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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Alzheimers sjukdom är en vanlig demenssjukdom, där kvinnor har högre risk att 
utveckla sjukdomen. Sjukdomen utvecklas successivt, symtomen börjar långsamt och första 
symtomet är minnesförsämring. Sjuksköterskans ansvar är att främja patientens hälsa och 
bidra till personcentrerad vård för att stödja kvinnans förändrade livssituation. 
Litteraturstudien är baserad på Birklers livsvärldsteori.   
Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av att ha diagnosen 
Alzheimers sjukdom.  
Metod: Studien är baserad på kvalitativ litteraturstudie med induktivt ansats. Studien är 
baserad på tre patografier och en innehållsanalys av Graneheim och Lundman. 
Resultat: I analysen framkom ett tema, fem kategorier och 12 underkategorier. Temat 
fångade kvinnornas tydliggörande ”Det har, är och kommer alltid vara jag”. Kategorierna 
som framkom var Jag lider inte, jag lever, Jag är inte längre den jag var, Nu minns jag inte, 
För andra är jag osynlig och När jag blickar framåt.  
Slutsats: Resultatet gav en inblick i kvinnors upplevelse av att ha diagnosen Alzheimers 
sjukdom. Det framgick att kvinnorna upplevde att fokus kring sjukdomen inte låg på 
kvinnorna själva. De upplevde även att de inte ville bli vårdade av sina närstående utan 
istället bevara sina relationer.  
 
Nyckelord: alzheimers sjukdom, kvinnor, livsvärld, självbild, upplevelser
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Inledning 

I Sverige är cirka 160 000 individer diagnostiserade med någon demenssjukdom och av dessa 

har cirka 50–60 procent diagnosen Alzheimers sjukdom (Socialstyrelsen, 2017b; Edberg, 

2014). Studier visar även att kvinnor har en högre risk att utveckla Alzheimers sjukdom. 

Orsaken till att flest kvinnor drabbas är oklart men åldersrelaterade förändringar i 

östrogennivåer skulle kunna vara en anledning (Craig och Murphy, 2008; Koran, Wagener, 

Hohman, Koran & Hohman 2017). 

Alzheimers sjukdom innebär att varje individ upplever sjukdomen på olika sätt 

eftersom minnessvårigheterna är individuella (Edberg, 2014). Att ha sjukdomen kan bidra till 

att vardagen och perspektivet på livet förändras och kan vara en vändpunkt i livet. Samtidigt 

kan diagnosen bidra till att individen får en möjlighet att kunna hantera sina dagliga problem. 

Att ha diagnosen kan bidra till att de individer som fortfarande är yrkesverksamma får en mer 

påfrestande arbetssituation. Människorna runt om individen börjar även uppmärksamma 

sjukdomen när den börjar ta över allt mer. Detta bidrar till att livssituationen förändras för 

den som har Alzheimers sjukdom samt att det blir svårare att klara av arbetet och vardagen 

(Ekman et al., 2011). För att upprätthålla patientens identitet, självbild och trygghet är det 

viktigt att omvårdnaden anpassas utifrån patienten. Mötet med patienten ska ske genom 

respekt, förståelse och omsorg. Det är individen som blir vårdad och inte diagnosen 

(Socialstyrelsen, 2017a; Solheim, 2019). Därför är det viktigt att ha kunskap och förståelse 

om hur det är att ha diagnosen Alzheimers sjukdom. 

Bakgrund 

Alzheimers sjukdom 

Att få besked 

Att få diagnosen Alzheimers sjukdom kan bidra till att patienten får en bekräftelse på sina 

upplevelser. Det kan även bidra till att individens tidigare krav och förväntningar inte 

behöver vara lika stora. Att ha sjukdomen är inte lätt eftersom livet förändras men den kan 

bidra till att patienten får möjlighet att hantera svåra situationer i vardagen (Ekman et al., 

2011).  Det finns dock ingen undersökning som är tillräckligt känslig och specifik för att 
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ensam kunna identifiera demenssjukdom. På grund av detta är det viktigt att det görs en 

noggrann klinisk undersökning och utredning (Eriksdotter, 2013). Om det finns misstanke om 

demenssjukdom är det viktigt att göra en snabb och adekvat utredning. Detta för att göra en 

bedömning av de kognitiva funktionerna och vid möjlighet utesluta eller fastställa en 

demensdiagnos (Socialstyrelsen, 2017a). Studier visar att kvinnor med Alzheimers sjukdom 

har lättare att acceptera sin diagnos när sjukvården bekräftar deras upplevelser. Även att 

kvinnorna får bekräftelse av sin existens och stöd i sina upplevelser, sitt värde och sina 

erfarenheter bidrar till större acceptans av diagnosen (Normann, Norberg och Asplund, 2002). 

 

När minnet börjar svika  

Symtomen för sjukdomen uppstår långsamt och det kan vara svårt för individen att veta en 

exakt tidpunkt för när de första symtomen uppstod. Det är många som fortfarande är 

yrkesverksamma och lever ett aktivt liv när symtomen börjar. Ett av de första tecknen på 

sjukdomen är att närminnet försämras. Patienten kan då ha svårt att komma ihåg sådana 

händelser som ligger nära i tid som exempelvis vad som sagts på nyheterna föregående kväll 

eller vad som stått i tidningen under morgonen. Även att komma i tid till möten, ringa en 

specifik tid och andra överenskommelser glöms lätt bort. (Ekman et al., 2011). Att ha 

diagnosen Alzheimers sjukdom kan bidra till en känsla av tomhet över att inte längre minnas 

saker som individen trodde sig komma ihåg (Edberg, 2014). Ungefär hälften av de som har 

diagnosen lider av depressiva symtom och kognitiva försämringar. De depressiva symtomen 

och försämringen av den kognitiva förmågan kommer ofta tillsammans (Yang, Hongmei, 

Xing, He, Liang & Zhou, 2017). Ett annat tidigt symtom är sviktningar i förmågan att avgöra 

föremåls inbördes läge som exempel att lägga pussel eller duka ett bord (Ekman et al., 2011). 

Efter ett tag börjar det även uppstå tecken på kognitiv intellektuell svikt då lokalsinnet blir 

sämre, vilket tillslut kan leda till att patienten letar efter toaletten i sitt eget hem. (Ekman et 

al., 2011). Att ha Alzheimers sjukdom kan bidra till att känna sig orolig över att gå vilse och 

det kan bidra till känslor som att omvärlden ständigt förändras (Edberg, 2014). Även 

begränsningar av den verbala kommunikationen kommer i det senare skedet (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2008). Hjärnans förmåga att samla svar och 

reaktioner på intryck blir också nedsatt. Patienten kan även få problem med anomisk dysfasi 

vilket innebär svårigheter att hitta rätt ord på saker. Även psykiska symtom som depression, 

hallucinationer och okontrollerbar ilska kan förekomma, framför allt i sjukdomens senare 

stadier (Ekman et al., 2011). 
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Från glömsk till att inte minnas  

Alzheimers sjukdom innebär under den första fasen att få symtom som tyder på en process 

som i sin tur leder till demens. Den innebär för individen att uppleva glömskhetfasen vilket 

påverkar individen att minnas vart olika saker är, att komma ihåg namn och inplanerade 

möten blir allt svårare (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2008). 

Bevarande av sin vardag och upprätthållning av sin självständighet är under den första fasen 

något som bidrar till en daglig kamp för individen som har Alzheimer sjukdom. Detta då 

sjukdomen bidrar till en förändring i individens liv (Clare, 2002). Den bidrar till förändringar 

av symtom som individen själv uppmärksammar och detta är något som kan orsaka flera 

emotionella reaktioner och beteendeförändringar (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2008). Studier visar att kvinnor i den första fasen har högre risk att snabbt 

utveckla ett nedsatt minne och att drabbas av depression (Pusswald et al., 2015).   

