det kan ge stöd och 

bekräftelse som kan vara viktigt i ett sjukdomstillstånd som bipolär sjukdom medför. Att 

använda samtal som redskap kan vara viktigt för att kunna utgå från patientens sätt att se på 

sig själv, och görs bäst genom att ställa frågor och be patienten berätta. Frågor som ”hur 

menar du?” och ”kan du ge exempel?” kan vara viktigt frågor i ett sådant sammanhang. 

Vidare är det viktigt att tänka på hur man själv reagerar på vad patienten säger, att detta kan 

förmedla olika tankar och känslor hos patienten som kan bidra till en mindre tillförlitlighet 

som kan påverka behandlingen och omvårdnaden. Det gäller att bygga samtalet på empati och 

förmedla hopp. Detta kan göras genom att visa på de förändringar som skett över tid 

(Arvidsson, B. & Skärsäter, I. 2006). 

För att vidare förstå bipolär sjukdom så kan man vara tvungen att kolla på sjukdomsbilden ur 

ett bredare perspektiv, det vill säga att även se de diagnoser som kan ”följa med” den redan 

befintliga sjukdomen. Ottosson & Ottosson (2007) skriver om något som kallas för depressiva 

ekvivalenter så som trötthet, huvudvärk men även fobier och tvångshandlingar. När det gäller 

affektiva syndrom så som bipolär sjukdom så förkommer oftast tvångshandlingar gällande så 

kallad tvätt-/städ-/renlighetsmani, alltså ett behov att rengöra och städa sin omgivning kliniskt 

och maniskt. Detta hör till de vanligaste tvångshandlingarna tillsammans med kontroll, 

smittskräck och renlighet. Tvångshandlingar och tvångstankar innebär att den sjuke har 
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obsessioner och kompulsioner. Tankarna (obessioner) ger ångest som tros lindras genom 

handlingen (kompulsioner), men denna känsla av lindring är kortvarig och det innebär att 

handlingen måste upprepas för att bibehålla den lugnande känslan.  

Studier visar på att det ter sig vanligt förekommande att andra ångestsjukdomar eller 

tvångshandlingar/tvångtankar finns med i bilden för de med bipolär sjukdom. Tidigare studier 

visar på att 30-60% av de med bipolär sjukdom även har andra ångestsjukdomar (Nagata, T., 

Yamada, H., Teo, A. R., & Yoshimura, C. 2013.) . Vidare kan man prata om hälsofrämjande 

processer vid bipolär sjukdom, för en vårdgivare innebär det att använda sin kunskap på ett 

stödjande och vägledande sätt som skapar en tillitsfull relation, däremot gäller det att 

upprätthålla en professionell relation på en patient-vårdgivarnivå så att den sjuke, som ger 

patienten inflytande och en aktiv roll och deltagande. Om vårdgivaren är för övertagande i sin 

roll som vårdgivare så kan patienten lätt ta till sig detta, vilket leder till att 

beroendeförhållande kan skapas som kan vara svårt att bryta. Istället behövs ett sätt att lära 

den sjuke att hantera och reflektera över sin livssituation och få verktyg i att hantera detta 

genom en förmåga i form av ”hjälp till självhjälp” (Arvidsson, B. & Skärsäter, I. 2006). 

 

5. Resultat  
I detta kapitel presenteras enkätsvar och övriga resultatet av denna studie. De frågeställningar som 

tidigare nämnts och som uppsatsen är byggd på är: Vad innebär det att leva med diagnosen bipolär 

sjukdom? Vad har spelat en viktig roll i patientens liv för att känna stabilitet i vardagen? Här nedan 

kommer enkätsvaren presenteras i två kategorier som baseras på de två frågeställningar som uppsatsen 

bygger på.  

5.1. Att leva med bipolär sjukdom  

Som nämnts i denna studie så innebär bipolär sjukdom så kantas sjukdomen av perioder med 

bland annat vidflyktighet, minskat sömnbehov samt förhöjd självkänsla. Detta blandas med 

nedstämdhet, sömnstörningar och tankar på döden (Lundin & Mellgren. 2012). Något som 

framgår av respondenterna av enkäten är att sömnbehovet är något som påverkas, både 

gällande den maniska perioden, men även under den depressiva perioden. Något som bör 

tilläggas är att alla respondenter besvarade fråga 4 (Vilken/vilka diagnoser de har) (se bilaga 

1) och att alla respondenter även lider av panikångest, något som i sin tur kan påverka svaren 

av fråga 10 och 11 som bearbetas längre ner.  

