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Abstract 

To restrain its bipolarity 

- A qualitative study on how bipolar disorder can affect life,  

and what strategies one can use to handle it. 

Written by: Katarina Gullinder 

 

The aim of this study was to investigate how people with bipolar disorder experience that the 

diagnosis has affected their lives, and how they handle the disease in everyday life. The study 

has been conducted with a qualitative approach with narrative interviews with five women 

who have all been diagnosed with bipolar disorder. The result has shown that the diagnosis 

has helped the diagnosed individuals to accept and gotten to know their illness, and then how 

to make the necessary changes adapted to feel as good as possible. The informants describe 

the different strategies they use to manage their illness on a daily basis. Examples of strategies 

presented are sleep, routines, medication, do not undertake for many purposes the same day, 

listen to the body, mindfulness, therapy and exercise. The results of the interviews have been 

analyzed with the terms stigma and identity as well as in relation to previous research. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur personer med bipolär sjukdom upplever att 

diagnosen har påverkat deras liv, samt hur de hanterar sjukdomen i det vardagliga livet. Studien 

har genomförts med en kvalitativ ansats med narrativa intervjuer med fem kvinnor som alla fått 

diagnosen bipolär sjukdom. Resultatet visar att diagnosen har hjälp de diagnostiserade 

individerna till att acceptera och lära känna sin sjukdom, och därefter kunnat göra nödvändiga 

förändringar anpassade för att må så bra som möjligt. Informanterna beskriver olika strategier 

som de använder för att hantera sin sjukdom på ett vardagligt plan. Exempel på strategier som 

lyfts fram är sömn, rutiner, mediciner, inte företa sig för många göromål samma dag, lyssna på 

kroppen, mindfulness, terapisamtal och motion. Resultatet av intervjuerna har analyserats med 

begreppen stigma och identitet samt i relation till tidigare forskning.  

 

Nyckelord: Bipolär sjukdom, strategier, stigma, identitet.  
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1. Inledning  

För mig handlar socialt arbete om att arbeta med människor som många gånger lever under 

svåra levnadsförhållanden och därmed riskerar att marginaliseras. Socialstyrelsen beskriver i 

sin rapport Psykisk ohälsa bland unga att den växande psykiska ohälsan bland unga försämrar 

möjligheten till en god samhällsetablering (Socialstyrelsen, 2013a). Socialstyrelsen (2013b) 

beskriver också att personer med psykisk ohälsa riskerar att få svagare anknytning till 

arbetsmarknaden och därmed även riskerar att leva under sämre ekonomiska förhållanden än 

genomsnittsbefolkningen. Utöver detta är även risken för sämre hälsa och ökad dödlighet större 

än vad det är för befolkningen i allmänhet (ibid.).  

 

Folkhälsomyndigheten (2017) redovisar i rapporten Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017 

att den svenska folkhälsans utveckling inom flera områden visar på positiva resultat. Det finns 

dock ett undantag, och det undantaget är just inom området psykisk ohälsa där oro, ängslan, 

ångest eller nedsatt psykiskt välbefinnande istället uppges ha ökat främst för personer i åldrarna 

16-29 år (ibid.). Redan i Socialstyrelsens nationella utvärdering från 2013 uppges psykisk 

ohälsa vara ett stort folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 2013b). Där beskrivs termen psykisk 

ohälsa som ett samlingsnamn för psykiska besvär och tillstånd samt psykiska sjukdomar. 

Exempel på olika tillstånd kan vara ångest, oro eller nedstämdhet, och medför en psykisk 

obalans för individen. Medan psykiska sjukdomar beskrivs som något som kan medföra en 

psykisk funktionsnedsättning där symptomen eller funktionsnedsättningen är av sådan karaktär 

att de uppfyller bedömningsgrunderna för en diagnos. Med psykisk funktionsnedsättning menar 

socialstyrelsen att nedsättningen skall medföra upplevda svårigheter i att genomföra aktiviteter 

på betydelsefulla livsområden (ibid.). En sjukdom som tillhör den mer allvarliga kategorin av 

psykiska sjukdomar är bipolär sjukdom, tidigare kallad manodepressiv sjukdom (Adler et al., 

2014).  

 

1.1 Bakgrund bipolär sjukdom 

Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom och diagnosticeras utifrån två olika typer av sjukdomen; 

bipolär sjukdom I och bipolär sjukdom II. Bipolär sjukdom I är den vanligaste av de två typerna 

och innebär allvarliga episoder av mani varvat med allvarliga episoder av depression, medan 

bipolär sjukdom II innebär att personen förutom de depressiva episoderna också upplever 

lindrigare episoder av manisk typ som kallas hypomani (Adler et al., 2014). Personer med 

sjukdomen kan antingen uppleva att humörsvängningarna ständigt avlöser varandra, eller så 
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kan de mellan de olika perioderna leva helt symptomfritt (Socialstyrelsen, 2013b). Att leva med 

sjukdomen kan på grund av de olika episoderna innebära svårigheter i att hantera sin vardag på 

ett tillfredsställande sätt. 

 

Bipolär sjukdom uppges vara den sjätte största orsaken till funktionsnedsättning i världen och 

personer med diagnosen uppskattas vara fyra gånger mer funktionsnedsatta än den 

genomsnittliga befolkningen (Proudfoot, Parker, Benoit, Manicavasagar, Smith & Gayed, 

2009). Det är därför av stor vikt att individen får adekvat behandling så snart som möjligt 

eftersom sjukdomen kan medföra betydande påfrestningar både socialt och medicinskt 

(Socialstyrelsen, 2013b). Bipolär sjukdom påverkar varje individ olika beroende på exempelvis 

personliga, sociala och miljömässiga faktorer (Russell & Browne, 2005), och vissa forskare 

menar att ju tidigare individen accepterar sin sjukdom desto snabbare kan hen lära sig mer om 

den och hantera den bättre, vilket i längden ger ett mer välmående resultat (Proudfoot et al., 

2009).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur personer med bipolär sjukdom upplever att diagnosen 

har påverkat deras liv, samt hur de hanterar sjukdomen i det vardagliga livet.  

- Hur beskriver informanterna att livet förändrats efter att de har fått diagnosen bipolär 

sjukdom? 

- Vilka strategier använder dessa personer för att klara vardagen? 

 

1.3 Uppsatsens relevans för socialt arbete 

Genom att belysa hur personer upplever att livet förändras i och med att de fått diagnosen 

bipolär sjukdom samt på vilket sätt de hanterar sin sjukdom, har jag som författare till denna 

uppsats möjlighet att skapa en större medvetenhet kring sjukdomens påverkan på den 

diagnosticerade individen. Personer som diagnosticerats med bipolär sjukdom är individer i 

behov av stöd och hjälp både när det handlar om att hantera sin sjukdom, men också vad gäller 

att acceptera och lära känna sin sjukdom. Eftersom dessa personer riskerar att marginaliseras 

och exkluderas från de viktiga samhälleliga systemen såsom utbildningsväsende, 

arbetsmarknad och välfärdssystem anser jag det vara viktigt att inom socialt arbete skapa en 

ökad förståelse och medvetenhet kring sjukdomen och dess påverkan för att kunna stötta dessa 

personer.  
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1.4 Uppsatsens disposition 

I inledningen av detta examensarbete beskriver jag kort psykisk ohälsa som växande 

folkhälsoproblem, samt att den ökande psykiska ohälsan inte bara påverkar det egna måendet 

utan även kan påverka samhällsetableringen. Därefter beskriver jag hur bipolär sjukdom kan te 

sig och hur den kan påverka de individer som lever med sjukdomen. Efter detta redogör jag för 

sökprocessen av tidigare forskning samt presenterar den relevanta tidigare forskning som denna 

sökprocess givit till resultat. Sedan redogör jag för de teoretiska begrepp som ligger till grund 

för analysdelen, begreppen stigma och identitet. I metodavsnittet som kommer näst beskriver 

jag den narrativa metod jag använt vid intervjuerna, argumenterar för studiens reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet samt presenterar de etiska överväganden jag gjort. Därefter 

presenteras resultatet av studien samt en analys med utgångspunkt i både den teoretiska 

referensram jag valt och tidigare forskning. Till sist som avslutning för jag en diskussion om 

studien som helhet.  

 

1.5 Begreppsförklaringar 

Nedan följer förklaringar av några begrepp som förekommer i uppsatsen. 

 

Bipolär sjukdom typ I – Den vanligaste typen av bipolär sjukdom och som ofta visar första 

symptom i tonåren. Personen med diagnosen växlar mellan kraftigt maniska tillstånd och djupt 

depressiva tillstånd, där båda tillstånden ofta är så svåra att personen har svårt att på egen hand 

klara sin vardag, och där de kan vara så allvarliga att tvångsvård är aktuellt. Mellan 

sjukdomsepisoderna kan personen må bra och leva ett vanligt liv.   

(https://www.1177.se/Vasternorrland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Manodepressiv-sjukdom---

bipolar-sjukdom/).  

 

Bipolär sjukdom typ II – Sjukdomen kännetecknas av återkommande depressiva perioder som 

med inslag av hypomanier; mindre allvarliga maniska tillstånd. Av de personer med bipolär 

sjukdom typ II utvecklar endast ca en av tio allvarliga maniska perioder, medan de övriga 

upplever stämningshöjande hypomaniska perioder med exempelvis ett allmänt glädjande 

humör, ökad kreativitet och mer energi (https://www.1177.se/Vasternorrland/Fakta-och-

rad/Sjukdomar/ Manodepressiv-sjukdom---bipolar-sjukdom/). 
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Mani/Hypomani – Ett maniskt eller hypomaniskt tillstånd innebär att personens humör ”skjuter 

i höjden”. Ett vanligt tecken på mani är en känsla av välbefinnande och självförtroende som 

succesivt utökas till den grad att personen tillslut uppnår eufori. Andra tecken är att 

tankeprocessen ökar i hastighet, från snabba tankar, till ännu snabbare tankar, för att slutligen 

ha tankar som ”rusar” fram. I samma takt som tankarna ökar hastighet, snabbas även talet på.  

Ett maniskt tillstånd är mer allvarligt än det hypomaniska och kan leda till ökad effektivitet, 

men kan likväl leda till att personen blir orädd och vårdslös, och förlorar kontakten med 

verkligheten (Mondimore, 2006). 

 

Depressiv – Med depressiv alternativt depressiva episoder syftar jag till de perioder i sjukdomen 

som består av konstant nedstämdhet. Humöret är i ett fast läge där personen enbart, varje dag, 

känner sig låg och deprimerad (Mondimore, 2006).   

 

Blandat tillstånd – Personer som går in i ett blandat tillstånd upplever både det intensiva och 

hyperaktiva som är karakteristiskt för det maniska, samtidigt som personen upplever sig djupt 

deprimerad. Dessa känslor kombinerade utgör en stor fara då tankar och känslor ofta kantras av 

negativitet, rastlöshet och självmordstankar (Mondimore, 2006). 

 

ECT – ECT, även kallad elektrokonvulsiv behandling, är en elbehandling som används för att 

behandla depressioner eller svåra manier när tillståndet inte förbättras trots användning av 

psykofarmaka.  Behandlingen består av fem till tolv sessioner och går till så att individen först 

blir sövd och får därefter muskelavslappnande medicin. Sedan läggs elektroder på huvudet som 

skickar korta pulser med ström genom hjärnan, vilka framkallar ett krampanfall som varar 

mellan femton sekunder och en minut. Det tar cirka fem till tio minuter efter avslutad 

behandling innan narkosmedlet slutat verka och individen vaknar upp. 

(https://www.1177.se/Vasternorrland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Elbehandling/) 

 

 

2. Tidigare forskning  

Jag kommer i detta avsnitt först redogöra för den sökprocess som resulterat i det 

forskningsmaterial jag använt mig av i uppsatsen. Därefter beskriver jag kort de olika studiernas 

val av metod och slutligen, under rubriken kunskapsläget, redovisar jag det av 

forskningsmaterialet som jag anser relevant för min studie. 
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2.1 Sökprocessen 

Jag har i min sökning efter tidigare forskning använt databaser tillhandahållna av Högskolan i 

Gävle; PsycInfo, PubMed och Discovery. Jag har angett som krav i min sökning att jag enbart 

vill ha resultat med tillgång till full-textversioner av artiklarna samt att dessa ska vara peer-

reviewed, det vill säga kollegialt granskade. De sökord jag har använt är: bipolär, bipolar, 

bipolar disorder, bipolar disorder diagnosis, bipolar cognitive, bipolar rollercoaster, bipolar 

quality of life, bipolar stay* well, bipolar after diagnos* och managing bipolar disorder. Vid 

sökningen på managing bipolar disorder begränsade jag min sökning ytterligare till årsspannet 

2007-2017, trots detta fick jag 1,538 912 träffar. Men anledning av det massiva sökresultatet 

som jag fått vid varje sökning har jag omöjligen kunnat gå igenom alla artiklar. Jag har därför 

valt artiklar beroende på, först och främst, rubrik och därefter läst dess abstrakt för att kunna 

välja ut dem som jag ansett varit mest lämpade för min studie.  

