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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Antalet personer som får någon form av demenssjukdom ökar som en följd 

av att människor lever längre och att sjukdomen ökar med stigande ålder. Den vanligaste 

formen är Alzheimers sjukdom. Demens definieras ofta som de anhörigas sjukdom, den 

som fått sjukdomen fokuseras det sällan på. Det är en kronisk sjukdom och tillhör en av 

våra folksjukdomar med dödlig utgång. Syfte: Syftet med studien var att belysa 

upplevelser av att få och leva med Alzheimers sjukdom. Metod: Studien genomfördes 

med skönlitterära självbiografier och syftet besvarades med hjälp av en innehållsanalys 

inspirerad av Graneheim och Lundman. Resultat: Resultatet framställdes genom tre 

teman med tillhörande sub- teman. Det visade sig att kvinnorna kände en stark oro inför 

vad Alzheimers sjukdom kunde medföra. De levde i en ovisshet om hur livet skulle te 

sig, det framgick också att kvinnorna bar på en känsla av skam över sin sjukdom. 

Slutsats: Trots att upplevelserna är mycket individuella gick det ändå att finna likheter 

mellan kvinnorna. Vid en kronisk sjukdom som Alzheimers sjukdom kan en förändring i 

den subjektiva kroppen och dess tillgång till världen ske. Det är av vikt att som vårdare 

och som medmänniska betrakta detta i möten med dem.  
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INLEDNING 

 

När en person får en demenssjukdom nämns många gånger de anhöriga till den som fått 

sjukdomen, ofta benämnas sjukdomen som ”de anhörigas sjukdom” (Ekman et al., 2007). 

Fokus har en tendens att hamna på de anhöriga, att det är dem som ställs inför en svår 

situation, istället för på personen som fått demenssjukdomen. Duggleby, Hepburn och 

Ostwald (2002) menar för att få en insikt i hur en demenssjuk person upplever sin 

livssituation måste studier göras utifrån den som fått sjukdomen. I en av deras studier 

blev det uppenbart att personer som får någon form av demenssjukdom har en unik syn 

på sin sjukdom och hur den påverkar dennes liv (Duggleby et al., 2002). I de studier och 

böcker som finns tillgängliga i skrivandets stund berättas det till stor del ur de anhöriga 

och vårdarens synvinkel, erfarenheter och observationer (Dahlberg & Svanström, 2004). 

Eftersom det ofta är de anhöriga som hamnar i fokus vill vi med denna studie belysa hur 

den som fått Alzheimers sjukdom upplever situationen de ställts inför. Detta då det är den 

som fått sjukdomen som får svårt att upprätthålla inlärda färdigheter, klara av vardagliga 

ting som att sköta sitt hem och arbete (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2006). 

 

 

BAKGRUND 

 

Demenssjukdom 

 

”Demenssjukdomarna anses tillhöra gruppen folksjukdomar, har en dödlig utgång och 

utgör en stor belastning för patienten, anhöriga och samhället” (Adler, Gefvert, 

Levander, & Tuninger, 2006, s. 261). När människor blir äldre är det vanligt att uppleva 

minnesstörningar. Ibland kan det vara minnesproblem som är övergående, men i en del 

fall kan det vara ett första steg i en demenssjukdom. Demenssjukdom är ett 

samlingsbegrepp på ett sjuttiotal olika demensdiagnoser som alla omfattar försvagningar i 

hjärnans funktion (Blennow, Marcusson, Skoog & Wallin, 2003). Vid demens 

uppkommer symtom på försvagning och tillbakagång av mentala funktioner. Demens är 

ett tillstånd som orsakats av hjärnsjukdomar, skador på hjärnan eller kroppsliga tillstånd 

som påverkar hjärnan (Gullman, 2003).  