I den andra fasen som pågår i ungefär två till fyra år utvecklas den mentala försämringen. 

Den emotionella förtviningen och minskad aptit är förändringar som påverkar individen 

väldigt mycket. Trots det kan individens personlighet och kapacitet för sociala interaktioner 

vara relativt intakt (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2008). 

Tredje fasen börjar cirka fyra år efter sjukdomes start och kan pågå flera år. Alzheimers 

sjukdom innebär under denna fasen att individen kan bli apatisk till en grad och den verbala 

kommunikationen bli sporadisk. Utvecklingen av den mentala försämringen fortsätter, vilket 

är något som påverkar flera kognitiva funktionerna, verbala som icke verbala (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2008). 

Att få vård 

Att ha Alzheimers sjukdom kan innebära känslor av att vara en belastning och till besvär. 

Därför kan det vara svårt för individen som har sjukdomen att be om hjälp då den inte vill 

vara en börda för andra (Edberg, 2014). För att öka delaktigheten är det viktigt att sjukvården 

och informationen anpassas utifrån patientens egna förutsättningar, erfarenheter och 

önskningar. Det är även viktigt att patienten får möjlighet att tänka igenom sina beslut.  

(Socialstyrelsen, 2017a). Sjukvården ska inte ha för stora krav på individen med Alzheimers 

sjukdom eftersom individen inte ska behöva känna stress och press över att ha diagnosen 

(Ekman et al., 2011). 
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Som patient med Alzheimers sjukdom bli vårdad innebär en risk att förlora sin identitet och 

sitt jag. Därför är omvårdnaden viktig för patienten då det kan bidra till hjälp att minnas vem 

individen bakom diagnosen är (Abrahamsson, 2003). Omvårdnaden måste anpassas för att 

patienten ska få upprätthålla sin identitet, självbild samt trygghet. Detta kan ske genom olika 

kommunikationstekniker, minnesarbete och fysisk aktivitet. Det möte som patienten har med 

sjukvården ska ske utifrån förståelse, respekt och omsorg för patienten eftersom risken annars 

är att denne kan utveckla rädsla och osäkerhet (Solheim, 2019). Det är för patienten viktigt att 

det är individen som blir vårdad och inte diagnosen. Omvårdnaden är betydelsefull för 

patienten då denne får möjlighet till självbestämmande, att bli en samarbetspartner och 

bevarar relationen med vårdpersonalen (Socialstyrelsen, 2017a). Inom omvårdnaden är den 

personcentrerade vården viktig och innebär ett partnerskap mellan sjukvården och patient 

som tillsammans skapar den bästa vården och främjar patientens hälsa (Svenska 

sjuksköterskeföreningen, 2017). För att skapa personcentrerad vård för individen med 

Alzheimers sjukdom är det för denne betydelsefullt att livsberättelsen används för 

identifiering av hur barndomen, vuxenlivet och pågående liv ser ut. Sjukvårdens förståelse av 

individens livsberättelse kan stärka identitet och självkänsla (Karlsson, Sävenstedt, Axelsson 

och Zingmark, 2014). Individens behov utgår från fysiska behov, behov av trygghet och 

behov av respekt.  

Livsvärld 

Livsvärlden är något som är unikt för varje individ och består av erfarenheter, upplevelser 

och känslor. För patienter med diagnosen Alzheimers sjukdom kan hela livsvärlden påverkas 

då omvärlden förändras. Förändringar kan även ske kring individens identitet, känslor och 

tankar. Livsvärlden bidrar till hur individen upplever sitt liv och sjukdom och därför är det 

viktigt att förstå patientens livsvärld (Birkler, 2007). Livsvärlden bygger på upplevelser av 

världen och existentiella sammanhang som uppfattas olika för varje individ.  

Upplevelser bygger på vem individen är, hur bra denne känner sig själv och hur denne 

samspelar med andra individer. Med andra ord innebär det att alla upplevelser är unika och 

att patienter upplever diagnosen på olika sätt (Birkler, 2007).  
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Problemformulering 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen som en stor del av världens 

befolkning lider av och antalet förväntas öka (Socialstyrelsen, 2017b; Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2008). Av de som får diagnosen är kvinnor en 

överrepresenterad grupp oberoende av att kvinnor har längre medellivslängd. (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). Inom tidigare forskning finns det en 

begränsning kring patienters upplevelser av att leva med sjukdomen (Edberg, 2014). Tittar 

man på kvinnors upplevelser finns det ännu mindre forskning om inte total avsaknad. Studier 

visar på att när sjukvården bekräftar kvinnors upplevelse och existens har de lättare att 

acceptera sin diagnos (Normann, Norberg och Asplund, 2002). Som sjuksköterska är mötet 

med patienter som har Alzheimers sjukdom vanligt förekommande. För att kunna erbjuda den 

bästa vården till sina patienter är det av stor vikt att sjuksköterskan har kunskap kring de 

upplevelser patienterna har av sin sjukdom. Kunskap om kvinnors upplevelse av att ha 

diagnosen Alzheimers sjukdom är därför högst nödvändigt.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att ha diagnosen Alzheimers 

sjukdom. 

Metod 

Design 

I denna litteraturstudie, baserad på patografier, har kvalitativ metod med induktiv ansats 

använts. Kvalitativ metod lämpar sig när personers unika verklighetsuppfattning och 

upplevelser är det som ska beskrivas. Induktiv ansats innebär att leta efter mönster i 

materialet. Det innebär en analys som är förutsättningslös och baseras exempelvis på 

människors berättelser om deras egna upplevelser. Genom att använda sig av patografier 

skrivna utifrån livsberättelser och livsbeskrivningar kan olika upplevelser, tankar och 

uppfattningar beskrivas (Lundman och Hällgren Graneheim, 2017). 
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Urval 

Studiens inklusionskriterierna var att patografierna skulle beskriva kvinnors upplevelse av att 

vara diagnostiserad med Alzheimers sjukdom. Tidsperioden är från diagnostik till den andra 

fasen. Patografierna skulle vara skrivna på eller översatta till svenska och vara utgivna mellan 

år 2005–2019 för relevant information. 

Datainsamling 

För insamling av patografier användes Libris som är en nationell söktjänst som innehåller 

information om titlar på svenska. Det är en gemensam katalog för de svenska biblioteken och 

har ungefär sju miljoner titlar i sin databas som uppdateras dagligen (Libris, u.å.). Se Tabell 1 

för litteratursökning. 

 

Tabell 1: Litteratursökning i Libris 

Sökord Trunkering Avgränsning Sökresultat Lästa 
titlar + 
årtal och 
författare 

Lästa 
handling 

Valda 
titlar 

Alzheimers 
sjukdom 

 
Bok + språk 
(svenska) 

175 st 175 st 18 st 3 st 

Alzheimers 
sjukdom 

Patografi* Bok + Språk 
(svenska) 

8 st 7 st 4 st 1 st 
(dubblett 
1 st) 

Alzheimers 
sjukdom 

biografi* Bok + Språk 
(svenska) 

35 st 35 st 10 st 3 st 
(dubblett 
3 st) 

 
Den första sökningen gjordes med sökorden Alzheimers sjukdom och avgränsning gjordes på 

bok och svenska som språk för att passa studiens inklusionskriterier. Sökningen gav 175 

resultat. Titel och författare gicks igenom på samtliga titlar. Det gick på så vis att urskilja att 

större delen av titlarna var facklitteratur, ren skönlitteratur eller biografier skrivna av män 

eller anhöriga. För resterande 18 titlarna lästes handlingen igenom och resulterade i 3 titlar 

som passade in på studiens inklusionskriterier. Ytterligare sökning och avgränsning gjordes 

med trunkering på patografi. Trunkering innebär att de ord som har samma rot kan sökas 

samtidigt, som exempelvis Health* ger health, healthy, healthfulness (Karlsson, 2012). 