 

2.2 Studiernas olika metoder 

Beroende på vad studierna syftat till att undersöka har tillvägagångssätten varit olika. En studie 

består av en omfattande litteraturöversikt av lämpliga publiceringar funna i PubMed (Aldinger 

& Schulze, 2016). Andra studier har genomfört kvalitativa halvstrukturerade intervjuer 

(Mortensen, Vinberg, Mortensen, Jorgensen & Eberhard, 2015; Russell & Browne, 2005), 

varav en använt en skala för uppskattning av resiliens och livskvalitet (Lee, Cha, Park, Kim, 

Lee, Lee, Seo, Cho, Ha, Choi, 2016), medan en annan använt sig av bedömningsmetoden SCID-

I för att jämföra skillnader mellan bipolär sjukdom I och II (Albert, Rosso, Maina & Bogetto, 

2008). SCID-I används för att diagnosticera personer som har någon forma av psykisk sjukdom 

eller störning och består av en semistrukturerad intervju på cirka 5-15 minuter 

(http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/scid-

istructuredclinicalinterv). En studie med syftet att hjälpa nyligen diagnosticerade patienter att 

anpassa sig till sin diagnos och få kontroll över sin sjukdom bestod av kvalitativ mailväxling 

samt ett internetbaserat utbildningsprogram baserad på information om bipolär sjukdom 

(Proudfoot et al., 2009). Ytterligare en studie (Nicholas, Boydell & Christensen, 2016) använde 

en internetbaserad undersökning för att ta reda på vilka olika strategier personer med bipolär 

sjukdom använder för att hantera sjukdomen. Slutligen är det en studie som använt omfattande 

neurokognitiva mätningar där genomsnittsresultatet jämförts mellan grupper med bipolär 
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sjukdom I, bipolär sjukdom II och major depressive disorder (MDD) med hjälp av SPSS, 

samverkansanalys samt Chi2-test (Cotrena, Branco, Shansis, & Fonseca, 2016). 

 

2.3 Kunskapsläget 

2.3.1 Upplevelser efter diagnosen 

Studien genomförd av Proudfoot et al. (2009) fokuserar på patienters subjektiva upplevelse 

efter att de fått diagnosen bipolär sjukdom och visar bland annat på en tveksamhet till 

medicinering då patienter fått prova både den ena och andra medicinen utan några vidare 

resultat. De visste aldrig om medicineringen skulle fungera eller hur allvarliga biverkningarna 

skulle komma att bli. Dessutom beskrivs olika symptoms inverkan och påverkan som en annan 

farhåga. Trots att många beskrev att de upplever de maniska symptomen och perioderna 

njutbara, visste dem att de skulle leda till en depressiv period. Trots detta var det en 

medverkande som till skillnad från de andra föredrog de depressiva perioderna då hen ansåg 

sig ha kontroll över situationen, vilket hen inte ansåg sig ha under de maniska episoderna. 

Förutom blandade reaktioner angående symptom och medicinering, upplevdes både negativa 

och positiva reaktioner till själva diagnosen som exempelvis chock, förnekelse, ilska och 

misstro. Medan några som väntat länge på en diagnos istället kände en lättnad med att få veta 

vad som var orsaken till deras mående. Vidare beskrivs en osäkerhet inför framtiden och hur 

diagnosen kommer att påverka deras arbetsliv, relationer och familjeliv, samt huruvida dem är 

kommer kunna göra lämpliga och nödvändiga förändringar i sitt liv med anpassning till 

sjukdomen. Detta berör även stigma-begreppet och medverkande beskrev både ångest och 

frustration, samt en rädsla att förlora närstående om de berättar om sin diagnos. Detta gällde 

främst familjemedlemmar eller nära vänner, något författarna menar visar på just hur viktigt 

det är att information om sjukdomen når ut till de närstående, vilket i sin tur kan leda till att den 

diagnosticerade får det stöd och hjälp hen faktiskt behöver. Förutom att ifrågasätta sina 

närståendes lojalitet upplevde vissa ett mer existentiellt betvivlande. Som vad diagnosen 

faktiskt resulterat i för dem, där deras självuppfattning har rubbats och de inte längre vet vem 

de är. De beskrev även att det var lättare att acceptera och förstå att de är sjuk under den 

depressiva perioden till skillnad mot den maniska då dem kände sig glada. Symptom på en 

manisk period kan exempelvis vara att individen blir energisk eller kreativ (Ibid.).  
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2.3.2 Faktorer som kan påverka sjukdomen 

Det finns olika faktorer i vår vardag som kan påverka hur vi mår. Klimatförändringar är en 

faktor som tycks påverka de olika episoderna av mani och depression för personer med bipolär 

sjukdom. Mani uppstår mer frekvent under vår, sommar och kallaste vintertiden, medan 

depressiva perioder oftare uppstår under höst och vintern överlag. Vidare beskrivs också att 

antal soltimmar och genomsnittlig dagstemperatur kan vara en bidragande faktor till ett återfall 

hos personer med bipolär sjukdom. Andra faktorer som kan vara en bidragande orsak till 

sjukdomen är bland annat moderns rökning under graviditeten. Det finns två studier som tyder 

på en ökad risk för just bipolär sjukdom, medan det finns fler studier som styrker riskerna för 

andra psykiska sjukdomar. Om detta ska ses som en miljöfaktor eller som en traumatisk 

upplevelse för fostret är emellertid inte fastslaget. Dock finns en uppenbar koppling mellan 

barndomstrauma, sett ur ett bredare perspektiv, och bipolär sjukdom där nästan 50 procent av 

de medverkande i en studie uppgett att de upplevt någon form av trauma i barndomen (Aldinger 

& Schulze, 2016).  

 

2.3.3 Kognitiv förmåga & livskvalité 

Flera författare har, enligt Cotrena et al. (2016), talat för att det mest utmärkande symptomet 

för alla bipolära syndrom är den nedsatta kognitiva förmågan, som inte visar på någon 

förändring oavsett var i sjukdomsförloppet patienterna befinner sig. Detta bekräftas av 

författarnas studie, vilken även tyder på att patienter med bipolär sjukdom typ I visar på en mer 

konsekvent nedsättning av den kognitiva förmågan överlag, än patienter diagnosticerade med 

typ II. Samtidigt antyder resultaten att personer med bipolär sjukdom har en sämre fysisk och 

psykisk hälsa, sämre samhällsengagemang och sämre fungerande relationer än personer som 

inte lider av sjukdomen (ibid). Beroende på hur mycket tid individerna spenderar på någon form 

av fysisk aktivitet per vecka, fanns ett positivt samband mellan just fysisk aktivitet och 

livskvalité. Dock belyser författarna att det finns en annan studie, utan något samband till 

bipolär sjukdom, som avslöjar att personer som utövar fysisk aktivitet regelbundet visar på 

högre livskvalité än dem som aktiverar sig mer oregelbundet (Lee et al., 2017). 

 

En studie utförd av Albert et al. (2007) visar på att en signifikant andel medverkande patienter 

har någon form av samsjuklighet (då man diagnosticerats med två eller fler 

sjukdomar/syndrom), där ångeststörning är den mest vanligt förekommande. Vidare beskriver 

författarna hur studien bekräftat att samsjukligheten påverkar både patienternas livskvalité och 
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vardagsföring. De redogör även för skillnaden mellan bipolär sjukdom typ I och typ II, där det 

visat sig vara mest skadliga effekter av samsjukligheten om man har diagnosticerats med 

sjukdomens typ I. Detta diskuteras emellertid i förhållande till den låga hälsorelaterade 

livskvalitén (HRQoL) som uppges av patienter med bipolär sjukdom typ II. Här menar 

författarna att det är möjligt att dessa patienter har så låg hälsorelaterad livskvalité även under 

de mer stabila känslolägena, att det inte finns någon synligt mätbar skillnad vid samsjuklighet 

med ångeststörning (ibid.). Men det är inte bara jämfört med friska personer som dem med 

bipolär sjukdom visar på en sämre livskvalité, utan även jämfört med personer som lider av 

andra psykiska sjukdomar (Lee et al., 2017). Samtidigt visar en statistisk jämförelse av 

sambandet mellan livskvalité och resiliens, att det finns ett starkare samband mellan just 

resiliens och livskvalité hos dem med bipolär sjukdom, än hos friska personer. Studien visade 

även på betydelsen för resiliens hos dem med bipolär sjukdom för att kunna upprätthålla en så 

god livskvalité som möjligt (ibid).   

 

Antalet depressiva perioder visade på ett negativt samband mellan bipolär sjukdom och de 

sociala aspekterna av livskvalité. De depressiva perioderna beskrivs försvåra familjerelationer 

samt orsaka större försämringar inom både den yrkesmässiga och sociala förmågan än vad de 

maniska perioderna tycks göra (Lee et al., 2017). Personer som upplever det bipolära blandade 

tillståndet, en form av manisk depressivitet, beskriver att deras livskvalité såväl som förmåga 

att hantera vardagen försämras avsevärt under dessa känslolägen (Mortensen et al., 2015). 

Deras självuppfattning, familjeliv, förmåga till socialt umgänge, arbetsförmåga, och 

välbefinnande hänger samman och är väsentliga för att dem ska uppleva en tämligen god 

livskvalité (ibid.).  

 

2.3.4 Strategier för att må bra och hantera sin sjukdom 

Russell och Browne (2005) menar i sin studie att personer med bipolär sjukdom utvecklar olika 

strategier för att upptäcka tidiga symptom på de olika episoderna, och kan med hjälp av dessa 

strategier undvika att falla i depression alternativt bli manisk (ibid.). Personer med bipolär 

sjukdom uttryckte att det är viktigt att lära sig känna igen tidiga varningssignaler och olika 

påverkansfaktorer som visar på en närmande episod, och att detta var centralt för att kunna 

kontrollera sin bipolaritet. Samtidigt uttrycktes en ångest över hur svårt det faktiskt var att lära 

sig känna igen dessa signaler (Proudfoot et al., 2009).  En strategi var att upprätta en så kallad 

”må-bra-plan” vilken byggde på personernas individuella behov och sociala kontext. Många 
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valde även att involvera närstående eller professionella i sin plan och den reviderades och 

anpassades kontinuerligt vartefter sjukdomen fortskred och behoven förändrades (Russell & 

Browne, 2005). I resultatet av Nicholas et al. (2016) studie redovisas att detta var en av de minst 

testade strategierna för att hantera sin sjukdom, där endast 52,8 procent av de 89 medverkande 

provat detta. Dock upplevde 57,4 procent av dem att denna metod var till hjälp. Vidare beskrivs 

de sex strategier som författarna till studien uppfattade gav bäst resultat vad gäller att hantera 

sin sjukdom, sammanställda utifrån de medverkandes svar och diskussioner: 

1. Bibehålla en god livsstil.  

Det innefattar fysisk aktivitet, god kosthållning, fasta rutiner samt försöka 

upprätthålla goda sömnvanor.  

2. Närvaro vid kontinuerlig behandling.  

Med detta menas både farmakologisk och psykologisk behandling, samt 

självhjälpsbehandling såsom meditation. 

3. Delta vid meningsfulla aktiviteter.  

De vanligast presenterade aktiviteterna var arbete och studier samtidigt som 

olika fritidsaktiviteter betonades, exempelvis läsa en bok, skriva, konst och 

lyssna på musik.  

4. Socialt stöd. 

Bara genom att umgås med viktiga personer i sin närhet, där vänner betonas ha 

stor betydelse, kunde detta bidra till ett fortsatt välmående.  

5. Meditations- och avslappningsövningar. 

De övningarna som ofta förekom i beskrivningar var djupandning, meditation 

och yoga.  

6. Symptomsövervakning.  

Genom att skriva ner humörsvängningar samt olika livshändelser i en dagbok 

eller genom att använda en smart Watch-klocka som kunde redovisa 

förändringar i sömn och/eller aktivitet, beskrev de medverkande att de kunde 

förutse om en episod närmade sig (ibid.).  

 

2.3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att diagnostiseringen av bipolär sjukdom kan 

frambringa en rad olika känslor hos individerna, att faktorer som klimat och/eller trauman kan 

påverka sjukdomsförloppet samt att det påvisar en nedsatt kognitiv förmåga hos de 
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diagnostiserade. Därefter beskrivs att samsjuklighet är vanligt förekommande och påverkar 

både livskvalitén och vardagsföringen. Vidare pekar forskningen på vikten av att lära sig känna 

igen tidiga varningssignaler och slutligen beskrivs olika strategier för att kunna hantera 

sjukdomen. 