Något som även framgår av respondenterna är att det förekommer en svårighet att upprätthålla 

relationer. Under depressiva perioder så finns det inte ork eller lust till att umgås eller 

upprätthålla relationer med vänner och bekanta och det beskrevs som att närstående ansåg 

respondenten som ”lat” när denne under sin depressiva period inte orkade med att hantera 

vardagssituationer. Vidare så beskriver respondenterna att de uppfattas som ”jobbiga” under 

tider med maniska perioder, något som gör att vänner håller sig på avstånd för att det blir för 

påfrestande att spendera tid med den maniske vännen. De beskriver dock en stor trygghet i att 

vännerna stöttar och finns tillgängliga när respondenten behöver eller har ork till att prata, 
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även om det även beskrivs som att närstående känner en svårighet i att förstå och kunna 

relatera till känslorna som respondenten känner.  

Några av respondenterna beskriver även att det är svårt med tillit till andra människor på 

grund av en skam över sjukdomen. Utöver svårigheten att upprätthålla relationer så beskriver 

några av respondenterna även socialfobiska tendenser, med problematik att utföra ärenden 

och åka buss eller avboka ett läkarbesök via telefonen. Detta beskrivs som något som är 

svårtolkat av omgivningen, då denne ofta är karismatisk och charmig när det kommer till 

personliga möten med den sjuke. Respondenterna som beskrivit detta har även beskrivit en 

inre kamp om att känna sig misstrodd med sin sjukdom, något som dessa anser skapar mer 

ångestproblematik då det anses som att de ljuger om sitt sjukdomstillstånd för att få sympati. 

”Jag har svårt att ta kontakt med nya människor, för jag skäms över min 

sjukdom och jag vågar inte lita på vem som helst” – Kvinna, 27 år 

På enkäten som skickades ut fanns nedanstående frågor med (se även bilaga 1):  

10. Har du genom psykiatrisk vård fått hjälp av så kallade copingstrategier? 

(Strategier för att hantera sjukdomen) 

11. Om ja svarades på förra frågan: Vilka, och hur fungerar dessa?  

De flesta av respondenterna svarade att de hade fått stöd i form av samtalskontakt via 

psykiatrin där det har arbetats med problematiken i en KBT-anda där patienten själv har fått 

utsätta sig för situationer som kan uppfattas som svåra under tiden av maniska/depressiva 

perioder för att inse att upplevda symptom är övergående och inte farliga. Huruvida detta är 

till för att hantera bipolär sjukdom eller panikångest framgår inte i respondenternas svar. Ett 

problem som beskrivs är vidflyktigheten när det kommer till maniska perioder, några 

respondenter berättar hur de kan ta upp dåliga vanor, exempelvis att börja röka eller snusa, 

något som denne inte gör i ett tillstånd av normalt stämningsläge.  

5.2 Att känna stabilitet i vardagen  

 

”Jag försöker i den mån jag kan att leva så normalt som möjligt trots att jag har 

mina diagnoser, och försöker se dem mer som egenskaper än hinder.” – Kvinna, 

31 år  

Det som genomsyrade alla respondenters svar på fråga 14 (vad personen gör för att uppnå en 

dräglig livssituation) (se bilaga 1) kan summeras med två ord: struktur och rutin.  

För att bibehålla kontrollen i alla olika stämningslägen så var struktur och rutin A och O. 

Respondenterna beskriver hur de skriver lappar för att komma ihåg, medan några bor i 

servicebostad och kan få hjälp av personal dygnet runt när det gäller att ha rutin i sin vardag.  

En annan viktig punkt som respondenterna tog upp i svaren på enkäten var vikten av att 

fokusera på nuet. Många fastnar i tankar att denne exempelvis inte orkade städa under 

gårdagen och använder det som argument att trycka ner sig själv och hamna i en spiral av 



15 

 

självdestruktivitet. Vidare är det viktigt att inte fokusera på framtiden, då tankarna lätt hamnar 

i en bana att denne måste hinna med att göra diverse sysslor för att morgondagen kan vara en 

dag då orken tryter. Utöver detta är det viktigt att fokusera på vad som är bra just nu istället 

för att det kan bli bra längre fram. Några av respondenterna beskrev att ett bra stöd av familj 

och vänner är viktigt i bägge stämningslägena, dessa fungerar som hjälp i att varva ner i 

maniska perioder men även att pigga upp under de depressiva perioderna.   