Resultatet blev då endast sju titlar varav fyra titlar lästes på handlingsnivå. Det var endast en 

som handlade om patientens egna upplevelser. Den tredje sökningen gjordes med trunkering 
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på biografi och resultatet blev 35 titlar. Samtliga titlar granskades sedan och av tio lästes 

handlingen. Efter bortsållning av de som inte följde inklusionskriterierna valdes de tre 

följande titlarna ut: 

 

Bok 1: 

Titel: I slutet av minnet finns ett annat sätt att leva: Agneta Ingberg om sitt liv med Alzheimer 

sjukdom 

Författare: Birgitta Andersson 

Utgivningsår: 2005 

Handling: Agneta Ingberg var 58 år när hon blev diagnostiserad med Alzheimers sjukdom. 

Agneta arbetade som präst och började spela in en ljudbok om sitt nya liv. Agnetas vän 

Birgitta Andersson har skrivit boken utifrån Agnetas ljudbok. 

 

Bok 2: 

Titel: Jag och min Alzheimers  

Författare: Yvonne Kingbrandt 

Utgivningsår: 2013 

Handling: När Yvonne var 55 år blev hon diagnostiserad med Alzheimers sjukdom och var 

fortfarande mitt uppe i yrkeslivet. Yvonne började föreläsa om sjukdomen och skrev blogg 

för att öka kunskapen om hur livet med Alzheimers sjukdom kan se ut.  

 

Bok 3: 

Titel: Hon som var jag: en memoar om alzheimer 

Originaltitel: Somebody I used to know 

Författare: Wendy Mitchell  

Översättning: Marianne Mattsson 

Utgivningsår: 2019 

Handling: När Wendy Mitchell var 58 år blev hon diagnostiserad med Alzheimers sjukdom. 

När Wendy diagnostiserades var hon mitt i arbetslivet och bestämde sig för att sprida sina 

kunskaper om hur livet kan se ut med Alzheimers sjukdom.  

Dataanalys  

För att besvara syftet att beskriva kvinnors upplevelser användes en kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats med både manifest och latent innehåll. Graneheim och Lundman (2004) 
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menar att kvalitativ innehållsanalys kan användas till många olika textformer och i olika 

nivåer på tolkning och abstraktion. Det kan vara till fördel att arbeta med flera tolknings- och 

abstraktionsnivåer, vilket kan bidra till att resultatet blir mer begripligt och meningsfullt. Det 

manifesta innehållet är det som är det uppenbara och textnära innehållet. Det latenta 

innehållet är det som beskrivs mellan raderna, alltså ett underliggande budskap (Graneheim 

och Lundman, 2004). Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys har använts för 

att analysera insamlade data.  

 

De tre patografier som valdes ut till studien lästes igenom två gånger vardera. 230 

meningsenheter plockades sedan ut som svarade på studiens syfte. Meningsenheter är enligt 

Graneheim och Lundman (2004) en meningsbärande del av texten som kan bestå av ord, 

meningar eller stycken som genom sitt innehåll och mening hör ihop. Meningsenheterna 

kontrollerades flera gånger för att säkerställa att de svarade på studiens syfte. Nästa steg i 

processen var att meningsenheterna kondenserades och abstraherades. Graneheim och 

Lundman menar att kondensering är en process där texten görs kortare och på så sätt blir mer 

lätthanterlig, men att det centrala i innehållet bevaras. Meningsenheterna fick därefter en kod 

vilket Graneheim och Lundman beskriver som en etikett på meningsenheter som kort kan 

beskriva dess innehåll och som kan hjälpa forskaren att reflektera över sin data. När 

kodningsprocessen var klar kontrollerades de en gång till, de koder som hade liknande 

innehåll delades in i underkategorier. Efter att ha fått en överblick på de underkategorier som 

valts kontrollerades de igen. Ett försök till att dela in koderna i livsvärldsperspektivet då, nu 

och sedan gjordes men valdes i slutändan bort. Eftersom det under den sista sållningen av 

koder ställdes frågan vad de handlade om vilket gav en mer naturlig indelning och även 

rubrik till underkategorierna. Sammanlagt blev det 12 underkategorier. De underkategorier 

som hörde ihop fick sedan gemensam huvudkategori som till antal blev fem stycken. 

Graneheim och Lundman förklarar att en kategori innefattar flera koder som har liknande 

innehåll. Underkategorier ska ha en lägre abstraktionsnivå än kategorierna som i sin tur 

innehålla flera underkategorier. Fram till och med underkategorierna utgick analysen från det 

manifesta innehållet, det vill säga hölls textnära (Graneheim och Lundman, 2004). Alla 

meningsenheter och kategorier kontrollerades ytterligare en gång för att verkligen förstå 

materialet samt för att vara sann mot data så det centrala i innehållet bevarades. Kategorierna 

ställdes sedan mot varandra och det framgick tydligt att de hörde ihop. I samband med 

framtagandet av kategorier övergick analysen till en mer latent fas och antog en mer tolkande 

nivå (Graneheim och Lundman).  
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Etiska överväganden  

Tillämpning av god etik och ställningstagande till individers grundläggande värderingar och 

rättigheter är viktigt för att ta hänsyn till individens uppfattningar (Sandman och Kjellström, 

2018). De grundläggande etiska principer som användes under litteraturstudien var 

godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. Godhetsprincipen innebär 

strävan efter att göra gott samt förebygga skada. Principen att inte skada innebär att 

respektera individens integritet och värdighet. Rättviseprincipen innebär att alla individer ska 

behandlas lika (Olsson och Sörensen, 2011). Litteraturstudien har tagit ställningen att ny 

kunskap överväger riskerna (World medical association, 2018). Vid valet att studera kvinnor 

som har diagnosen Alzheimers sjukdom fanns en medvetenhet kring att det är en sårbar grupp 

som studerades. Vid bedömning av sårbarhet görs en bedömning av faktorer som ålder, 

kognitiv förmåga och klinisk status. Exempel på vilka grupper som kan vara sårbara är 

individer med demens, individer med funktionshinder och svårt sjuka. Det blir viktigt att 

även ifrågasätta om någon annan grupp skulle gynnas mer av att medverka i studien 

(Sandman och Kjellström, 2018). Ett övervägande gjordes kring huruvida en annan, icke 

sårbar grupp skulle kunna svara på syftet men insikten blev att den grupp som valts att 

studera var den som skulle gynnas mest av studien. Utifrån livsvärldsteorin är alla patienters 

upplevelser och livsvärld unika och subjektiva. Det är viktigt att förstå en patients livsvärld 

då denna bidrar till patientens upplevelser av sitt liv och sjukdom (Birkler, 2007). I denna 

studie har personerna bakom patografierna inte blivit tillfrågade att vara med i studien och 

har därför inte givit samtycke. Därmed har de inte heller kunnat avbryta sin medverkan. Då 

personerna bakom patografierna har valt att publicera till allmänheten, ansågs det finnas 

godtagbarhet. I denna studie har ställning tagits mot nytta och risk och bedömningen har 

gjorts att nyttan med studien bidrar till att få förståelse för hur kvinnor upplever att ha 

Alzheimers sjukdom vilket anses överväga riskerna. Den data som samlats in bearbetades och 

analyserades med försiktighet och användes bara till studien.  