 

3. Teoretisk tolkningsram 

I detta kapitel kommer jag att presentera den teoretiska utgångspunkten som senare, 

tillsammans med tidigare forskning, utgör grunden för analysen av den insamlade empirin. 

Tolkningsramen består av begreppen stigma och identitet, och anledningen till varför jag har 

valt de olika begreppen är för att jag anser att dem kompletterar varandra. Stigma är något 

utifrån påtvingat medan identitet istället bidrar till att förklara de processer som sker inom oss, 

speciellt vid särskilda livshändelser. De båda begreppen bidrar även till att förklara 

informanternas berättade upplevelser på ett djupare plan än enbart hur de upplevt eller hanterat 

den nya livssituationen. Jag börjar med att förklara begreppen och dess viktigaste beståndsdelar 

vilka jag anser mest relevanta för detta examensarbete, följt av en förklaring av min avsiktliga 

begreppsanvändning.  

 

3.1 Stigma 

Stigma är ett begrepp som myntades redan under antiken av grekerna och användes för att 

påvisa antingen något kroppsligt annorlunda eller något som sänkte en persons moraliska status 

(Goffman, 1963/2014). Begreppet bygger på två grundvalar: uppmärksammandet av det 

avvikande och det aktiva handlandet genom att tillskriva stigmabäraren en lägre status 

(Arboleda-Flórez, 2008). Men stigma är också föränderlig och beror på de sociala kontexter 

och interaktioner vari den stigmatiserade personen befinner sig. Bara för att något upplevs som 

ett stigma eller uppfattas vara stigmatiserande för en viss tidsperiod eller inom en viss kultur, 

betyder det inte att det inte accepteras inom en annan kultur eller en senare tidsperiod (ibid.). 

Stigmabäraren är således en person som alla andra men som tillskrivs en viss egenskap, synlig 

eller ej, men som inte är önskvärd av den grupp han eller hon befinner sig i, och blir därför 

bemött på ett annat sätt än övriga medlemmar i gruppen (Goffman, 1963/2014). 

 

Tillskrivningsprocessen av ett stigma sker således i förhållandet mellan det avvikande, 

stigmabäraren, och det normala (Goffman, 1963/2014). Goffman beskriver de normala utifrån 

följande: ”de som inte på ett negativt sätt avviker från de speciella förväntningarna det här gäller 
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kallar jag här för de normala” (Goffman, 1963/2014, s. 12). Begreppet normal kommer i detta 

examensarbete att användas med utgångspunkt i Goffmans beskrivning och avser de personer 

som inte har bipolär sjukdom. Därmed innebär avvikarna, eller det avvikande, stigmabärarna, 

det vill säga de som i detta fall har bipolär sjukdom.  

 

Goffman (1963/2014) skildrar tre olika stigman; kroppsliga missbildningar, tribala stigman och 

fläckar på den personliga karaktären. Kroppsliga missbildningar är precis som det låter 

missbildningar av olika slag. Tribala stigman har att göra med religions-, ras- och/eller 

nationstillhörighet och kan drabba en hel familj. Den sistnämnda, fläckar på den personliga 

karaktären, är den kategori som kommer användas i detta examensarbete och syftar på personer 

med stigman som inte är direkt observerbara som exempelvis kriminella, psykiskt sjuka, 

arbetslösa, personer med olika missbruk eller de med avvikande sexuell läggning (ibid.).  

 

Personer med ett visst stigma kan, medan de lär sig hantera sin situation, uppleva liknande 

erfarenheter då de måste förhålla sig till olika individuella anpassningsproblem (Goffman, 

1963/2014). Detta kallas för den moraliska karriären. Goffman beskriver att personer som fått 

en stigmatiserad identitet längre fram i livet kan känna sig mer besvärad av gamla bekantskaper 

då de kan förvänta sig att personen ska vara som förut, och därmed kan visa på en oförmögenhet 

till att acceptera den nya sidan av personen. Medan de nya bekantskaperna personen fått efter 

att ha fått sitt stigma istället kan se på individen som någon som på något sätt farit illa. Detta 

försätter också ofta individen i en ny relation till personer med samma stigma. Att se dessa 

individer som ”sina egna” och känna en grupptillhörighet kan upplevas med viss ambivalens. 

Detta på grund av att dem kan tillhöra en grupp individer som är uppenbart stigmatiserade och 

hen har svårt att förhålla sig till bilden av att inte längre uppfattas som normal. Denna 

ambivalens som är förenad med känslan av att tillhöra en stigmatiserad grupp påverkar därmed 

relationen till både de informella och formella grupperna med jämlikar. Dock är gemenskap 

med jämlikar av stor vikt, och tron på den egna gruppen såväl som viljan till samvaro kommer 

att förändras över tid (ibid.).  

 

Det stigma som är relaterat till psykisk ohälsa medför ofta förutfattade meningar om att dessa 

individer är lata, opålitliga, farliga och inte går att anställa (Arboleda-Flórez, 2008). Dessa 

attityder leder i sin tur till att det ställs högre krav på bland annat myndigheter för att dessa 

individer ska erhålla ekonomiska resurser (ibid.).  
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3.1.1 Begreppsanvändning stigma 

Begreppet stigma kommer i detta examensarbete främst användas som ett analysverktyg, men 

också för att påvisa vikten av att inom socialt arbete vara medveten om de stigmatiserande 

processer som personer med bipolär sjukdom, och psykisk ohälsa i stort, kan uppleva. Genom 

att använda stigma som ett verktyg i analysdelen vill jag påvisa hur samspelet mellan individ 

och omgivning verkar och hur stigma, som en utifrån påtvingad och icke önskvärd egenskap, 

kan uppstå och upplevas. Jag är medveten om att jag kan ha förenklat begreppet något, eller 

använt det på ett mer eller mindre felaktigt vis. 

 

3.2 Identitet 

Begreppet identitet är mångfacetterat och kan ha flera olika innebörder (Heidegren & 

Wästerfors, 2008). Psykoanalytikern Erik Homburger Erikson myntade begreppet jag-identitet 

med vilket han menade att alla människor måste skapa en stabil jag-identitet för den psykiska 

hälsans skull. Erikson beskriver jag-identiteten enligt följande: ”en subjektiv känsla av identitet 

är en känsla av att vara densamme och av kontinuitet som individ, men med en särskild 

kvalitet… ’Detta är verkligen jag!’.” (Erikson, 1968, citerad i Heidegren & Wästerfors, 2008, 

s. 92). Att ha en identitet och att veta vem man är, är enligt Stier (2003), ett mänskligt 

fundamentalt behov. Att även kunna reflektera över olika livshändelser man upplevt blir en 

speciellt viktig egenskap vid de tidpunkter i livet en individ upplever en personlig kris eller 

känner sig förvirrad. Stora förändringar i individers livssituation försvårar därmed skapandet 

av den egna identiteten, då identitetsskapandet sker i mötet av de utmaningar man kan ställas 

inför. Alla individer påverkas av såväl den sociala omgivningen som livskriser, livserfarenheter 

och oförutsedda händelser (Ibid.). Att få en medicinsk diagnos är en livshändelse som kan 

påverka en individs identitet både negativt och positivt (Drakos & Hydén, 2011). Antingen 

genom att den upplevs som ett hot mot personens egenvärde eller sociala ställning, eller då den 

kan bidra med en förklaring till varför något är på ett visst sätt och därmed ger individen en 

möjlighet att identifiera sig med diagnosen (ibid.).  

 

En central del av identiteten är självuppfattningen, det vill säga den föreställning och de känslor 

vi har gentemot oss själva (Stier, 2003). Självuppfattningen utgörs dels av den kunskap vi tror 

oss ha om oss själva och dels det värde och den betydelse vi tillskriver oss själva. Detta bygger 

på de fundamentala behoven och upplevelser av gemenskap, och färgas ofta av vår subjektivitet. 

Vilket i sin tur också kan leda till att vi istället lurar oss själva då detta inte alls behöver vara 

den mest sanningsenliga bilden. Självuppfattningen har också betydelse för vår motivation, hur 
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vi förhåller oss till andra, vår uppfattning om vilka vi är, var vi kommer från och vilka som är 

våra typiska och mest framträdande personlighetsdrag. Detta ska dock inte förväxlas med den 

ideala självbilden då den istället avser hur vi vill vara, och inte hur vi är eller hur vi uppfattar 

oss själva (ibid.). En del av en individs självuppfattning utgörs av den sociala identiteten 

(Larsson, 2014). Denna aspekt av identiteten och självuppfattningen är beroende av vilken 

grupp, eller vilka grupper, en individ anser sig tillhöra. Det är också utifrån upplevd 

grupptillhörighet som vi utvecklar ett ”vi och dom-tänkande”, där individer ofta uppvisar en 

större positivitet gentemot den egna gruppen (vi), än medlemmar av andra grupper (dom) 

(Ibid.).  

3.2.1 Begreppsanvändning identitet 

Jag vill understryka att jag med begreppet identitet inte kommer försöka förklara 

informanternas identitet eller karaktärsegenskaper, utan avser att visa på min tolkning av de 

inre processer som sker i förhållandet mellan den nya livssituationen och skapandet av 

identiteten.  

 

4. Metod 

I föreliggande kapitel motiveras först vald forskningsdesign, följt av att studiens 

tillvägagångssätt förklaras och motiverar urval av litteratur, urval och avgränsningar av 

informanter, intervjuguide, datainsamling och analysförfarandet. Därefter förs en 

metoddiskussion och efter det visar jag på vilka forskningsetiska ställningstaganden som 

beaktats. Slutligen diskuteras studiens trovärdighet i förhållande till begreppen reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet. 

 

4.1 Forskningsdesign  

Jag har valt att genomföra min studie med en kvalitativ ansats då jag vill fånga informantens 

upplevelser, känslor, attityder och erfarenheter, och försöka förstå intervjupersonens perspektiv 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom syftet med studien är att undersöka hur personer med 

bipolär sjukdom upplever att diagnosen har påverkat deras liv samt hur dem hanterar sjukdomen 

i det vardagliga livet, anser jag att det bästa sättet att få svar på mina forskningsfrågor är genom 

kvalitativa narrativa intervjuer med personer som har diagnosen bipolär sjukdom. Jag utgår från 

en induktiv strategi då jag låtit de teoretiska begreppen naturligt växa fram ur informanternas 

berättelser (Larsson, 2005). 



 

20 

 

 

Jag har valt att utgå från det narrativa förhållningssättet vid insamlingen av empiri då den 

narrativa intervjun öppnar upp för möjligheten att höra intervjupersonens livshistoria sedd ur 

hens perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare hoppas jag kunna urskilja händelser och 

se mönster i berättelserna vilka kan ge en större förståelse för om, och i så fall hur, deras liv 

förändrats efter att de fått diagnosen bipolär sjukdom (ibid.), samt på vilket sätt de hanterar 

sjukdomen i vardagen, till exempel genom att använda olika strategier. Vad gäller narrativa 

intervjuer, även kallade livshistorieintervjuer, påpekar Öberg (2015) att det är en högst relevant 

metod om man studerar personers subjektiva upplevelse av något, vilket denna studie gör.  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Urval av litteratur 

Utöver de forskningsstudier som redogörs för i kapitel 2 har jag för detta examensarbete även 

använt annan relevant litteratur för att erhålla, och vidare förmedla, kunskap om studiens olika 

delar. För att finna den litteratur som använts till att förklara examensarbetets olika delar har 

jag främst använt primo, bibliotekskatalogen som tillhandahålls av Mittuniversitet som finns på 

den ort jag bor. Där har jag använt sökord som exempelvis bipolär, bipolär sjukdom, narrativ, 

narrativ metod, stigma och identitet. Jag har även använt kurslitteratur från 

socionomprogrammets tidigare kurser vilka jag har tillgängliga hemma.  

 

4.2.2 Urval och avgränsningar av informanter 

Jag har valt ut intervjupersonerna till denna studie genom ett icke-slumpmässigt urval, ett så 

kallat bekvämlighetsurval. Med det menas att jag valt de personer som funnits tillgängliga och 

som kunnat ställa upp (Trost, 2012). För att komma i kontakt med intervjupersoner kontaktade 

jag en ideell intresseförening för personer med bipolär sjukdom via mail. Personen jag kom i 

kontakt med förmedlade därefter till medlemmarna både studiens syfte samt att jag var 

intresserad av att göra intervjuer, för att se om några var intresserade och hade möjlighet att 

delta. Detta resulterade i fyra personer som kunde och ville ställa upp. Ytterligare en person har 

valts ut men då på ett annat sätt. Henne kom jag i kontakt med via det sociala mediet Instagram 

(mobilapp där man delar med sig av bilder och kortare texter) och genom att skicka ett så kallat 

direct message (ett meddelande som enbart kan läsas av den som står som mottagare av 
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meddelandet) till henne kunde jag fråga om hon var intresserad av att ställa upp som 

intervjuperson i min studie.  