Vidare så påpekar respondenterna vikten av att acceptera ens psykiska funktionshinder, det är 

något som några menar på kan ta ett par år, men att man sedan kommer till en insikt att man 

inte mår bättre av att agera på det sätt dem gör under de olika stämningslägena. Med detta 

tillades även vikten av stöd från familj, som ovan nämnt, för att försöka vidga sina vyer när 

respondenten har fastnat i en tankebana. Som nämndes ovan så har några av respondenterna 

blivit misstrodda med delar av sin sjukdom på grund av hur sjukdomen förändrar deras 

personlighet under de olika stämningslägena, och att detta ofta är en av de bitar som är svårast 

att acceptera: det faktum att de har rätt att må dåligt trots att andra inte ger något gensvar. 

Utifrån enkätsvaren är det tydligt att ett stabilt kontaktnät är något som gör vardagen lite mer 

stabil i sina svängningar, men också att det krävs rutiner och struktur för att få en hanterbar 

vardag. Vidare så är acceptans något som framgår som viktigt, både från kontaktnätet men 

även från en själv. En familj som accepterar impulsivitet kontra depressivitet och ett jag som 

accepterar att livet och känslorna svänger. 

I övrigt beskriver de även en lättnad i att ha vänner med psykiska sjukdomar, och anser att 

dessa är mer förstående i svårigheter med att upprätthålla kontakten med dem, samt att det är 

lättare att prata om sina känslor med någon som har liknande svårigheter eftersom detta får 

gehör från kamraten. De uttrycker även att dessa vänner snabbare uppfattar att något inte står 

rätt till, och att dessa kan tillkalla nödvändig hjälp om det är så att denne är suicidbenägen. De 

berättar även om en känsla av samhörighet samt en känsla av att vara behövd, då behovet av 

stöd och hjälp kommer från bägge parter i relationen 

Några av respondenterna lade stor vikt vid att struktur och rutin även måste finnas i hemmet, 

ett städat hem med ordning ger en känsla av ordning på insidan som annars ofta tenderar att 

sprudla av känslor. Problemet med detta är svårigheten att veta när det har blivit rent nog, och 

det beskrivs som att den maniska polen av sjukdomen tar över till det grad att det är svårt att 

varva ner i hemmet, på grund av en känsla av att det är något som inte är på sin plats. Detta är 

något som vissa beskriver som en ständig känsla, medan andra beskriver det mer som något 

som är ”typiskt” för bipolär sjukdom. Att under den maniska perioden ha det kliniskt rent i sin 

hemmiljö, medan detta avtar under ett depressivt skov. Här underströk några respondenter 

vikten av att ha stöd i sin vardag, av familj, vänner eller annan, då dessa genom detta mönster 

kan avgöra vilket stämningsläge denne befinner sig på och på något sätt försöka avlasta den 

sjuke. 

6. Diskussion  
I detta kapitel följer en diskussion av insamlad data för att utmynna i möjlig vidare forskning samt 

egna tankar kring arbetet och insamlad empiri.  
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Inför påbörjandet av denna studie så var ett antagande att intervjupersonerna skulle berätta om 

motgångar och svårigheter med bipolär sjukdom, något som enkätsvaren visade på var dock 

det omvända. De visade på styrka och mod när det kommer till att leva ett autonomt liv trots 

sin sjukdomsbild. Respondenterna visar på att, trots att de behöver visst stöd och hjälp i 

vardagen, så har de omvandlat sjukdomen till en personlig egenskap och således har de 

kunnat utvecklas och hantera de olika svängningar som sjukdomen innebär.  

En fundering innan studien påbörjades var att sjukdomen skulle innebära hinder och att 

respondenten skulle tvingas anpassa sig efter sjukdomens mönster, något som respondenterna 

visade på inte stämmer. Även om vikten av rutiner och struktur är av hög vikt för 

respondenten så klarar många ändå av att ha fungerade kärleksrelationer, studera och i övrigt 

ha ett fungerade familjeliv med allt vad det innebär. Det visar på att respondenterna har 

lyckats anpassa och accepterat sitt psykiska funktionshinder och trots detta, lyft fram de egna 

egenskaper, men även sjukdomens egenskaper och skapat en dräglig livssituation av detta. 