Resultat 

Studiens resultat beskriver kvinnors upplevelse av att ha diagnosen Alzheimers sjukdom. 

Analysen resulterade i ett tema ”Det har, är och kommer alltid vara jag” liksom i fem 

underkategorier och 12 underkategorier. Kategorierna som framkom var; Jag lider inte jag 
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lever, Jag är inte längre den jag var, Nu minns jag inte, För andra är jag osynlig och När jag 

blickar framåt.  

 

Jag lider inte, jag lever 

Min sjukdom hindrar inte mig från att leva 

Trots att Alzheimers sjukdom av kvinnorna upplevdes skrämmande så innebar det ändå inte 

slutet. Det var alltså inte enbart en negativ inverkan sjukdomen hade på livet. Visserligen 

försvårades tillvaron men ansågs inte vara ett hinder för att leva sina liv eller anledning att ge 

upp. Livet behövde inte vara tråkigt och det gick att skratta och vara glad trots att de levde 

med en dödlig sjukdom och det kunde upplevas som att humor var ett sätt för kvinnorna att 

klara av sjukdomen. Det upplevdes möjligt att finna fördelar i sjukdomen som kunde ses som 

en gåva att lära sig av och den upplevdes bidra till ett lugn och en stillhet som påminde om 

vikten i att ta vara på tiden och att det fortfarande var en möjlighet. Det upplevdes finnas en 

risk att förlora den tid som fanns kvar och ett sätt att ta vara på tiden var att fokusera och 

anpassa sig till vad de fortfarande klarade av att göra. En upplevelse av brådska var vanligt 

förekommande då de inte visste hur länge de kunde njuta av saker eller använda sig av sina 

nya erfarenheter. Samtidigt upplevde kvinnorna en tacksamhet för de delar av hjärnan som 

fortfarande fungerade vilket var något de ville ta vara på. 

  

” Jag lider inte, jag lever med demens” (Bok 3, s. 145) 



 

14 
 

Jag behöver stöd och samtal 

Kvinnorna upplevde det som viktigt att få prata med en utomstående. De tyckte sig ha behov 

att få vara ledsen med någon. Även kunna prata högt om sina tankar och att gå till en kurator 

för samtal var därför väldigt uppskattat. Kvinnorna upplevde att det även kändes viktigt att få 

förklara sin sjukdom för andra och på så sätt få förståelse. Det var även viktigt att de runt 

omkring hade förmågan att se det som fortfarande var friskt hos kvinnorna.  

Jag hittar strategier för att komma runt min sjukdom 

Kvinnorna upplevde en insikt om att de var tvungna att ge upp vissa delar av sin framtid till 

följd av sjukdomen och att de behövde släppa kraven om att fortsätta vara som de varit innan 

de fick sjukdomen. Detta skedde inte helt frivilligt. De upplevde ett behov att känna någon 

form av kontroll men samtidigt var det möjligt att låta sjukdomen vinna ibland. För att 

förenkla livet upplevde de att organisering skapade möjligheter att fortsätta göra sådant som 

annars hade blivit försvårat på grund av sjukdomen. Organisering och planering sågs som en 

strategi för att komma runt sjukdomen. Det framgick även att kvinnorna upplevde det som att 

Alzheimers sjukdom hade tagit över hjärnan och att det var en tröst att tänka att sjukdomen 

bara var hjärnan som spelade ett spratt. Ett sätt att hantera sjukdomen var att medvetet 

försvåra tillvaron för att inte glömma bort vad som skulle göras. Något annat som de också 

upplevde förenklade tillvaron och gjorde den mer avslappnad var när omgivningen kände till 

deras diagnos. Kvinnorna upplevde avundsjuka på andra vars sjukdomar inte påverkar 

hjärnan och hopp om att de hade fått fel diagnos. Tankar om att vilja “tappa bort” sjukdomen 

eller att överlista den var också vanligt förekommande. De kunde ibland låtsas att deras 

funktioner var som vanligt och att sjukdomen inte fanns, tillsammans med upplevelsen att 

vilja fokusera på annat för att “glömma bort” sjukdomen. 

”Samtidigt har jag upptäckt att om jag vågar berätta att jag är sjuk så blir folk väldigt 

vänliga” (Bok 1, s. 58) 

Jag är inte längre den jag var 

Jag känner inte igen mig själv 

En förändrad syn på sig själv var en vanligt förekommande upplevelse hos kvinnorna. De 

upplevde att sjukdomen hade bidragit till att de inte talade på samma sätt och såg inte längre 

ut som de mindes. Vilket i sin tur bidrog till en upplevelse av sorg och rädsla då de inte 

längre kände igen sig själva. Det kunde i vissa fall gå så långt att det inte upplevdes finnas så 
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mycket kvar av jaget. Egenskaper som de tidigare haft var i vissa fall förändrade som 

exempelvis att gå från att vara den som hörts och synts till att bli tyst. De kunde uppleva 

glädjen i att laga och äta mat hade försvunnit och att sexlusten och känslorna blev förändrade. 

Samtidigt hade de en vetskap om att det skulle bli värre med åren. 

Sjukdomen kunde upplevas som att förlora sig själv och sitt fotfäste, då livet blivit förändrat 

från grunden. Detta upplevdes som jobbigt att tänka på och att vara ensam kunde bidra till 

förstärkning av det jobbiga. Vissa dagar kunde upplevas som att föra en hopplös kamp mot 

sjukdomen och bristen på kontroll var påtaglig, så även självständigheten. De förändringar 

som kommit med sjukdomen upplevdes som en sorg och att det var svårt att behöva fundera 

över huruvida de gjorde något för sista gången. Det framgick att sjukdomen kunde upplevas 

som en skam och något som var jobbigt att erkänna för sig själv. Sådant som tidigare för 

kvinnorna var känt var det inte längre. Känslan av att vara nödvändig och behövd var 

bristande tillsammans med en känsla av ensamhet och att inte höra till. Kvinnorna upplevde 

att det blev mer ansträngande att fortsätta vara en bra vän och mamma och att det fanns en 

risk att inte bli en bra far- eller morförälder.  

“Jag kan känna skam över att ha blivit sjuk” (Bok 1, s. 74) 

Det sjukdomen gör med mig 

Kvinnorna upplevde förvirring som kunde uppstå i hemmet, med frustration som följd. 