 

Att avgränsa urvalet av intervjupersoner har därmed varit enkelt och begränsas till personer 

med diagnosen bipolär sjukdom som vill och kan ställa upp på en intervju. Jag har inte avgränsat 

materialet utifrån vilken typ av sjukdomen personen diagnosticerats med, utan anser att studien 

kan ge en bredare bild av sjukdomen genom att bortse från det. Jag har heller inte avgränsat 

urvalet beroende på hur länge personen haft diagnosen, då jag vill veta personens upplevelse 

oavsett tidpunkt eller ålder. Något jag dock ser som en nackdel med mitt urval är att alla 

informanter är kvinnor. Jag hade gärna sett att det fanns med någon man för att få ta del av 

upplevelsen från ett manligt perspektiv, och därefter se om berättelserna skiljer sig åt. Det anser 

jag vara en nackdel med min urvalsmetod och en begränsning med min studie. Men på grund 

av den korta tid som finns tillgänglig för studiens genomförande bedömer jag att jag inte kunnat 

gå tillväga på något annat sätt vid urvalet. I motsats till detta finns också en fördel med denna 

urvalsmetod, och det anser jag är att informanterna själva valt att ställa upp och därmed vill 

dela med sig av sina upplevelser. På så vis tror jag att detta resulterat i mer täta beskrivningar 

av upplevelserna, än om personerna inte själva valt att ställa upp. 

 

4.2.3 Intervjuguide 

Vid utformandet av intervjuguiden (bilaga 2) har jag utifrån min egen förförståelse om att 

diagnosen varit betydelsefull och en central del i intervjupersonernas liv, valt att låta frågorna 

utgå från en tidsaxel. Första frågan handlar om hur informanterna upplever att deras liv såg ut 

som liten, därefter följer frågor som handlar om varför de sökte professionell hjälp och när de 

fick diagnosen samt deras upplevelser av det, följt av frågor som behandlar hur de hanterar 

sjukdomen. Sista frågan handlar om vad det innebär för dem att ha bipolär sjukdom idag och 

den frågan ställer jag med förförståelsen om att sjukdom har påverkat dem på ett eller annat 

sätt, men också med förhoppning om att svaret på frågan ska bekräfta andra berättelser som 

informanterna berättat som svar på någon av de andra frågorna. Denna ordningsföljd har jag 

valt för att jag utgått från att tiden för diagnosen har haft betydelse för hur livet ter sig efter 

mottagandet av diagnosen. Jag har även medvetet valt att inte ställa de flesta frågorna som 

frågor, utan ber istället informanterna beskriva sina upplevelsen. Detta med avsikt och 

förhoppning om att det ska bidra till en tätare beskrivning av deras upplevelse. 
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4.2.4 Insamling av data 

Jag har genomfört fem semistrukturerade intervjuer, med personer som alla har diagnosen 

bipolär sjukdom, där jag har utgått från den intervjuguide jag i förväg förberett (se bilaga 2). 

Intervjupersonerna har själva fått välja en plats på vilken de vill genomföra intervjun, detta för 

att dem ska känna sig bekväma nog att kunna berätta om sina upplevelser. Innan jag påbörjat 

intervjuerna har jag gett informanterna kort information om min studie, utöver det 

informationsbrev jag i förväg mailat till dem. Detta för att återigen upplysa dem om syftet med 

min studie, ge dem möjlighet att ställa eventuella frågor om intervjun eller studien som helhet 

samt få deras muntliga samtycke. 

 

Innan intervjuerna har jag i förväg läst in mig på ämnet kvalitativa och narrativa intervjuer och 

tillgodosett mig kunskap om bipolär sjukdom, men också om hur den kan påverka de 

diagnostiserade individerna genom att läsa både tidigare studier och relevant litteratur. Jag har 

visat empati och genom att aktivt lyssna, och även varit lyhörd både för vad som sägs och vad 

som inte sägs, för att kunna begripliggöra intervjupersonens berättelse (jfr Öberg, 2015; jfr 

Larsson, 2005). Jag har låtit intervjupersonerna själva reflektera över de upplevelser de berättat 

om genom att fråga om jag förstått deras beskrivningar rätt, vid behov bett dem förklara något 

ytterligare samt frågat om det är något de vill tillägga (jfr Öberg, 2015). Samtliga intervjuer 

pågick mellan 35 till 75 minuter. De har spelats in för att få datainsamlingen så tillförlitlig som 

möjligt, samt för att i analysdelen kunna återge exakta citat av vad intervjupersonerna berättat. 

Alla intervjuer transkriberades samma dag som intervjun genomförts. 

4.2.5 Analysförfarandet  

Vid analysen av data började jag med att läsa igenom de utskrivna transkriberingarna upprepade 

gånger. Genom att jag både genomfört alla intervjuer och skrivit alla transkriberingar på egen 

hand har detta gett mig möjlighet till att tidigt reflektera över möjliga teman som framkommer 

i intervjuerna. Med avsikten att finna liknande beskrivningar i alla berättelser valde jag att 

koncentrera mig på en transkribering i taget. Jag började med att stryka över viktiga uttalanden 

som svarade på mitt syfte och frågeställningar, och använde mig därefter av 

meningskategorisering för att kategorisera de olika uttalandena. Meningskategorisering går ut 

på att reducera längre beskrivningar av något till en viss kategori för att lättare få en överblick 

av innehållet i beskrivningen (Larsson, 2005). Detta gav mig en mängd kategorier, exempelvis 

sömn, acceptans, vem är jag, rutiner, nätverk, begränsningar, och så vidare. Därefter delade jag 
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upp de olika kategorierna efter vad som svarar på vilken forskningsfråga, och utifrån den 

indelningen kunde jag urskilja följande tre teman:  

- Acceptera sitt nya jag 

- Konsten att tygla sin sjukdom 

- Diagnosens efterdyningar 

Jag färgkodade därefter kategoriseringarna för att enkelt se vilket tema de olika kategorierna 

tillhörde, och för att underlätta sammanställningen vid analysen. Med utgångspunkt i 

informanternas täta beskrivningar har jag under kategoriseringen och tematiseringen funnit två 

relevanta begrepp, stigma och identitet, som jag tillsammans med insikterna som jag 

tillgodogjort från tidigare forskning använde vid analysen för att tolka resultatet på ett 

vetenskapligt sätt. Empirin jämfördes med tidigare forskning för att finna likheter och 

motsägande utsagor, samt med de teoretiska begreppen för att söka en teoretisk förklaring till 

intervjupersonernas upplevelser. Jag har genom hela analysförfarandet kontrollerat att det finns 

en tydlig koppling mellan analysen och studiens syfte och frågeställningar.    

 

 4.3 Metoddiskussion 

Sam Larsson och Yvonne Sjöblom (2010) beskriver artikeln Perspectives on narrative methods 

in social work research några begränsningar som finns kopplade till användningen av narrativa 

metoder i kvalitativ forskning. En av dessa är den omfattande mängden data som metoden 

genererar i form av täta beskrivningar från intervjupersoner. Författarna menar att det kan 

uppstå problem för forskaren att veta hur hen ska kunna reda ut och se en helhet av all data, 

samtidigt som de menar att det är just mycket data man vill åt inom forskningen. En annan 

begränsning med metoden kan enligt Kvale och Brinkmann (2014) vara att forskaren inte får 

med alla delar av informantens erfarenheter, då informanten kan uppleva att de inte passar in i 

berättelsen, och därför utelämnar dem. Vidare beskriver Larsson och Sjöblom (2010) att på 

grund av att den vetenskapliga grenen av socialt arbete ofta är uppbyggt på multidimensionella 

paradigm uppstår ett komplext arbete för att kunna förstå berättarens perspektiv på en specifik 

händelse (ibid.).  

 

4.4 Etiska ställningstaganden  

Innan informanterna i studien bestämde sig för att ställa upp skickade jag ut ett 

informationsbrev (se bilaga 1). Då jag inte hade personlig kontakt med alla från början mailade 

jag brevet till min kontakt vid den ideella föreningen som i sin tur vidarebefordrade det till 

medlemmarna. När jag sedan kommit i kontakt med informanterna har jag själv mailat dem 
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brevet för att vara säker på att de kunnat ta del av det. Brevet bygger på vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer och de fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet innebär att jag som forskare ska informera de medverkande om studiens 

syfte, att det är frivilligt att delta samt att de när som helst får avbryta sin medverkan. Kravet 

belyser också att all information som kan tänkas påverka de medverkandes vilja att delta skall 

delges (Vetenskapsrådet, 2002). För att tillgodose dessa krav i min studie valde jag att, förutom 

att skriva studiens syfte samt att deras medverkan bygger på frivillighet, även skriva i 

informationsbrevet att intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas.  

 

Samtyckeskravet innebär, precis som det låter, att informanterna måste samtycka till sin 

medverkan. Vidare innebär detta krav även att de har rätt att bestämma över sin medverkan, på 

vilka villkor de ställer upp samt att de när som helst får avsluta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2002). Förutom att delge informationen till de medverkande via informationsbrevet valde jag 

att även att delge denna information muntligen innan intervjuerna, samt inhämta ett muntligt 

samtycke till att använda deras berättelser i examensarbetets analysdel.  

 

Konfidentialitetskravet belyser vikten av att både under och efter studien säkerställa att 

informanterna är och förblir anonyma, och att ingen utomstående har tillgång till sådana 

uppgifter att en identifiering av medverkande är möjlig (Vetenskapsrådet, 2002). Men hänsyn 

till detta krav har jag under hela studien använt en dator som enbart jag haft tillgång till, där 

endast jag kunnat lyssna på inspelade intervjuer och/eller läsa transkriberingarna. Jag har heller 

inte skrivit ut intervjupersonernas namn eller andra namn som förekommer i intervjuerna. Alla 

namn har ersatts med ”[namn]”, eller exempelvis ”[pojkvän]” eller ”[barn]”om det för 

berättelsen är viktig att förstå vem hen talar om. Inspelningar samt transkriberingar har jag 

sparat med filnamn som visar på vilken dag intervjuerna gjordes, exempelvis 3maj.doc.  

 

Det sista kravet, nyttjandekravet, redogör för att insamlade uppgifter från och om enskilda 

personer endast får användas i syfte att svara på mina forskningsfrågor i enbart denna studie 

(Vetenskapsrådet, 2002). Med hänvisning till detta krav, och konfidentialitetskravet, kommer 

både inspelningar, transkriberingar och utskrifter samt all kommunikation med informanter 

förvaras oåtkomligt för obehöriga till dess att examensarbetet blivit godkänt, då allt detta 

kommer att raderas och/eller förstöras.  
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Öberg (2015) nämner en annan aspekt som är viktig att ta hänsyn till vid livshistorieforskning, 

nämligen vilka psykologiska konsekvenser intervjupersonerna kan uppleva efter berättandet. 

För i ytterligare ett steg tillgodose ovan nämnda krav och med hänsyn till denna aspekt valde 

jag att skriva en kort informationstext (se bilaga 2) vilken jag läste för varje enskild informant 

innan vi påbörjade intervjun.  

  

4.5 Uppsatsens trovärdighet 

4.5.1 Reliabilitet 

När det inom forskning talas om reliabilitet menas det ofta om huruvida resultatet av en studie 

kan bli detsamma även om studien utförs av andra forskare vid ett annat tillfälle (Kvale & 

Brinkman, 2014). För att säkerställa reliabiliteten bör man utforma exempelvis intervjufrågor 

med ett vardagsspråk som inte innehåller negationer eller ord som är svåra att förstå, eller på 

något sätt kan missuppfattas (Kvale & Brinkman, 2014; Trost, 2012). Öberg (2015) använder 

ordet trovärdighet istället för reliabilitet och menar att studiens trovärdighet måste ställas i 

relation till studiens syfte. För att uppnå trovärdighet måste studien undersöka det syftet anger 

att studie ska undersöka. Trovärdigheten för studien kan ökas genom att kontrollera att inga 

delar av informanternas berättelser motsäger varandra. Dock påpekar Öberg att risken för att 

missförstå informanterna ökar när berättelserna inte är tillräckligt omfattande (ibid.).  