Detta visar sig i svaren genom en underton av stolthet att klara av att hantera ett liv med en 

sjukdom som är så pass svängande som bipolär sjukdom faktiskt kan vara.  

Resultatet kan visa sig vara aningens motsägelsefullt, där å ena sidan så fungerar livet för 

respondenten kontra en sida där det inte fungerar alls. Det kan tänkas likna med sjukdomen 

två poler – den maniska och den depressiva. Likt sjukdomens två poler så innebär det även två 

poler i sitt eget liv. Detta var något som väckte vidare tankar när materialet bearbetades, var 

just hur det beskrev som en svårighet att leva med, och att en på många sätt begränsas men att 

respondenterna även att de tar sjukdomstillståndet med ro och sporras av att utvecklas och 

lära sig leva ett liv som inte ter sig som resterande del av befolkningen i fråga om svängande 

sinnesstämning.  

En fråga i enkäten var om respondenterna har fått ta del av så kallade copingstrategier för att 

kunna hantera sin sjukdom. De flesta hade fått hjälp genom psykiatrin med samtal och KBT, 

men menar också på att det viktiga är att lära sig att leva med det faktum att ett ostabilt 

emotionellt läge är vardag. Brattberg (2008), menar på att lidande är något som man måste 

lära sig att leva med, och det är något som en läkare inte kan hjälpa till med då det ligger 

utanför ansvarsramarna för sjukvården. Personen kan få hjälp och stöd, men att lära sig leva 

med sjukdomen är något som patienten måste lära sig hantera.  

Intresset för att göra denna studie kom från Marie Ruserns avhandling Bipolär sjukdom – ur 

ett existentiellt perspektiv (2012), där bipolär sjukdom undersöktes ur ett existentiellt 

perspektiv, där såväl den sjukes, men även närståendes perspektiv undersöktes för att dels 

förbättra vården för de som lider av sjukdomen, men även möjligheten att påverka sina egna 

liv, samt att jobba för ett bättre bemötande av närstående inom vården.  

Under rubriken övriga insatser refererades det till Lundin och Mellgrens (2009) bok, och hur 

vårdpersonalen bör överväga att engagera familj och närstående när det kommer till psykiska 

funktionshinder och behandling. Något som kan vara värt att nämna kring att involvera 

närstående i vården och behandlingen av psykiskt sjuka är att en bör lyssna till vad patienten 

vill när det kommer till information till anhöriga. Vikt bör lägga på att inte utlämna 

information som patienten vill hålla mellan sig själv och vårdgivaren. Även om anhöriga vill 
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vara delaktiga och medverka under behandling så måste det övervägas om dessa är en del av 

problematiken som förekommer för patienten och således överväga skada och nytta.  

Arvidsson, B. & Skärsäter, I. (2006) skriver om psykiatrisk omvårdnad, och att omvårdnad 

syftar till att bistå människor i deras möjligheter att förändra sin hälsa genom att definiera 

individens definition av livskvalitet. De skriver om att stärka patientens delaktighet och 

inflytande genom att de inte tar emot vården passivt, utan är en aktiv del i att skapa sin egen 

hälsa och bli experter på vad som är hälsa för dem. Delaktighet är viktigt för att skapa 

engagemang, och genom en empowermentansats till omvårdnad så är patientens egna 

prioriteringar viktigaste för att skapa och öka sin hälsa. Att patienten är medveten skapar även 

en stärkande känsla, och många patienter vill att vårdaktören inte är de som fattar beslut, utan 

att de får vara en del i beslutsfattandet till den vård som bedrivs. Vårdgivaren bör således 

informera om vilka vårdmöjligheter som finns att tillgå.  

En reflektion kring hur respondentera beskriver att rutiner och ordning tar över på hemmaplan 

under en manisk period och respondenten utvecklar en nästan uppjagad känsla av att befinna 

sig i sitt eget hem. Beror detta på att den sjuke försöker hantera kaoset på insidan genom att 

ordna sitt hem i nästintill pedantiskt skick? Detta är en observation och spekulering som 

gjordes under bearbetandet av enkäterna där ett flertal respondenter beskriver svårigheter med 

att, vid en depressiv period, behålla ordning i hemmet då likgiltigheten sätter in.  