Omplacering av möbler och byte av bostad kunde till och med bidra till att gå vilse i sitt eget 

hem och de kunde glömma bort att rum existerade. Speglar var något som bidrog till 

förvirring och upplevelse av att vara vilse. Kognitiva förändringar upplevdes vara vanliga 

som exempelvis illusioner, dessa sågs dock inte alltid som ett problem då det inte behövde 

påverka någon annan. En oordning av tankar upplevdes också och det ansågs vara svårt för 

hjärnan att hinna med i samma takt som tidigare och förmågan att hitta repliker och ord 

snabbt beskrevs som en svårighet. Det var även vanligt med fysiska förändringar och bland 

dessa var trötthet en stor del av vardagen. Sömnlöshet upplevdes också vanligt vilket gjorde 

att tröttheten blev värre. Andra vanligt förekommande fysiska förändringar upplevdes vara en 

klumpighet och försämrad finmotorik, förändrad gångstil och ökade svettningar. Kvinnornas 

symtom upplevdes bli sämre med tiden, trots medicinering vilket gjorde att det blev allt 

svårare att dölja diagnosen.  
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Jag känner mig begränsad 

De svårigheter kvinnorna upplevde var bidragande till en del begränsningar i vardagen. Saker 

och ting var inte längre lika lätt och blev allt mer krävande än tidigare och de blev tvungna att 

endast göra en sak i taget. Det upplevdes som en svårighet att tänka på flera saker 

samtidigt och ofta tog det så pass mycket på krafterna att göra dessa saker att de hellre 

struntade i det. Sådant som de tidigare njutit av, som musik, upplevdes nu mer som 

störningsmoment än något trevligt och att göra saker som att umgås med vänner blev också 

begränsat till enstaka timmar. Kvinnorna upplevde en sorg över att gå miste om sådant de 

tidigare kunnat göra. Bakning och matlagning var ofta omtalat och upplevelsen om en 

förlorad rörelsefrihet var vanligt förekommande. Det upplevdes som nästintill omöjligt att 

prata i telefon på grund av förvirring och ansträngning. En begränsning till vistelse i olika 

miljöer upplevdes av kvinnorna då många människor, höga ljud och sorl blev en påfrestning 

och var uttröttande. Det blev också svårare att skärma av samt koncentrera sig på sitt arbete. 

Nu minns jag inte 

Sjukdomen stjäl mina käraste minnen 

Kvinnorna hade upplevelsen att Alzheimers sjukdom stal deras käraste minnen. Minnen som 

skapats närmare i tid var de som upplevdes försvinna först. Det behövde däremot inte 

innebära en omöjlighet att skapa nya minnen men en samtida upplevelse av brådska att 

minnas så mycket som möjligt när de kunde framkom dock. Genom att ta bilder och föreviga 

sina minnen genom att skriva ner dem, upplevdes som en trygghet och uttrycktes som 

försäkring mot minnesförlust. Minnen från förr stannade däremot kvar längre och blev ibland 

utlösta av intryck som gamla sånger.   

“Vi sjunger alla de gamla sångerna som var och en väcker minnen från tidigare jular, minnen 

som jag trodde var förlorade för alltid.” (Bok 3, s. 189) 

När du går minns jag bara känslan av vårt möte 

Inte bara minnen upplevs försvinna med sjukdomen, även saker som för stunden varit viktiga 

glömdes bort. Sådant som tidigare varit en självklarhet upplevdes ha ett behov att påminnas. 

Kvinnorna uttryckte att hjärnan raderat det som hänt dagen innan, under tiden de sov och när 

de vaknade var minnen från gårdagen borta. Inte bara dåliga saker glömdes bort utan även 

positiva. De upplevde att minnet av samtal med andra försvann och det som lämnades kvar 

var bara känslan av mötet. Ett vanligt anträffande var att meningar, ord och deras betydelse 
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ofta glömdes bort och inte allt för sällan kom de tillbaka när det var för sent. Många gånger 

var det för kvinnorna svårt att minnas böcker de tidigare läst och även svårt att hänga med i 

handlingen i både böcker och filmer. Längre fram i sjukdomsförloppet upplevde kvinnorna 

att minnesbortfall inträffade allt oftare i samband med att de sa eller gjorde någonting, ibland 

nästan på en gång. De kunde uttrycka dessa upplevelser som att hjärnan inte backade upp 

dem och upplevde en viss osäkerhet kring om de skulle vara medvetna när information gick 

förlorad. Kvinnorna kunde trots det ändå finna det positiva i att det enda minnen som fanns 

från dåliga dagar var att kommande dag skulle bli bättre och att det var möjligt att skilja på 

bra och dåliga dagar. De upplevde det som att inte vara närvarande under de sämre dagarna. 

Som hantering av sina minnessvårigheter upplevde de att påminnelser och anteckningar till 

en början var till stor hjälp men efter ett tag räckte inte dessa heller till. Allt viktigare saker 

som mediciner och anhörigas födelsedagar glömdes bort, vilket upplevdes som jobbigt. 

“... skammen: Jag har glömt bort min egen dotters födelsedag ...” (Bok 3, s. 69) 

För andra är jag osynlig 

Min sjukdom är osynlig 

Ofta upplevdes det som att sjukdomen inte syntes på utsidan, även om kvinnorna själva 

ibland glömde bort att den inte var synlig. I många fall sågs detta som en fördel då de inte 

behövde ses som sin sjukdom. Samtidigt upplevdes det i andra fall som en belastning på 

grund av andras fördomar om att det inte är möjligt att se normal ut om man har Alzheimers 

sjukdom. Dessutom bidrog det till att kvinnorna inte upplevde att de fick det stöd de önskade 

då de av andra inte upplevdes som sjuka.  

Omgivningen drar sig undan från mig 

I samband med att ha fått diagnosen upplevde kvinnorna att de inte alltid fick tillräckligt stöd 

från sjukvården. Även de som själva arbetat inom vården hade denna uppfattning. De 

upplevde sig vara svikna av ett system som inte bidrog till att individer med demens fick 

möjlighet att stanna kvar på sin arbetsplats. När de sedan berättade öppet om sin diagnos 

upplevde de att många av de vänner som funnits med dem genom livet drog sig undan och 

slutade höra av sig. Kvinnorna hade en upplevelse av att deras sjukdom nästan alltid sågs som 

en anhörigsjukdom. Detta var något som de upplevde som kränkande då de inte tycktes bli 

betraktade som kapabla att vara sjuka själva.  

 



 

18 
 

“Ibland blir jag så trött på “de anhörigas sjukdom” ” (Bok 1, s. 11) 

När jag blickar framåt 

Jag är rädd för det som komma skall 

Som följd av sjukdomen upplevde kvinnorna en hel del rädslor kring framtiden. De upplevde 

en rädsla över att förlora sitt jag och sin självständighet och framtiden sågs som allmänt 

skrämmande. Kvinnorna upplevde även rädsla för att inte längre känna igen sina närmaste 

och vad sjukdomen skulle komma att utsätta dem för. Många av dessa rädslor kretsade kring 

vården. Upplevelserna var dock olika då vården antingen upplevdes som inte “perfekt” och 

tanken på den framtida vård de skulle komma att vara i behov av gav känslor som rädsla, 

ångest och klump i magen. Upplevelser fanns även kring att samma vård inte längre var något 

skrämmande. 

Jag önskar bevara mina relationer 

Ofta gav kvinnorna uttryck för hur de upplevde att de ville ha sin vård i framtiden. En viktig 

punkt var att deras anhöriga inte skulle bli deras vårdare. De upplevde att de ville bevara sina 

relationer och de känslor och roller som de kopplade till sina anhöriga. Kvinnorna hade 

delade upplevelser kring att bo kvar hemma. Antingen handlade det om upplevelsen av att 

vilja bo kvar hemma så länge som möjligt eller att flytta i tid för att själva fortfarande ha 

möjlighet att bestämma och ha lättare för att vänja sig vid ett nytt boende. Gemensamt för 

kvinnorna var dock att de ville leva sina liv så länge som det var möjligt. De framgick även 

upplevelser av att vara öppna för dödshjälp om det var lagligt och inte skulle påverka de 

anhöriga. De upplevde att de borde ha rätten att inte bara leva med sjukdomen utan även 

avgöra hur de ville dö med den. 