 

Jag är medveten om att resultatet av min studie kan komma att bli annorlunda om någon annan 

väljer att utföra en studie med samma syfte och tillvägagångssätt. De olika resultaten skulle då 

kunna bero på att vi intervjuat olika personer, att vi tolkat resultatet annorlunda eller att vi gått 

in i studien med olika förförståelse. Genom att vara medveten om vilka faktorer som kan 

påverka trovärdigheten av min studie har jag redan från början, och under hela studiens gång, 

tagit hänsyn till dessa faktorer. Jag har utformat en intervjuguide utan negationer och där jag 

använt ett vardagsspråk i avsikt att minska risken för missförstånd, samt formulerat flera frågor 

olika men med avsikten att få samma svar. Jag har sedan vid analysen av informanternas 

berättelser läst noga och flera gånger för att kunna upptäcka eventuella motsägelser.  

4.5.2 Validitet 

Validitet avser om studien faktiskt mäter det den avser att mäta (Sohlberg & Sohlberg, 2013), 

något som kan vara svårt att fastställa i kvalitativa studier (Larsson, 2005). Detta innebär att 

denna studie faktiskt undersöker vad som anges i syftet. För att uppnå en så hög validitet som 
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möjligt har jag haft som avsikt att visa på en transparens genom hela forskningsprocessen. Detta 

för att de som läser detta examensarbete ska kunna följa forskningsprocessen och veta hur och 

varför jag valt att gå tillväga på det sätt jag gjort. Jag har så långt det gått försökt att tydligt 

motivera och förklara de val jag gjort med välgrundade, försvarbara och övertygande argument 

med stöd i relevant litteratur (jfr Kvale & Brinkmann, 2014). För att på ett så distinkt sätt som 

möjligt redogöra för läsaren vad som är min tolkning av informanternas upplevelser, med hjälp 

av teoretiska begrepp och med utgångspunkt i de täta beskrivningar jag fått vid intervjuerna 

genom att jag ställde öppna frågor (jfr Larsson, 2005).  

4.5.3 Generaliserbarhet 

Att generalisera en intervjustudie handlar om att kunna överföra resultatet till andra kontexter, 

personer eller situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta för att det finns ett antagande inom 

samhällsvetenskapen att det ska gå att generalisera resultatet och kunskapen till att vara giltigt 

för alla, alltid. Att uppnå en statistisk generaliserbarhet är inte möjligt i min studie, då det krävs 

slumpmässig utvalda intervjupersoner ur en urvalspopulation. Däremot anser jag att en 

analytisk generaliserbarhet är möjlig, då detta innebär att mitt resultat analyseras i förhållande 

till tidigare forskning samt med grund i en viss teoretisk referensram. Dessa används för att 

finna likheter och olikheter för att slutligen kunna relatera resultatet till dessa. Genom att tydligt 

belysa vilka stöd som finns för ett visst påstående, med klara analyser och argumentationer, 

överlåter man som forskare till läsaren att avgöra möjligheten för generalisering (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Larsson, 2005).  

 

5. Resultat och analys 

I föreliggande kapitel presenteras studiens resultat med en analys av den för studien insamlade 

empirin. Resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning och analyseras med hjälp av 

stigma och identitet som analysverktyg. Jag har delat upp resultatet utifrån tre teman; Acceptera 

sitt nya jag, konsten att tygla sin sjukdom och diagnosens efterdyningar. Jag har därefter valt 

att dela upp resultatet i ytterligare underrubriker för att tydliggöra vad som kopplas till vilket 

teoretiskt begrepp, samt för att göra resultatpresentationen mer lättöverskådlig. Jag kommer 

använda ( … ) och ( …. ) för att antingen anonymisera vissa delar av en utsaga, då dessa kan 

riskera en identifiering, eller för att sortera bort irrelevanta delar, exempelvis då informanten 

pratar om ett visst ämne men glider in på ett sidospår för att sedan kommet tillbaka till ämnet. 

Jag vill också understryka att det är mina tolkningar som hålls fram i analysen, om inget annat 



 

27 

 

anges, och huruvida dessa tolkningar stämmer överens med andras forskares tolkningar kan inte 

jag svara för.  

 

5.1 Presentation av intervjupersoner 

För att kunna skilja citaten åt beroende på vilken intervju de framkommit i har jag valt att skriva 

”Informant 1” till och med ”Informant 5”. Jag har valt att ordna dessa från 1 till 5 enbart på 

grund av att jag genomfört fem intervjuer och oberoende av vilken ordningsföljd intervjun 

gjordes eller ålder på informanten. Detta för att kunna säkra deras anonymitet då jag kommit i 

kontakt med flera av informanterna genom samma förening, och det därmed finns en risk för 

identifiering om jag istället använt exempelvis ”Kvinna, 35år” för att skilja informanterna åt.  

Samtliga informanter är kvinnor, är i olika åldrar och har fått diagnosen bipolär sjukdom vid 

olika tidpunkter i livet. 

 

5.2 Acceptera sitt nya jag 

Under intervjuerna berättade flera informanter att en stor del av upplevelserna efter diagnosen 

har en nära kopplingar till hur väl man accepterar sin sjukdom och diagnos. Det framkom även 

att det inte bara är de diagnosticerade själva som hade problem med acceptansen, utan även 

människor i deras omgivning. Jag har därför valt att dela in detta tema i två underteman, 

acceptans som en identitetsskapande process och Social acceptans – en stigmatiserande 

upplevelse. Under det första temat analyseras individernas egen acceptans och berättelser 

kopplade till den, utifrån identitetsbegreppet. Medan jag under det andra deltemat analyserar 

informanternas berättelser med begreppet stigma som analysverktyget. 

5.2.1 Acceptans som en identitetsskapande process 

Liksom tidigare forskning (Proudfoot et al., 2009) uppger även informanterna i denna studie 

att diagnostiseringen är en positiv händelse, något som beskrivs lite som en lättnad då de 

äntligen fick veta vad som var problemet med deras mående:  

 

Men på nått sätt så tycker jag ändå att det var skönt att få en diagnos. För liksom att 

man bara skulle vara deprimerad det känns, kändes inte rätt för det kändes också som 

att det var min personlighet då. Är det då fel på hela min personlighet? Och sen den där 

hypomanin kommer ju in där, för dom har ju förklarat så mycket varför man har varit 

så aktiv ändå fast man har mått så dåligt. Idag så tycker jag att det är väldigt skönt, för 

idag vet jag ungefär hur jag ska hantera det.  
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Detta bekräftas av informant 1 då hon beskriver en lättnad med att få en bekräftelse på att det 

inte var något fel hennes personlighet. En antydan till att hon inte ansåg sig vara lika mycket 

värd om det var något fel på hennes personlighet, och kände därför en befrielse när diagnosen 

bidrar med en förklaring till hennes psykiska mående (jfr Drakos & Hydén, 2011). 

Fortsättningsvis beskriver Informant 1 vikten av att acceptera sin diagnos:  

 

Ju mer man accepterar sin diagnos och tar in det och försöker att få nån slags motivation 

att göra nånting åt det så är det stor skillnad. Men det kan ju ta många år innan man 

accepterar. 

 

Informant 1 visar på en kännedom av hur viktig acceptansen är för att kunna gå vidare mot ett 

bättre mående. Hon beskriver även att det kan ta tid, något som även Informant 3 ger uttryck 

för:  

 

Jag kan inte säga att jag inte är min diagnos. Det är en del av mig för det är så pass 

personligt. Och det är på en vardaglig plan så det är klart att jag är bipolär. Och det tror 

jag är viktigt för människor att göra skillnad på, istället för att lära känna sin sjukdom 

och acceptera. Jag gjorde så under jättemånga år, ’jag är inte min diagnos’, men sen 

släppte jag in den, såg den, förstod den, tog den, vände på den, vred på den, lärde känna 

den. Annars skulle jag inte veta vad jag mår bra av. 

 

Identitetsskapandet sker enligt Stier (2003) när man ställs inför just utmaningar, livskriser och 

nya livserfarenheter. Att få en diagnos är inte bara en betydande händelse i livet, utan ger även 

individen möjligheten ompröva vissa antaganden om sig själv. Som Informant 1 beskriver ovan 

är det av vikt att acceptera diagnosen innan det är möjligt att finna någon motivation till 

förändring. Därefter betonar Informant 3 vikten av att lära känna sin sjukdom, då det är just 

sjukdomen som ligger till grund för diagnosen. Först därefter kan hen gå vidare i sökandet efter 

sin jag-identitet, både utifrån det mänskliga fundamentala behovet men också för att veta ved 

vad man mår bra av (jfr Heidegren & Wästerfors, 2008). Men mottagandet av en diagnos 

behöver inte innebära en känsla av lättnad, utan kan likväl upplevas som ett hot mot individens 

egenvärde (Drakos & Hydén, 2011).  

 

Lite som att jag inte kunde acceptera den. Och alldeles när man hör vissa säga att det 

var så skönt när jag fick min diagnos, nej så kan inte jag säga, att det var skönt att få en 
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sån diagnos. Men jag kan känna lite såhär också, jag tycker det känns orättvist. Varför 

skulle just jag få den och varför kunde inte någon annan få den? 

 

Informant 2 beskriver ovan, till skillnad mot övriga informanter, en mer negativ och avvisande 

känsla gentemot sin sjukdom och diagnos, och återkommer till ämnet även senare under 

intervjun: 

 

Det är just det att jag inte riktigt accepterat det än. ( …. ) Men eftersom jag har så svårt 

att acceptera det själv, att jag har en sån sjukdom själv. Jag ser inte ner på andra som 

mår dåligt psykiskt för det är jättevanligt också, det är inte det. Men just att det är jag 

som fick det. ( …. ) Nej, jag kan inte säga att det är skönt heller riktigt, jag vet inte. 

Nej, för jag tycker inte det är roligt liksom, det gör jag inte. 

 

Vid båda uttalandena understryks det faktum att Informant 2 har svårt att ta till sig och 

acceptera diagnosen, vilket kan vara ett tecken på att hennes sociala identitet har påverkats. 

Larsson (2014) förklarar att den sociala identiteten är en del av människans självuppfattning, 

vilken är beroende av den egentilldelade grupptillhörigheten. Det vill säga den 

grupptillhörighet vi tillskriver oss själva. Så när Informant 2 nämner att hon inte ser ner på 

andra med psykisk ohälsa kan det tolkas som att hon själv inte anser sig tillhöra den gruppen 

individer. Detta kan vara ett uttryck för ett ”vi och dom- tänkande” där de som mår psykisk 

dåligt tillhör ”dom-gruppen”, och hon själv anser sig tillhöra ”vi-gruppen”. Detta kan vara på 

grund av att det uppstår en ett hot mot hennes självuppfattning när det hon trodde sig veta om 

sig själv inte stämmer, vilket i sin tur även påverkar hur hon förhåller sig till andra (jfr Stier, 

2003).  

 

5.2.2 Social acceptans – en stigmatiserande upplevelse 

Goffman (1963/2014) beskriver att personer som fått ett tillskrivet stigma längre fram i livet 

ofta kan uppleva de gamla bekantskaperna som besvärande, då dessa bekantskaper kan ha 

svårare att acceptera personlighetsförändringen. Informant 2 beskriver en upplevelse hon varit 

med om efter att hon genomgått elchockbehandlingen ECT: 

 

Det är en sån grej som har kommit bort med ECT:n. dom säger det att men minnet det 

kan, man kan glömma saker men det ska komma tillbaka liksom. Men det har det inte 

gjort. Och när folk såhär frågar saker, ’men vad har du glömt då?’, men det vet jag ju 
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inte. Jag kan ju inte säga vad jag har glömt för det har jag ju glömt. ( …. ) Så jag sa till 

[namn], ”men har du varit till [namn] du?”. ”Ja men det har ju du också”, och blev 

skitirriterad på mig. ”Nej jag har inte varit där”. ”Jamen du var ju där när vi hade 

avslutning med [namn]”. Men det kom inte jag ihåg. Det kan jag bli, lite illa bestört för 

att hon inte kan acceptera att jag har gått igenom den här behandlingen. Hon förstår 

inte riktigt, för jag har fått sagt ”men vet du, att du får inte vara så jäkla hård mot mig 

nu för jag rår faktisk inte för att jag har tappat minnet”. Det är jättejobbigt, det känns 

som ett handikapp. Så nästa gång när jag blir sjuk, då är jag faktisk tveksam till om jag 

ska ta ECT igen. 