Vidare så är det ytterligare värt att lägga vikt vid respondenternas behov av ett fungerande 

kontaktnät, dels på grund av det som nämndes i stycken ovan, men även när det kommer till 

att många av respondenterna lider av social fobi. Utan ett fungerande kontaktnät hade livet för 

dessa kunnat te sig väldigt isolerande på grund av de svårigheter som dessa har med att 

bibehålla relationer, men även när det finns svårigheter med att på andra sätt samspela socialt.  

Utifrån denna studies resultat kan en utvinna fler områden att studera. Det är tydligt att 

kvinnorna i denna studie har fått arbeta med acceptans och att skapa rutin och stablitet i din 

vardag ur ett perspektiv att orka med det svängande humöret. Vidare kan det vara av intresse 

att utveckla denna studie ur exempelvis ett genusperspektiv, har männen samma bild av sin 

sjukdom som kvinnorna i denna studie har? Vilka aspekter i livet är viktiga för män kontra för 

kvinnor, eller ser det i realiteten likadant ut för de bägge könen?  

En annan aspekt som kan vara av värde att undersöka är etnicitet. Sverige är ett land där det 

finns människor från de flesta av världens hörn, alla med olika erfarenheter och upplevelser så 

väl som religion och annan livssyn. Hur blir en bemött när språket påverkar ens förmåga att 

uttrycka sina känslor och psykiska funktionshinder?  
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bilaga 1 

Hej, och tack för att du tar dig tid att svara på dessa frågor! Jag heter Elin Virén och studerar 

till socionom vid Umeå universitet. Jag läser nu termin 6 och skriver nu min C-uppsats om 

bipolär sjukdom. Med hjälp av ditt svar på denna enkät hoppas jag kunna besvara syftet på 

denna studie som jag genomför.  

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och undersöka hur det är att leva med bipolär 

sjukdom, och vad en kan göra för att uppnå en dräglig levnadsnivå trots svängande 

stämningsläge. 

Att medverka i denna studie är frivilligt, och kan när som helst avbrytas och avslutas. Svaren 

på dessa enkäter är anonyma och kan inte härledas till Dig som person. Vissa frågor kan 

upplevas obehagliga och om tankar på att skada dig själv eller att de på något sätt väcker 

känslor som Du inte kan hantera ber jag dig vända dig till närmsta psykiatriska klinik för 

adekvat vård. Svaren på frågorna kommer endast jag läsa, dock kommer dina svar att 

tillsammans med andra respondenter att bearbetas och slutligen sammanställas i denna studie 

för att besvara studiens syfte. Vidare så har jag sekretess, vilket betyder att jag inte får föra 

vidare ert namn och sådant som kan härleda till dig som person.  

Skulle frågor uppstå, eller om Du under studiens gång vilja avbryta din medverkan så ber jag 

dig att kontakta mig på mail: elinw@mail.com eller telefon: 070- 661 34 72. Tack på förhand 

för din medverkan! 

1. Ålder: 

2. Kön: 

3. Civilstånd: 

4. Diagnos(er): 

5. När var din första kontakt med psykiatrisk vård? 

6. När fick du diagnosen bipolär sjukdom? 

7. Vilken typ av bipolär sjukdom har du? 

8. Hur påverkar sjukdom dig som person? 

9. Vad innebär sjukdomen för svårigheter för dig? 

10. Har du genom psykiatrisk vård fått hjälp av så kallade copingstrategier? (Strategier för att 

hantera sjukdomen) 

11. Om ja svarades på förra frågan: Vilka, och hur fungerar dessa?  

12. Har du stöd i din vardag? 

13. Vad gör du själv för att hantera din sjukdom? 
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14. Vad gör du för att uppnå en dräglig livssituation trots din sjukdom? 

15. Vad innebär det för dig att ha bipolär sjukdom? 

16. Hur fungerar din vardag när du har en depressiv period? 

17. Hur fungerar din vardag när du har en manisk/hypomanisk period? 

18. Äter du några mediciner mot bipolär sjukdom? Vilka? 

19. Om ja svarats på fråga 18, hur har dessa hjälpt dig?  

20. Hur reagerar omgivningen när du har en depressiv period? 

21. Hur reagerar omgivningen när du har en manisk/hypomanisk period? 

22. Har din bipolära sjukdom möjliggjort eller försvårat för dig att etablera ett socialt samspel 

med andra? 

23. Vad gör du för att hantera depressiva perioder? 

24. Vad gör du för att hantera maniska/hypomaniska perioder? 

25. Övriga tips på hur en med bipolär sjukdom ska kunna fungera i vardagen?  