 

“Om jag kan hitta ett sätt att leva med demens borde jag väl ha rätt att dö med sjukdomen 

också.” (Bok 3, s. 103) 

Diskussion 

I den här studien innefattar diskussionen en metoddiskussion och en resultatdiskussion. En 

metoddiskussion går ut på att lyfta de styrkor och svagheter studien har i förmåga att besvara 

syftet. Resultatdiskussionen syftar till att värdera resultatet kritiskt med hjälp av tidigare 

forskning (Kristensson, 2014). 
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Metoddiskussion 

Enligt Kristensson (2014) är trovärdighet ett begrepp som innebär att bedöma och beskriva 

hållbarheten i en kvalitativ studie. Trovärdighet är bestående av fyra dimensioner: 

tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet samt verifierbarhet. 

 

Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelse av att ha diagnosen Alzheimers sjukdom 

vilket ledde till att en litteraturstudie med kvalitativ metod och induktiv ansats valdes att 

utföras. Lundman och Hällgren Granheim (2017) menar att kvalitativ metod syftar till att 

förstå och tolka individers egna berättelser och upplevelser vilket en induktiv ansats syftar till 

och vilket studiens analys är baserad på. För att ta reda på kvinnornas upplevelser gjordes 

valet att använda patografier för att samla in datamaterial. Patografier är berättelser skrivna 

av individer som upplever hälsa eller ohälsa, vård och lidande. Berättelserna är bestående av 

riktiga beskrivningar av hur individens liv ser ut. Trots att patografierna endast innehåller 

författarens egna tolkningar har de ändå trovärdighet (Segesten, 2017). Patografierna bidrar 

till trovärdighet eftersom studien bygger på livsvärldsteorin som är berättelser från varje 

enskild individs livsvärld då livsvärld är något som är unikt för varje individ. Valet av 

datamaterial kan därför anses som en styrka för studien. Studiens överförbarhet bygger på en 

djupgående analys där enskilda upplevelser av att ha Alzheimers sjukdom har gåtts igenom 

för att kunna svara till studiens syfte. Kristensson (2014) styrker detta eftersom överförbarhet 

syftar till om resultatet kan vara giltigt i fler sammanhang än vad som är presenterade i 

studien. En empirisk studie med intervjufrågor hade kunnat vara till fördel då deltagarna hade 

fått möjlighet att ge sitt medgivande och även fått valet att gå ur eller ej medverka i studien. 

Det hade även varit möjligt att ställa motfrågor vid eventuella funderingar. Då den utvalda 

gruppen att studera anses vara en sårbar grupp övervägdes möjligheterna att använda en 

annan grupp för att svara till syftet. Alternativet hade kunnat vara att undersöka anhöriga till 

de med sjukdomen eller vårdpersonal för att svara på syftet och därmed inte exponerat en 

sårbar grupp på samma sätt. Detta ansågs dock inte göra studien rättvisa då de som skulle 

gynnas mest av att medverka i studien och av resultatet var kvinnorna själva. Sandman och 

Kjellström (2018) menar att svårt sjuka personer, personers kognitiva förmåga och personer 

med demenssjukdom kan vara faktorer som utgör sårbara grupper.  

 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) ger ett noga beskrivet urval läsaren 

möjlighet till att göra en egen bedömning av giltighet. Val av patografier grundades i studiens 
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inklusionskriterier som togs fram för att få rikligast möjliga material. Henricson (2017) 

beskriver att giltighet innebär hur undersökningen förhåller sig till studiens syfte. Valet av 

metod har bidragit till att studiens syfte har studerats. Kristensson (2017) menar att 

tillförlitligheten kan öka genom användandet av ett omväxlande urval. Genom att göra en 

medveten rekrytering av deltagare ges olika perspektiv som svar till studiens syfte. 

Kvinnorna skulle vara i första eller andra fasen av sin sjukdom för att vara tillräckligt friska 

och inte för långt gångna i sin sjukdom för att inkluderas i studien. Valda utgivningsår för 

den här studiens patografier var mellan 2005 och 2019. Ursprungligen var avgränsningen på 

utgivningsår en period på fem år som sedan blev tvunget att utökas till utvald period. Detta på 

grund av den brist av material som fanns. Det kan ses som en risk att använda så pass 

gammalt material då den medicinska forskningen går framåt. Samtidigt ger det möjlighet till 

ett varierat urval vilket är till studiens fördel. Dessutom skiljde sig inte upplevelserna kring 

att ha Alzheimers sjukdom oavsett vilket år individerna fått sin diagnos. Valet att använda 

patografier översatta till svenska kan anses som en risk då det kan bidra till feltolkning i 

översättningsprocessen. Styrkan ligger däremot i att det blir en mindre risk för feltolkning i 

studiens analysprocess och bidrar även till ett bredare och mer varierat urval. Studiens 

patografier är även skrivna på svenska vilket är modersmålet och styrkan även här är att det 

finns en mindre risk för tolkning. Kristensson (2014) styrker detta genom att förklara att 

användandet av ett varierat urval ökar tillförlitligheten då det bidrar till olika perspektiv från 

deltagarna.  

 

För sökning av patografier användes endast Libris databas, detta då samtliga titlar i Sveriges 

bibliotek redovisas i katalogen. Därför ansågs det tillräckligt att endast använda en sökmotor. 

De sökord som användes vid datainsamlingen ansågs vara tillräckliga då det resulterade i de 

tre valda patografier som resultatet baserades på. Däremot gjordes upptäckten att det är 

möjligt att ifrågasätta tillförlitligheten i att analysera patografier vid genomförandet av 

vetenskapliga studier. Flertalet av de patografier som genererades vid sökningarna krävde 

mer noggrann granskning. Något som kan ifrågasätta tillförlitligheten med att använda 

patografier, är att det först i slutet i en av böckerna framkom att kvinnan felaktigt hade blivit 

diagnostiserad med Alzheimers sjukdom och att symtomen egentligen berodde på en 

hjärnskada. Beslutet togs att ändå inkludera patografin i studien, då den fram till slutet 

beskrev kvinnans upplevelse av att leva med diagnosen, ovetandes om att den var felaktig. 

Hennes upplevelser var väldigt lika de upplevelser som kvinnorna i de andra patografierna 

beskrev. Detta måste ändå ses som en svaghet med studien och är något som är viktigt att ha 
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med vid tolkning av resultatet. Enligt Henricson (2017), är det viktigt för en studies 

tillförlitlighet att redovisa varje steg i metod och analys liksom att tänka igenom och fråga sig 

om andra metodval varit lämpliga. I studien användes patografier där kvinnorna var både från 

Sverige och England. Deras upplevelser var, trots att de bodde och var uppvuxna i olika 

länder, väldigt lika. Därför kan resultatet från den här studien tänkas vara överförbart på 

kvinnor i länder också. Kristensson (2017) menar att överförbarhet bedöms av läsaren och 

handlar om huruvida resultatet i en studie kan vara giltigt även i andra sammanhang än de 

som är presenterade i studien. 

 

För att svara på studiens syfte gjordes valet att göra en innehållsanalys på insamlat 

datamaterial. Graneheim och Lundman (2004) valdes på grund av dess väl utförliga modell 

och beskrivning till hur en innehållsanalys går till. Det är möjligt att det kunde ha gynnat 

studien att istället göra valet att använda en narrativ analys. Dahlborg - Lyckhage (2017) 

menar att en narrativ analys kännetecknas genom den konstruktion som gör resultatet till en 

berättelse. Den data som samlas in, som exempelvis vid en intervjustudie, beskriver en 

händelse som formas till en berättelse. Valet av analys i den här studien styrks då det inom 

narrativ analys inte framgår någon exakt beskrivning av tillvägagångssättet. Författarna av 

studien gick innan analysarbetet igenom den förförståelse som fanns sedan innan och skapats 

genom möten inom vården med patienter som haft Alzheimers sjukdom. Dessa förförståelser 

kan möjligtvis ha påverkat resultatet genom att fokus legat på delar som motsagt eller 

besvarat förförståelsen. Materialet från datainsamling som gjorts till studien har lästs igenom 

av två författare var för sig som plockat ut egna meningsenheter. Vid kodning och 

kondensering har analysarbetet gjorts tillsammans. Detta är något som styrker studiens 

tillförlitlighet. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) styrker detta då de menar att läsa 

samtligt material tillsammans och genomföra delar av analysen gemensamt ökar resultatets 

tillförlitlighet. Även Kristensson (2014) styrker detta genom att verifierbarheten kan styrkas 

genom triangulering som innebär att flera personer analyserar och tolkar datamaterialet 

tillsammans vilket stärker resultatet. Citat har använts i den här studien för att styrka det som 

framgår i resultatet. Att återge citat i resultatet visar läsaren att citaten är relaterade till 

resultatet vilket styrker verifierbarheten (Kristensson, 2014).  