 

Informant 2 berättar om en bristande förståelse för hur hennes behandling av sjukdomen gett 

henne minnesluckor. Hon beskriver även en viss ambivalens över att uppleva detta ”handikapp” 

som stigmatiserar henne, vilket också tyder på att hon inte upplever att hon uppfattas som 

normal i den grupp hon anser vara sin egen (jfr Goffman, 1963/2014). För situationer som 

denna visar tidigare forskning på vikten av att närstående får tillräckligt med information om 

sjukdomen för att kunna ge den diagnostiserade individen det stöd hen behöver, och därmed 

slipper ifrågasätta den närståendes lojalitet och förståelse (Proudfoot et al., 2009). Cotrena et 

al.(2016) beskriver hur den kognitiva förmågan är nedsatt hos patienter med bipolär sjukdom, 

vilket ECT-behandlingen medfört en än mer tydlig skillnad nu när informant 2 har påfrestande 

minnesluckor. Jag tolkar detta som att informanten upplevde kombinationen av den nedsatta 

kognitiva förmågan (minnesluckorna) och den upplevda stigmatiseringen som så påfrestande 

att hon därmed överväger att inte använda en behandlingsmetod som har haft påvisad 

effektivitet mot hennes sjukdomsepisod.  

 

Informant 4 berättar följande om ett stigmatiserande uttalande från hennes lärare:  

 

Till exempel nu när vi läst psykologi i vår utbildning så säger vår psykologilärare att 

när vi skulle läsa om olika sjukdomar och om affektiva sjukdomar så sa hon: ”har man 

bipolär sjukdom har man inga känslor och man har ju inte nå…” men då visste ju inte 

hon att jag hade den diagnosen och en ganska bestämd lärare, ”men ursäkta mig, nu 

måste jag faktiskt få avbryta nu är det så att jag har den här diagnosen och att inte ha 

några känslor det stämmer absolut inte in på mig”. Jag är ju en högkänslig person, jag 

sitter och grinar när jag läser en bok för [mitt barn]. ( …. ) Men alltså det stämmer ju 

inte. ”Nä, nä okej, nähä” sa hon, ”det kan ju vara olika”. Och så är det ju naturligtvis, 

det kan ju vara olika för alla hur medicinen fungerar liksom så. 
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Ovan beskrivs hur en lärare stigmatiserar en hel grupp människor, utan att egentligen veta något 

om individerna mer än att de har en psykisk sjukdom. Läraren pekar ut dem med bipolär 

sjukdom och tillskriver dem egenskapen att vara känslokalla personer, vilket utöver sjukdomen 

också kan uppfattas som avvikande. Detta anser jag också kan kopplas till det som Proudfoot 

et al. (2009) framhåller i sin studie, att personer med bipolär sjukdom beskriver en osäkerhet 

kring hur diagnosen kommer påverka exempelvis arbetsliv. Ett uttalande som detta bidrar till 

att stigmatisera personer med bipolär sjukdom än mer, då man tillskriver dem icke önskvärda 

egenskaper och därmed riskerar att försvåra en arbetsmarknadsetablering. Vad gäller just 

arbetsmarknad i förhållande till sjukdomen är det flera av informanterna som uppgav att de inte 

hade för avsikt att berätta om sin diagnos för sin chef eller annan ansvarig på arbetsplatsen. 

Informant 3 beskrev det såhär: 

 

Det är självklart underminerande att behöva säga att jag är förkyld istället för att jag 

har en dålig dag. ( …. ) Hade jag varit kvar på [företagsnamn], där sa jag som det var 

till min chef, vi hade en klar kontakt. Men just det jag ska berätta nu är en anledning. 

Och det är att hos oss får man sparken på väldigt fula sätt om man inte är all in, hela 

tiden med och medgörlig och ställer upp. Hos oss har till och med en tjej fått sparken 

under föräldraledigheten utan att det nånsin hände någonting. 

 

Jag tolkar informant 4’s berättelse som att hon känner sig stigmatiserad i och med sin diagnos, 

då hon inte förväntar sig någon förståelse från arbetsgivaren för de sjukdomsperioder som 

kommer med sjukdomen. Detta tolkar jag även som att det medför en känsla av att 

sjukdomsdiagnosen försvårar hennes position på arbetsmarknaden (jfr Proudfoot et al., 2009). 

 

I detta kapitel har informanterna visat på både en svårighet med att acceptera diagnosen, och 

samtidigt visade vissa på en lättnad vid diagnosmottagandet. Detta i sin tur leder till en 

möjlighet för informanterna att ompröva det som dem sedan innan visste om sig själva, 

ompröva sin identitet, samt att de visar på en svårighet med att se sig själva som jämlikar med 

andra som har samma diagnos. Slutligen visar resultatet att informanterna har olika 

stigmatiserande upplevelser som exempelvis påverkar deras position på arbetsmarknaden. 
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5.3 Konsten att tygla sin sjukdom 

För att kunna må så bra som möjligt med sin sjukdom beskriver informanterna att det är av vikt 

att de lär sig vad de klarar av och inte, för att inte framdriva något av sjukdomstillstånden. 

Vidare berättar informanterna om vilka olika strategier de använder i vardagen för att kunna 

leva ett så normalt liv som möjligt, och kunna hantera sin sjukdom på ett välfungerande sätt. 

Jag kommer att även under detta tema dela in analysen i två delteman, där jag under det första 

beskriver hur informanterna berättat att de måste Inse sina begränsningar, vilket jag analyserar 

med analysverktyget stigma. Därefter belyser jag vilka strategier för en välmående vardag 

informanterna beskriver sig använda, vilket jag analyser med begreppet och analysverktyget 

identitet. Jag vill i förväg upplysa om att jag kommer nämna medicinering som en del av den 

vardagliga hanteringen av sjukdomen, men har medvetet valt att inte gå djupare in på varken 

mediciner eller medicinering trots att det till stor del bidrar till vissa informanters välmående. 

Detta är ett val jag gjort då jag bedömer att det tillhör ett annat fält än socialt arbete.  

 

5.3.1 Inse sina begränsningar  

Informanterna berättar att de inte kan genomföra saker i samma utsträckning som innan 

sjukdomen, utan de har fått inse sina begränsningar. Detta kan uppfattas som något negativt och 

stigmatiserande, men att få hjälp i sin nya livssituation kan också uppskattas. Informant fem 

beskriver en händelse relaterad till både stigma och kognitiv förmåga: 

 

”Jamen vafan” sa hon, ”det där går ju inte utan nu får du personligt ombud”.  Har du 

det jobbigt psykiskt så finns det, du kan söka på [stadens namn] kommun, två anställda 

i [staden] som är personligt ombud och dom är avlönad av staten så dom är inte, det är 

ingen på kommun som kan sätta sig på dom. Och det kan ju vara det här när man mår 

som sämst, myndighetskontakter och alla dom sakerna då går dom in som ett ombud åt 

en, och kostar ingenting. Det enda dom vill är ju att, jamen ofta har du behov under en 

kortare tid ( … ). Och det var ju också en stor hjälp. 

 

Informant 5 beskriver inte detta som ett negativt inslag i hennes liv, vilket får mig att ifrågasätta 

graden av stigmatisering. Jag anser dock att det kan tolkas som en stigmatiseringsprocess utifrån 

de två grundvalar som stigmabegreppet bygger på: först uppmärksamma det avvikande och 

därefter tillskriva någon en lägre status (Arboleda-Flórez, 2008). Det är en utomstående person 

som först har uppmärksammat att informant 5 inte klarar detta själv och därmed ser henne som 

avvikare, och därefter tillskriver henne en lägre status när hen berättar att hon ska få hjälp för 
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att klara detta. Trots att informant 5 själv påpekar att hon upplevde det som något positivt, är 

det ändå den utifrån den tillskrivna egenskapen som gör att jag tolkar detta som ett stigma. 

Informant 5 visar på en uppskattning till att det finns en sådan hjälp att få, då hon själv insett 

sina begränsningar och är medveten om att det är något hon faktiskt behöver och vill ha hjälp 

med. Detta är också något som forskning visar kan vara en konsekvens av diagnosen, huruvida 

individerna kan göra nödvändiga förändringar i sitt liv (Proudfoot et al., 2009). Informant 5 

beskriver en nödvändig förändring på följande sätt: 

 

Nu skriver jag i en liten kalender såhär ”idag ska jag göra det här”, förut hade jag att-

göra-listan. Hade jag strukit två grejor hade jag fyllt på med fem till så jag blev ju aldrig 

klar. Listan blev aldrig tom och då kunde jag liksom jobba på halva natten. Nu kan jag 

vara såhär att det här ska jag göra idag och det är jag nöjd med. Att man inte fyller på 

för mycket.  

 

Informant 1 beskriver en liknande erfarenhet: 

 

Jag måste hela tiden ha koll att jag inte gör för mycket. Att jag kanske skriver upp att 

jag ska göra dom här grejorna och sen ska jag inte göra nåt mer. För antingen så blir 

jag helt däckad eller så går hjärnan upp i speed. Så blir jag hypomanisk. 

 

Detta kallar Goffman (1963/2014) för den moraliska karriären, vilken innebär just att individer 

upplever liknande erfarenheter då de måste förhålla sig till olika anpassningsproblem. För en 

normal person utan sjukdomen och diagnosen finns kanske inte samma hinder och risker med 

att ta sig för många arbetsuppgifter. Istället framstår informanterna som avvikarna även här, då 

de måste anpassa sig efter de begränsningar sjukdomen medför. När jag frågar informant 1 ”så 

du måste begränsa dig?”, svarar hon: 

 

Ja. För att det var innan, nån annan tjej som är bipolär som sa att det är som att nästan 

hela tiden tygla en häst, som att man ska hålla tillbaka. Och det kanske beskriver det 

bättre för att begränsa låter så himla negativt. Jag har alltid sagt att det begränsar mig, 

men det låter så himla negativt så det är mer att man ska kontrollera sin kreativitet man 

har.  

 

Informant 1 beskriver de nödvändiga anpassningarna som att ”hålla tillbaka”, och att tygla sin 

sjukdom, istället för att använda ordet begränsning som hon anser har en negativ klang. Det var 
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även fler informanter som beskrev samma fenomen som i första citatet, att de lärt sig hur mycket 

de klarar på en dag och därefter börjat skriva upp vad som ska göras och sedan acceptera att det 

inte är bra för dem att fortsätta.  

 

5.3.2 Strategier för en välmående vardag  

Liksom Russel och Browne (2005) framhåller i sin studie, att personer med bipolär sjukdom 

utvecklar olika strategier för att upptäcka tidiga symtom och kontrollera sin sjukdom, berättar 

även informanterna i min studie att de har olika strategier för att kunna hantera sjukdomen i 

vardagen. En strategi som Nicholas et al. (2016) nämner i sin studie är symptomsövervakning. 

Det vill säga att individen övervakar sina symptom med hjälpmedel hen anser lämpliga, där 

studien gav exempel som smart watch-klocka eller dagbok. Informant 3 berättar istället om sin 

version av symptomövervakning, och hur hon lärt sig höra när kroppen säger ifrån.  

 

Det var jättemycket jag ville göra, jag var sugen på, och min hjärna varva på men jag 

måste sitta för kroppen orkar inte. Den säger till mig. Jag får ju signaler som om jag är 

sjuk för det är det enda sättet för mig att sätta mig ner innan det går för långt. Ja, så att 

jag kan ju få små förkylningssymptom men jag är jättesällan sjuk. Jag får ju som lite 

kli i halsen, trött i kroppen och ont, och sover konstigt och hårt, och matt liksom och 

börjar bli lite grinig. Jag är inte ofta grinig så då vet jag att det är bara att acceptera 

läget. 

 

Identitetsskapandet sker som tidigare nämnts när individen upplever utmaningar, och nya 

livssituationer kan försvåra detta (Stier, 2003). Informant 3 ger dock uttryck för att hon lärt 

känna sin sjukdom så pass väl att hon fått ny kunskap om vem hon är, och därmed funnit sin 

stabila jag-identitet (jfr Heidegren & Wästerfors, 2008). Denna jag-identitet hjälper således 

henne att kontrollera sjukdomen genom att hon lärt sig hur kroppen säger ifrån, hon vet vad hon 

ska lyssna efter men också hur hon ska bemöta det. Informant 1 beskriver sig också få vissa 

symptom om hon inte sköter sina så kallade strategier. Nicholas et al. (2016) presenterade att 

bibehålla en god livsstil var den strategi som i deras studie uppfattades som mest hjälpsam. 

Detta är även något som tar tydligt uttryck i intervjun med informant 1: 

 

Jag försöker se till att jag sover. Och att jag ska gå och lägga mig samma tid, att det är 

mer en rutin för att somna, för brister sömnen då får jag symptom direkt. Och när jag 

har sovit dåligt att jag måste sova mer för att återhämta mig. För sover jag bra då 
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betyder det att jag äter nyttigare, och då faktiskt så rör jag på mig mer. För det har jag 

ju verkligen sett att motion är ju jätte jätteviktigt och det har jag absolut inte haft nån 

motivation till tidigare när jag mått dåligt. 