 

I den här studien har valet gjorts att använda både manifest och latent innehåll i 

analysprocessen. Fram till och med underkategorierna utgick analysen från det manifesta 

innehållet, det vill säga hölls textnära. Som visar på trovärdighet. I samband med 
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framtagandet av kategorier övergick analysen till en mer latent fas och antog en mer tolkande 

nivå (Graneheim & Lundman, 2004). Det kan därför innebära en risk för den här studien att 

använda det latenta innehållet då det öppnar för möjlighet att göra feltolkningar. Utifrån 

principen att inte skada är detta en styrka i studien att inte förlora innehållets helhet. Detta 

eftersom det respekterar individens integritet och värdighet. Detta styrker Olsson och 

Sörensen (2011) eftersom alla individer i en studie ska respekteras. Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver att arbeta för textnära i analysprocessen för med sig en risk då det kan 

innebära en förlust av helhet och därför är det behövligt med en viss abstraktion och tolkning 

för att få ett begripligt resultat. Vid kategoriseringen av koderna upptäcktes en möjlighet att 

utgå från Husserls livsvärldsperspektiv då, nu och sedan. Även om det i slutändan inte kom 

till användning ökar det tillförlitligheten då det tyder på djup i materialet.  

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelse av att ha diagnosen Alzheimers sjukdom. 

De centrala fynden i resultatet var: Alzheimers sjukdom är de sjukas sjukdom och det är inte 

en självklar önskan att vårdas av närstående. 

 

Alzheimers sjukdom är de sjukas sjukdom. Det första fyndet i studien var att kvinnorna inte 

upplevde att Alzheimers sjukdom var deras egen sjukdom. Resultatet visade att kvinnorna 

upplevde att det fanns mest fokus på de anhöriga till de med sjukdomen och att kvinnorna 

inte ansågs vara kapabla till att vara sjuka själva. Herskovits (1995) menar att Alzheimers 

sjukdom innebär att jaget påverkas samt att det är subjektiva upplevelser. Även att individer 

med Alzheimers sjukdom har beskrivits utifrån en objektifierande bild då fokuset ligger på 

anhörigas svårigheter. Det framkom i studiens resultat att kvinnorna upplevde att sjukdomen 

bidrog till minskad självständighet och att det var en hopplös kamp mot sjukdomen. Birkler 

(2017) beskriver att livsvärlden är en människas upplevda verklighet. De erfaras ur ett första 

persons-perspektiv och kan inte omedelbart bli delad med en annan människa. De 

minnessvårigheterna vid Alzheimers sjukdom är individuella upplevelser som varje individ 

upplever på ett eget unikt sätt (Edberg, 2014). Det framkom även i resultatet av studien att 

kvinnorna upplevde en förändrad syn på sig själva vilket bidrog till en sorg och rädsla att inte 

längre känna igen sig själv. De upplevde att sjukdomen bidrog till att det inte fanns mycket 

kvar av jaget. Birkler (2007) menar att som sjukvårdspersonal är det viktigt att försöka förstå 

patientens upplevelser och livsvärld. Detta eftersom patienten och vårdpersonalen har olika 

perspektiv på världar som möts. Husserl menar att livsvärld är något som inte går att 
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ifrågasätta då varje individ upplever livsvärld på sitt sätt. Karlsson, Sävenstedt, Axelsson och 

Zingmark (2014) beskriver för att förstå patientens livsvärld är det därför viktigt som 

vårdpersonal att förstå patientens livsberättelse. Detta håller Sabat och Harré (1992) med om 

eftersom de menar att vårdpersonal måste förstå individens subjektiva upplevelser för att 

kunna förstå dess självbild och erfarenheter. Hedman, Norberg och Hellström (2019) visar i 

sin studie att det är viktigt att stödja patienten för att kunna stärka deras självkänsla samt 

välbefinnande. Resultatet av studien visade att kvinnorna upplevde att det var deras sjukdom 

och de hade rätt till att förklara om sin sjukdom, för att utomstående skulle få förståelse. 

Studien av Bronner, Perneczky, MaCabe, Kusz och Hamann (2016) beskriver att individer 

med Alzheimers sjukdom kunde uppleva att det var fysiskt närvarande vid vårdsamtal men 

inte närvarande i att ta egna beslut då anhörigas åsikter tog över.  

 

Det är inte en självklar önskan att vårdas av närstående. Det andra fyndet i studien var att 

kvinnorna upplevde att de inte ville bli vårdade av sina närstående utan hellre ta emot 

professionell hjälp och att de gärna ville bevara de relationer de hade till sina närstående. 

Även Hedman, Hansebo, Ternestedt, Hellström och Nordberg (2013) beskriver att individer 

med Alzheimers sjukdom hellre flyttade till ett särskilt boende än att vara en börda för sina 

närstående. Individerna kunde uppleva att de inte var oroliga över att inte få någon vård. 

Däremot kunde de uppleva en oro över att deras närstående skulle behöva ta hand om dem. 

Edvardsson och Nordvall (2006) styrker detta genom att förklara att individerna upplever sig 

vara en börda för andra. I studiens resultat framkom det att kvinnorna upplevde skam över att 

ha fått diagnosen och en rädsla över vad sjukdomen skulle utsätta individerna i deras närhet 

för. Även Kristiansen, Normann, Norberg, Fjelltun och Skaalvik (2017) förklarar att 

individerna med Alzheimers sjukdom inte vill vara en börda för sin omgivning. De kunde 

hoppas att deras närstående skulle ha möjligheten att utveckla sina egna liv och av den 

anledningen ville individerna hellre flytta till ett boende än att påverka deras närstående liv så 

pass. De kunde även uppleva att de hellre ville dö innan de blev en börda för sina närstående. 

Resultatet av studien visade att det var delade upplevelser om kvinnorna ville bo hemma eller 

flytta till boende. Kvinnorna upplevde att de antingen ville bo hemma så länge som möjligt 

eller flytta till boende för att kunna vänja sig vid det nya boendet. Clare (2003) menar att 

individerna kan uppleva en rädsla över att bli en olägenhet eller börda och är medvetna om att 

deras problem skapat stress och svårigheter för deras närstående. Enligt Edberg (2014) 

innebär börda en känsla av att vara en belastning eller inte vilja vara till besvär för andra 

vilket beskrivs av många som är i behov av hjälp. Birkler (2017) beskriver att livsvärlden är 



 

24 
 

de vardagliga erfarenheter patienterna har. Det är i livsvärlden livet utspelar sig och den 

världen kommuniceras genom handlingar.  

 

Edberg (2014) förklarar att sättet vårdpersonal ger hjälp på kan bidra till att patienter 

upplever att de är mindre värda och personalens arbetstempo kan bli tolkat som att de inte har 

tid eller är tillgängliga. Hedman, Hansebo, Ternestedt, Hellström och Nordberg (2013) 

förklarar att individerna kan vara mer oroliga över sina familjer än sig själva och kan uppleva 

rädsla att orsaka deras närstående oro och sorg och försvåra deras liv. Det framkom i studiens 

resultat att kvinnorna upplevde att det var jobbigt att erkänna sjukdomen för sig själva. 

Wohn-Henriksen (2019) styrker detta genom beskrivning att individer med demens kan 

känna upplevelse av besvikelse på sin egen självbild till följd av de rollförändringar och 

anpassningar individen får uppleva. Det framgick även i studien att kvinnorna upplevde att 

det var ansträngande att vara en bra vän och mamma men att de också upplevde att det fanns 

en risk att de inte skulle bli bra far- eller morföräldrar. Benzein, Hagberg och Saveman 

(2009) menar att vid händelser som är livsavgörande uppstår, som sjukdom eller död, blir 

roller och rutiner förändrade. Edberg (2014) menar att patienter kan vid första kontakten med 

sjukdomen uppleva stöd och att problemen de har tas på allvar. Det kan dock även bidra till 

en insikt om framtida undersökningar vilket kan medföra rädsla och sorg. Sjukvårdspersonal 

har en viktig uppgift i att underlätta för och hjälpa patienten genom främjande av integritet 

och stödjande i patientens oro och problem (Edberg, 2014).  

 

Kvinnorna upplevde att de hellre ville ta emot professionell hjälp och Nordberg och 

Zingmark (2011) menar att för att patienten ska kunna känna sig värdefull är det viktigt att bli 

bekräftad av vårdpersonal. Birkler (2007) beskriver att livsvärlden och upplevelse av 

sjukdom är något som ständigt förändras. För vårdpersonal är det därför viktigt att informera 

patienten utifrån dennes förutsättningar, vilket bidrar till ökad delaktighet (Socialstyrelsen, 

2017a).  Edberg (2014) menar att Kitwood har kritiserat det ensidiga medicinska sättet då det 

är viktigt att den subjektiva upplevelsen värderas och bekräftas. Kitwoods tanke inspirerade 

även utvecklingen till den personcentrerade vården. Vilket styrks av Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) eftersom den personcentrerade vården skapar bästa vården samt 

främjar patientens hälsa. 
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Slutsats 

Studien har beskrivit kvinnors upplevelse av att ha diagnosen Alzheimers sjukdom. Studien 

visar att kvinnor som har Alzheimers sjukdom upplever en avsaknad av patientperspektiv. 

Störst fokus läggs på de närstående till personen med sjukdomen. Efterfrågan finns hos 

kvinnorna att får vara lov att vara sjuka själva då det är deras sjukdom. Det framgår även i 

studien att kvinnorna inte vill ha en vårdrelation till sina närstående utan istället få 

professionell vård. 

 

En viktig bidragande faktor för personcentrerad vård är att ha förståelse för patienters 

upplevelser och livsvärld. Det är vanligt att sjuksköterskor i sitt arbete möter denna typ av 

patienter. Därför kan resultatet verka som stöd för sjuksköterskors arbete i att skapa sig en 

förståelse för dessa patienters upplevelser och livsvärld. Den här förståelsen kan i sin tur 

bidra i utvecklandet av den personcentrerade vården. Ett förslag på fortsatt forskning är att 

undersöka hur demensvården kan bli mer personcentrerad och patientfokuserad. 

Självständighet  

Under hela arbetet har det varit ett gott samarbete mellan båda författarna. I bakgrunden har 

författarna haft olika huvudansvar till de olika rubrikerna men tillsammans hjälpt varandra. I 

bakgrunden hade Amanda huvudansvar för rubrikerna att få besked, när minnet började svika 

samt från glömsk till att inte minnas. Camilla hade huvudansvar för rubrikerna inledningen, 

att få vård, livsvärld samt huvudansvar för att få in livsvärld i bakgrunden. I metoden delades 

även rubrikerna upp men även där fick författarna hjälp av varandra. Författarna läste igenom 

böckerna var för sig och meningsenheter valdes ut enskilt. Därefter diskuterades samt 

samarbetade de tillsammans fram innehållsanalysen. Resultatet samt resultat- och 

metoddiskussion skrevs tillsammans. Samtlig text har lästs igenom samt bearbetats 

tillsammans för att bevara den röda tråden och att båda författarna ska känna sig nöjda med 

innehåll och struktur.  
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Bilaga 1 – exempel på dataanalys  

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategorier Kategori 

Demens måste inte vara 
slutet. Det var det inte för 
mig.  

demens var inte 
slutet för mig 

demens är inte 
slutet 

Min sjukdom hindrar 
inte mig från att leva 

Jag lider 
inte jag 
lever 

hittar en alternativ strategi 
eller utväg för att komma 
runt sjukdomen som har 
tagit över min hjärna. 

hittar strategi eller 
utväg för komma 
runt sjukdomen som 
tagit över min hjärna 

strategi eller 
utväg för 
komma runt 
sjukdomen som 
tagit över 
hjärnan 

Jag hittar strategier för 
att komma runt min 
sjukdom 

Jag såg en video med mig 
som talade nyligen och 
jag kände inte igen 
kvinnan som tittade 
tillbaka från skärmen.  

såg video med mig, 
känner inte igen 
kvinnan som tittade 
från skärmen 

känner inte igen 
mig själv Jag känner inte igen 

mig själv 

Jag är inte 
längre den 
jag var 

Möbler på nya platser 
skulle vara för 
förvirrande.  

förvirrande med 
möbler på nya 
platser 

förvirrande med 
ommöblering Det sjukdomen gör 

med mig 

Det är vad alzheimer gör: 
den … stjäl dyrbara 
minnen. 

Alzheimer stjäl 
dyrbara minnen 

Alzheimer stjäl 
minnen Sjukdomen stjäl mina 

käraste minnen 

Nu minns 
jag inte 

… att hjärnan varje kväll 
raderar filer medan jag 
sover - så att dagen före 
blir lika mycket av en 
gåta som dagen som 
väntar. 

hjärnan raderar filer, 
dagarna blir som 
gåtor 

dagarna är gåtor 
När du går minns jag 
bara känslan av vårt 
möte 

Ingen tror att en person 
med alzheimer ser 
"normal" ut.  

ingen tror person 
med alzheimer ser 
“normal” ut 

tror inte person 
med alzheimer 
ser “normal” ut 

Min sjukdom är 
osynlig 

För andra är 
jag osynlig 

… för jag har märkt att 
fler än en vän har dragit 

vänner jag känt hela 
mitt liv drar sig 
undan när de hör om 

det gör ont att 
vänner drar sig 
undan 

Omgivningen drar sig 
undan från mig 
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sig undan sedan de hörde 
talas om min diagnos, 
vissa sådana som jag har 
känt i hela mitt liv och det 
har gjort ont.  

min diagnos, det gör 
ont 

Jag vill att min man ska 
vara min livskamrat, min 
älskade och min älskare, 
inte min vårdare 

min man ska vara 
min livskamrat, 
älskade och älskare, 
inte vårdare 

inte vårdas av 
min man 

Jag önskar bevara 
mina relationer 

När jag 
blickar 
framåt 

… min största rädsla - 
den dagen jag inte känner 
igen mina döttrar.  

största rädslan, att 
inte känna igen mina 
döttrar 

rädd att inte 
känna igen 
döttrarna 

Jag är rädd för det som 
komma skall 

 