 

Informant 1 beskriver sömnen som den viktigaste strategin, och hur en rutinmässig sömn hjälper 

henne bibehålla en god livsstil. Brister sömnen får hon symptom direkt, men genom att sova 

bra upplever hon att andra goda levnadsvanor följer efter som en konsekvens av den goda 

sömnen. Hon nämner även fysisk aktivitet som en faktor som bidragit till en bättre livskvalité, 

precis som Lee et al. (2017) redovisat i sin forskning. Även detta exempel visar på att 

informanten har skapat sig en stabil jag-identitet, vilket kan ha skett genom att hon förhållit sig 

reflexivt till sina livshändelser och därmed kunnat omvärdera sin identitet utifrån sina 

upplevelser (jfr Stier, 2003). Jag anser även att det tyder på att informant 1, samt informant 3, 

har en realistisk självuppfattning, då de båda visar på god kännedom angående deras typiska 

personlighetsdrag (kräver mycket sömn alt. är normalt inte grinig och matt), samt 

självuppfattningen som har betydelse för motivationen (jfr Stier, 2003), vilket informant 1 

tydliggör i citatet ovan. Vad gäller fysisk aktivitet lyfter även informant 5 fram det som en 

strategi för välmående, och beskriver hur den fysiska aktiviteten bidragit till att hon kunnat 

minska sin medicinering. Även detta uttalande anser jag ligger till grund för skapandet av en 

korrekt självuppfattning då informant 5 visar på en sanningsenlig kunskap om sig själv: 

 

Men sen har jag börjat träna och det har ju varit bra i sig för först gick jag hos 

sjukgymnast. Och ligger du halvårsvis och tar dig inte för nånting så är det självklart 

att du bygger inte upp några muskler eller nån kondis. Så jag fick fysisk aktivitet på 

recept, så jag började gå på [träningsanläggningens namn]. Förut kunde jag äta 

stämningsstabiliserande till kvällen, eller mot oro, och sen sömntabletter. Men nu när 

jag började träna så blir jag väl trött fysiskt så att då äter jag inga, ingen medicin på 

kvällen och det är ju bra. 

 

Två andra strategier som lyftes fram i Nicholas et al. (2016) studie var delta vid meningsfulla 

aktiviteter samt socialt stöd. Genom att vara en aktiv medlem i en förening har informanterna 

kunnat kombinera dessa strategier till en, nämligen att ge varandra socialt stöd inom ramen för 

deltagandet vid den meningsfulla aktiviteten. Författarna nämner inte föreningsaktiviteter som 

ett exempel men däremot nämns olika fritidsaktiviteter, vilket jag anser att föreningsträffar 

ingår i.  
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Sen ska jag väl också säga att självhjälpsgrupperna är ju så bra för att vi… Det är ju 

självhjälpsgrupp, man pratar lite och sen har nån en annan erfarenhet och så. ( …. ) Och 

det vet jag en gång med just med självhjälpsgruppen. Jag hade väl druckit lite för 

mycket ett tag, sedan fick jag svårt att äta och då hade jag ingen ork i kroppen för jag 

hade nästan inga muskler. Då sa jag att ’jag måste fråga en sak’, då var det faktiskt två 

som sa de ’vi tror inte att du klarar det där själv utan lägg in dig’. Och då la jag in mig 

samma natt tror jag. Och där känner jag hur stor hjälp jag hade av det för bara det blev 

ju en jädra förändring. 

 

Här visar informant 5 på en mer trygg social identitet, och ett annat ”vi och dom-tänkande” än 

vad som nämnts tidigare. Hon anser sig själv tillhöra gruppen varpå hon har en positiv syn både 

på gruppen och gruppens medlemmar (jfr Larsson, 2014) och jag tolkar det som att det är just 

därför hon litar på dem och därför även följer deras råd.   

 

Ytterligare strategi som nämns i Nicholas et al. (2016) studie och som även kom upp i två av 

intervjuerna är mindfulness, både som avslappningsmetod vid en sjukdomsepisod men också 

som hjälp när det är svårt att sova.  

 

Och sen är det det där att jag har svårt att varva ner. Märker på kvällar och så antingen 

när jag ( … ) varit iväg på nånting sent på kvällen när det har varit nånting så jag är lite 

igång när jag kommer hem och känner att nu skulle jag kunna sätta mig framför datorn 

och göra det där och det där och det där och det där. Jag har sån energi, men nej det ska 

jag inte! Jag får liksom dämpa mig själv och känna ”nej jag ska inte göra så”. Och det 

har jag kommit fram till nu på senare tid, jag har hittat ett meditationssida. Då lägger 

jag mig och lyssnar på den när jag känner att jag inte kan sova. ( …. ) Då lyssnar jag 

på den på youtube, sån här avslappning. Mindfulness. 

 

Detta visar på en utmaning som informant 4 mött och klarat av, och som har hjälp henne i 

hennes identitetsskapande (jfr Stier, 2003). Informanten beskriver också något jag anser kan 

kopplas till en stabil jag-identitet då hon lyssnat på sin kropp och lärt sig något om sig själv i 

den nya livssituationen, och därefter funnit en lösning på problemet med att komma till ro för 

att få den viktiga sömnen. Samma informant beskriver också följande:  
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Det var en strategi kan man säga att lyssna på mig själv. Jag har lite svårt för det 

fortfarande, att jag lyssnar på mig själv och inte… Jag lyssnar på andra kanske mer än 

vad jag lyssnar på mig själv. Att jag känner att det här går inte bra, ”äh, det gör det 

säkert”. Även om ingen säger åt mig så säger jag åt mig själv.  

 

Informant 4 beskriver hur hon kan känna av när något inte tycks fungera riktigt bra, men hon 

ändå har svårt att lyssna på sig själv. Denna beskrivning tyder mer på en splittrad 

självuppfattning, då hon berättar att hon innerst inne känner av och vet vad som inte är bra för 

henne, men väljer att inte lyssna på sig själv. Självuppfattningen är också relevant för 

motivationen, vilken motsäger varandra här. Hon visar på en motivation till att fullfölja det hon 

påbörjat, men saknar motivation till att lyssna på sin kropp och sina varningssignaler. Detta kan 

också kopplas med den ideala självbilden som enligt Stier (2003) istället avser hur vi vill vara, 

och här vill informant 4 vara den person som faktisk klarar av att fullfölja det hon påbörjat, och 

därför väljer att inte lyssna på sig själv.  

 

Sammanfattningsvis beskriver detta kapitel hur informanterna hanterar sin sjukdom i det 

vardagliga livet och hur väl de lärt sig känna sig själva under resans gång. Samt hur de själva 

kan påverka deras mående genom att reglera exempelvis sömnen och de dagliga göromålen. 

 

5.4 Diagnosens efterdyningar 

Detta tema har jag valt att inte dela in i några delteman, utan kommer att framföra citat från 

informanterna som berör först ett existentiellt betvivlande som informanterna beskrev sig 

uppleva efter diagnosen, och därefter hur de ser på sjukdomen idag. De olika citaten kommer 

att analyseras med hjälp av begreppet identitet. 

 

Ett existentiellt betvivlande och en självuppfattning som rubbats är något som Proudfoot et 

al.(2009) framhåller som ett av resultaten i sin studie, något som även resultatet av min studie 

visar på.  

 

Nej men alltså, det var mycket såna här grejor så att man ifrågasatte sig själv hela tiden. 

Hur mår jag? vad är det? Det tog lång tid att hitta tillbaka till den jag var. Eller hitta 

tillbaka var väl fel, för jag är ju en annan person än den jag var innan. Det var ju inte 

att gå tillbaka utan att försöka hitta vad är jag? i allt det här liksom.  
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Informant 4 beskriver hur hon inte visste vem hon var, vad som var hon och vad som var 

sjukdomen. Men också hur hon förstått att det inte var frågan om att hitta tillbaka till sitt gamla 

jag, utan finna en ny identitet i vad jag tolkar som en svår period i livet (jfr Heidegren & 

Wästerfors, 2008). Även informant 2 beskriver hur hon inte riktigt vågar lita på sina känslor, 

då hon inte vet om det hennes genuina känslor eller om det är sjukdomen som ger sig tillkänna: 

”Jag vet inte om det låter jättekonstigt men för att om jag känner mig såhär jätteglad då blir 

jag rädd samtidigt. ’men gud, håller jag på att bli sjuk nu?’ ”. Även detta, anser jag, är ett 

uttryck för ett existentiellt betvivlande som samtidigt tyder på en början för att finna sin jag-

identitet (jfr Heidegren & Wästerfors, 2008).  

 

Informant 1 beskriver hur hon lärt sig omvärdera sina prestationer och hittat en positiv 

synvinkel på saker och ting trots att sjukdomen gör att hon inte orkar lika mycket som hon 

kanske önskar. Detta tolkar jag som en konsekvens av den del av identitetsskapandet som 

självuppfattningen utgör, där vi tillskriver oss själva ett värde (jfr Stier, 2003):  

 

Men det är det också, så att jag kanske ser till att jag går en promenad och känner att 

jag klarar i alla fall det idag, och inte drar ner på mig själv eller säga att du klarar bara 

av det så du är en dålig människa. Men det är tvärtom. Ja, du klarade av det här fast du 

mådde så dåligt.  

 

Informant 1 berättar först hur hon nästan såg ner på sig själv för att hon inte klarade mer än den 

promenaden den dagen. Därefter beskriver hon att hon omvärderat sitt synsätt och har blivit 

mer positiv inställd till att hon faktiskt klarade av den promenaden när hon mår dåligt. Detta 

tolkar jag som att hon har omvärderat sin självuppfattning och istället för att tillskriva sig själv 

ett lägre värde för att hon inte klarade allt hon vill, tillskriver hon sig ett högre värde för att hon 

faktiskt klarade något.  

 

Den sista beskrivningen jag bad samtliga informanter om under intervjuerna var ”Beskriv vad 

det innebär för dig att ha bipolär sjukdom idag”. Svaren jag fick var överraskande. Jag antog 

att svaren skulle bygga på en bitterhet men istället understryker samtliga informanter att 

sjukdomen är en tillgång, där flertalet inte skulle ändra något även om de så hade chansen. 

 

Det är svårt för man kan prata om allt möjligt, men det innebär ju att jag vet mer vem 

jag är och att jag kan agera utifrån det så att jag mår så bra som jag kan. Och samtidigt 
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så om jag skulle ta bort sjukdomen så skulle det också kännas, om jag skulle gå tillbaka 

och inte önska att jag fick den. Då tror jag, alltså det är ju att ta bort en ganska stor del 

för jag tycker ändå att den har bidragit med ganska mycket. 

 

Till skillnad mot vad informant 1 berättar ovan skulle informant 2 välja bort sjukdomen om hon 

kunde, men hon ser ändå sjukdomen som en tillgång: 

 

Hade jag valt, hade jag valt att inte haft det, naturligtvis. För jag tycker ju att jag hade 

det så bra innan. Men just när man är manisk kan det vara en tillgång, man blir kreativ 

och hittar på lite såhär, sånt man inte skulle göra om man inte var det liksom.  

 

Jag anser att detta är ett viktigt resultat av min studie, att individer med bipolär sjukdom visar 

på en tacksamhet gentemot sjukdomen. Detta är ett resultat som jag inte funnit i någon av de 

studier jag läst, men som kan, enligt min uppfattning, bidra till att andra individer som 

diagnostiseras kan få en positiv grund att stå på. Där denna studie kan bidra till en medvetenhet 

om att sjukdomen inte enbart är något negativt som stigmatiserar och uppmanar till en 

omvärdering av sin identitet, utan också kan ses som en tillgång. Jag väljer därför att avsluta 

denna analys med ett citat från informant 3, som också det svarar på min fråga om vad 

sjukdomen innebär idag: ”Den gör mig tacksam. Jag är tacksam för den hjärna jag har, jag är 

tacksam för den jag är. Det har varit en vidrig resa men jag har lärt mig så jävla mycket”. 

 

6. Diskussion 

I detta kapitel kommer inledningsvis studiens viktigaste resultat att presenteras och därefter 

diskuteras i relation till valda teoretiska begrepp, tidigare forskning samt alternativa tolkningar. 

Sedan förs en metoddiskussion innan kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

  

6.1 Sammanfattning av studiens viktigaste resultat 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur personer med bipolär sjukdom 

upplever att diagnosen har påverkat deras liv, samt hur de hanterar sjukdomen i det vardagliga 

livet. Mina forskningsfrågor var ”hur beskriver informanterna att livet förändrats efter att de 

har fått diagnosen bipolär sjukdom?” och ”vilka strategier använder dessa personer för att klara 

vardagen?”. Resultatet visar att diagnosen har påverkat informanternas liv i flera olika 

avseenden, men i de allra flesta fall till det bättre. De berättar att de ifrågasatt sig själv då det 
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varit svårt att veta vilka känslor som är genuint deras och vilka som är en konsekvens av 

sjukdomen. De lärt sig mer om sig själva och vad de mår bra av där rutiner är en numer viktig 

del i deras vardag. De har också omvärderat situationer som tidigare fick dem att se det negativa 

i det som dem inte klarade, men idag lärt sig att se det positiva i det som dem klarar. De upplever 

också en viss förändring i de sociala relationerna. Informanterna har lärt sig sina begränsningar 

och att tygla sin kreativitet, och hanterar sjukdomen med hjälp av olika strategier, där den 

viktigaste strategin är sömnen. De måste få ordentligt med sömn för att inte insjukna i antingen 

depression eller mani. Övriga strategier består av rutiner, medicinering, inte företa sig för 

många göromål samma dag, lyssna på kroppen, lyssna på sitt sociala nätverk, mindfulness, 

motion, terapisamtal samt kontakt med en förening där de kan prata med personer som befinner 

sig i liknande situation.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av min studie visar till största del på likheter med den tidigare forskningen, både vad 

gäller upplevelser efter diagnosen men också hur individerna hanterar sjukdomen. Något som 

däremot framkom i min studie men som inte lyfts fram i någon av de andra studierna jag läst, 

var att förutom att de diagnostiserade kände en lättnad vid diagnostiseringen, även känner en 

tacksamhet gentemot sjukdomen. Och om de fick välja mellan att ha den kvar eller bli frisk så 

skulle de flesta informanter ändå välja att ha den kvar då de ser den som en stor del av sig själva 

och en viktig beståndsdel till den person de är idag. Varför jag funnit detta men inte hittat det i 

tidigare forskning är svårt att svara på. En orsak kan vara att tidigare forskning valt att inte lyfta 

fram det, eller att det inte ställts frågor som lämnat samma utrymme för informationsrika 

beskrivningar och därmed har den informationen gått förlorad. Skillnaden kan också bero på 

metodval, där jag valt en narrativ intervju medan forskningen valt antingen en kvalitativ 

intervju, kvalitativa formulär eller kvantitativ metod. Även om det narrativa förhållningssättet 

är en kvalitativ metod, kan det innebära skillnader i exempelvis utformandet av intervjuguide.  

 

Den teoretiska tolkningsramen som detta examensarbete utgått ifrån pekar på ett ständigt 

pågående identitetsskapande som allteftersom sjukdomen fortskrids också förändras. Samtidigt 

som upplevelser som har med sjukdomen att göra ofta går att koppla samman med stigma. Då 

både identitet och stigma är komplexa och mångfacetterade begrepp, finns det en risk att jag 

använt dem på ett felaktigt vis vid analysen. Jag har dock utifrån litteraturen försökt tillgodose 

mig sådan kunskap att jag därmed också använt begreppen korrekt, men är medveten om att jag 
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kan ha missförstått begreppsanvändningen. Resultatet är således min subjektiva tolkning utifrån 

den referensram jag har från vald litteratur, och i kombination med empirin. Om någon annan 

genomför denna studie bör det finnas i åtanke att resultatet kan skilja sig åt, då min förståelse 

och uppfattning av både utsagor och litteratur kan skilja sig från näste man eller kvinnas 

förståelse och uppfattning. Jag anser dock att valet av begreppet stigma kan upplevas som att 

det bidrar till stigmatisering, samt medför en risk för att påvisa för läsare om de 

stigmatiseringsprocesser som jag i detta arbete kunnat urskilja, och som informanter eventuellt 

inte reflekterat över tidigare. Jag upplever själv att valet av de båda begreppen har ökat min 

förståelse för hur personer som lever med psykisk ohälsa stigmatiseras i många av deras sociala 

möten. Och hoppas att det inom socialt arbete finns en ökad medvetenhet kring detta. Samtidigt 

har studiens resultat bidragit med en förklaring till den identitetsutveckling som sker i mötet 

med alla upplevelser, livskriser och livshändelser. Jag vill också betona att jag inte vet vilket 

känslotillstånd informanterna befann sig i vid tiden för intervjun, vilket kan vara en 

omständighet som påverkat studiens resultat. En person som är manisk och därmed kreativ och 

energisk kan berätta saker på ett annat sätt, där man betonar olika händelser jämfört med 

personer som är mer depressiva eller befinner sig mellan de två tillstånden.  

 

6.3 Kritisk metoddiskussion 

Jag valde att genomföra min studie med en kvalitativ ansats där jag använt den narrativa 

metoden för att svara på syfte och frågeställningar. Detta förfarande valde jag för att kunna 

fånga informanternas upplevelser sedda ur deras perspektiv. Jag utformade en semistrukturerad 

intervjuguide för att ge informanterna möjlighet att ge täta beskrivningar av sina upplevelser 

och att jag vid behov kunde ställa följdfrågor. Jag är medveten om att deras berättelser kan vara 

i efterhand konstruerade sanningar, där de antingen har förträngt vissa delar eller helt enkelt 

valt att utelämna dessa av en eller annan anledning. Detta är något man bör ha i åtanke vid 

förståelsen av studiens resultat. Då detta var första gången som jag genomförde narrativa 

intervjuer kan det ha påverkat min hantverksskicklighet som intervjuare. Det jag märkte under 

intervjuerna var att informanterna började med att beskriva det jag efterfrågade, men ofta gled 

in på sidospår och pratade om annat, innan de återkom till ämnet. Dock anser jag att de allra 

flesta av dessa sidospår är av vikt för studiens resultat då det ofta framkom upplevelser som 

informanterna ville berätta, och som kanske inte framkommit utifrån intervjuguidens andra 

frågeställningar. Ytterligare något som jag reflekterat över är om resultatet är en konsekvens av 

min urvalsmetod. Eftersom informanterna själva valt att ställa upp kan de ha gjort det för att de 
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har något de vill berätta, och därför framför sina berättelser med en baktanke eller en dold 

agenda. Samtidigt ser jag inte någon annan möjlighet till att kunna besvara mitt syfte, för om 

jag inte intervjuade personer med bipolär sjukdom eller dem som själv valt att ställa upp kan 

resultatet blivit helt annat. Kanske till och med missvisande eller så pass empirifattigt att studien 

inte gått att slutföra. Genom att ställa en öppen fråga om barndomen fick jag veta mycket om 

deras sjukdomshistoria, då sjukdomen gestaltat sig tidigt för några av informanterna. Jag fick 

utifrån samma fråga också kunskap om att de flesta av informanterna reflekterat över olika 

samband och triggers för sjukdomen. Jag upptäckte även vid genomgången av empirin ett 

exempel av negativa fall. En informant beskriver att hon inte riktigt accepterat sin 

sjukdomsdiagnos trots att det var många år sedan hon fick den, till skillnad mot övriga 

informanter som menar att de accepterat diagnosen idag, men att det tog några år. Denna 

informant var också den enda av de fem som deltog i studien som såg på sin barndom som ”en 

vanlig barndom, inga konstigheter liksom” (hennes ord). Övriga informanter berättar om 

trauman, otrygga uppväxtförhållanden eller ostabila relationer med signifikanta andra. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då denna studie endast består av kvinnliga informanter vore det intressant med en studie som, 

i motsats till denna, bygger på berättelser från enbart manliga informanter. På så vis skulle det 

vara möjligt att se om det finns skillnader i upplevelserna mellan män och kvinnor, då jag enbart 

funnit forskning som visar på både manliga och kvinnliga medverkande. Vidare vore det 

intressant att se om det föreligger skillnader både vad gäller hantering av sjukdomen på ett 

vardagligt plan, acceptansnivå och svårigheter vid identitetsskapandet samt eventuell 

upplevelse av stigma.  

 

Flera av intervjupersonerna påtalade antingen traumatiska upplevelser eller till viss del otrygga 

uppväxtförhållande som barn, men lever idag till synes normala familjeliv. Huruvida det beror 

på personens resilience eller inte kan inte jag avgöra utifrån resultatet av min studie, då det inte 

varit något jag studerat. Jag anser dock att det vore en intressant gren för fortsatt forskning, då 

exempelvis Lee et al. i sin studie framför att det finns ett samband mellan just resilience och 

livskvalité hos personer med bipolär sjukdom. Alla informanterna i min studie framförde under 

intervjuerna beröm och uppskattning gentemot den affektiva mottagning som finns på den ort 

informanterna bor. Av den anledningen tänker jag att det vore intressant att undersöka om 

affektiva mottagningars olika arbetsmetoder kan visa på skilda resultat hos individer med 
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bipolär sjukdom, främst vad gäller upplevelser efter diagnos och hantering av sjukdom men 

även övriga aspekter man finner intressanta eller lämpliga att studera. 
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Bilaga 1 
 

Hejsan! 

 

Jag heter Katarina Gullinder och går tredje året/sjätte terminen på 

socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle. Jag ska den här terminen 

skriva mitt examensarbete, där temat för examensarbetet handlar om 

bipolär sjukdom.  Syftet med studien är att undersöka hur personer med 

bipolär sjukdom upplever att diagnosen har påverkat deras liv, samt hur de hanterar sjukdomen 

i det vardagliga livet. Jag söker därför intervjupersoner till (individuella) intervjuer. 

Intervjuerna beräknas ta mellan ca 30 minuter och 1 timme. 

 

Din medverkan bygger på frivillighet och du väljer själv vad du vill berätta och vilka frågor du 

vill svara på. Du har rätt att när som helst välja att avbryta och avsluta din medverkan. Intervjun 

kommer att spelas in och transkriberas för att senare kunna användas i examensarbetets analys. 

Du som intervjuas kommer att anonymiseras och förbli anonym både i examensarbetet och 

efteråt. Endast jag som författar arbetet kommer att lyssna på intervjuinspelningen och läsa 

transkriberingen. Både inspelningen och transkripten kommer raderas när uppsatsen är 

färdigskriven och godkänd. Vidare är jag som författare belagd med sekretess. Med det menas 

att jag inte får föra vidare ditt namn eller annat som kan härleda till dig som person. 

 

När examensarbetet är färdigskrivet kommer det att publiceras på internet, är du intresserad av 

att läsa det färdiga resultatet av studien kan jag visa var du kan finna materialet eller skicka 

uppsatsen till dig. 

 

 

Jag är väldigt tacksam att du tar dig tid och låter dig intervjuas! 

Vid frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig. 

Med vänlig hälsning, 

 

Katarina Gullinder, 07X-XXX XX XX 

XXXXXXXX@student.hig.se 
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Bilaga 2 
 

Innan vi börjar intervjun vill jag inleda med att säga tack för att du tar dig tid och ställer upp på 

intervjun. Jag vill även, återigen, ge dig information om min studie. 

Syftet med studien är att undersöka hur personer med bipolär sjukdom upplever att diagnosen 

har påverkat deras liv, samt hur de hanterar sjukdomen i det vardagliga livet.  

Jag kommer att spela in och transkribera materialet för att använda det till examensarbetets 

analysdel. Vill du läsa igenom transkriberingen innan jag använder den för att se om det är 

något du vill förklara mer eller om det förekommer något som du inte vill att jag använder i 

arbetet? 

Du har rätt att välja vilka frågor du vill svara på och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan. Din medverkan är viktig och studiens resultat kan ge effekter på personer som på 

ett eller annat sätt kommer i kontakt med personer som diagnostiserats med bipolär sjukdom.  

 

Om du på grund av denna intervju får känslor eller tankar som du upplever svåra att hantera 

uppmanar jag dig att vända dig till en psykiatrisk mottagning som kan ge dig adekvat vård.  

 

Har du några frågor? 

Har jag ditt samtycke till att använda det som kommer fram i intervjun i min studie? 

 

Frågor: 

 Beskriv hur du upplever att ditt liv såg ut som liten. 

 Vad var det som fick dig att söka professionell hjälp, och hur upplevde du det? 

 Beskriv dina känslor när du fick diagnosen bipolär sjukdom. 

 Beskriv hur du upplever tiden efter du fått diagnosen. 

 Vilka skillnader upplever du är mest framträdande om du jämför tiden före diagnosen 

och tiden efter diagnosen? 

 Beskriv om och i så fall vilka strategier du använder idag för att hantera din sjukdom. 

 Vilka strategier använder du för att förutse och hantera eventuella episoder? 

 Vad upplever du har varit till störst hjälp för dig under dina sjukdomsperioder? 

 Beskriv vad det innebär för dig idag att ha bipolär sjukdom. 

 

 