 

För att få diagnosen demens är ett första villkor att det skett en försämring i den kognitiva 

funktionsnivån gällande både minnes- och tankeförmåga. Demens innebär mycket mer än 

glömska, ofta ingår något eller några av följande symtom: försämrad tanke-, 

kommunikations- och orienteringsförmåga. Det kan även vara praktisk förmåga som att 

kunna upprätthålla inlärda färdigheter eller att klara av vardagliga ting som att sköta sitt 

hem och arbete (SBU, 2006). I en studie av Hallberg och Holst (2003) visade det sig att 

de demenssjuka var bedrövade och ledsna över att behöva ge upp sina aktiviteter, arbete 

och intresse som har spelat stor del in i deras liv. De menade vidare att personerna 

upplevdes detta som en stor förlust (Hallberg & Holst, 2003). Beroende på vilken del i 

hjärnan som är drabbad och svårighetsgrad är det möjligt att den drabbade personen kan 
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utveckla personlighetsförändringar som kan uttrycka sig i dåligt omdöme, 

hämningslöshet, aggressivitet, bristande insikt, känslomässig avtrubbning och brist på 

empati (SBU, 2006). Personer med demens har oftast en försämrad 

koncentrationsförmåga, de kan därför ha svårt att umgås med flera personer samtidigt 

samt uttrycka sig verbalt genom att få fram ord och komma ihåg namn på personer som 

de känner. Detta orsakar problem med att kunna fortsätta sitt sociala liv som de tidigare 

gjort (Dahlberg & Svanström, 2004). Av tidigare studie framkommer det att de som levde 

med en demenssjukdom ofta kände sig stressade och arga då allt runt omkring dem 

verkade gå mycket snabbare och de kunde inte längre hålla samma tempo. Det framkom 

också att många reagerade på att bli arga på sig själva, medan andra riktade sin 

aggression mot andra i sin närhet. Det visade sig även att det inte bara var den som fått 

sjukdomen som berörs, utan även deras anhöriga (Hallberg & Holst, 2003).  

 

Enligt Blennow et al. (2003) är det inte bara äldre personer som får demens, utan det 

förekommer även att människor under 65 år kan få diagnosen. De här människorna har 

oftast svårt att behålla sina arbetsuppgifter och lämnar i regel sitt arbete (Blennow et al., 

2003). I en studie genomförd av Duggleby et al. (2002) framkom det att personer med en 

demenssjukdom ofta kan känna en rädsla inom sig att de inte längre tillhör familjen, för 

att bli övergivna och ha en rädsla inför framtiden. Sjukdomen är associerad till en mängd 

förloranden så som förluster i vardagslivet, förändringar i relationer samt förlust av 

ömsesidighet (Duggleby et al., 2002). Antalet personer som drabbas av demens ökar i 

takt med att andelen äldre invånare ökar och vi lever längre. Eftersom kvinnor lever 

längre än män är det fler kvinnor som får demens. I Sverige drabbas ungefär 20 000 

människor varje år av någon form av demenssjukdom (SBU, 2006).  

 

 

Alzheimers sjukdom 

 

Den förste som beskrev Alzheimers sjukdom var en tysk psykiatriker och neuropatolog 

vid namn Alois Alzheimer år 1906. Han var mycket intresserad av att studera personer 

med olika neurologiska och psykiatriska sjukdomar, och av dess olika förändringar 

(Blennow et al., 2003). Alzheimers sjukdom är den vanligaste demensformen och utgör 

ungefär 60 % av alla demenssjukdomarna (SBU, 2006). Bakomliggande orsak till 

sjukdomen är genetisk och troligen har miljön någon form av inverkan (Adler et al., 

2006). Enligt Kitwood (1997) finns det inte något speciellt mönster för vem som får en 

demenssjukdom, utan den drabbar människor med alla möjliga bakgrunder. Det har 

varken med social klass, kultur, livsstil, tro eller värderingar att göra. 

 

Sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom är smygande, det är en process som börjar 

många år innan sjukdomsdebuten. Hur sjukdomen yttrar sig beror på var i hjärnan skadan 

finns. Vid Alzheimers sjukdom är det den bakre delen av hjärnan som är skadad, 

karaktäristiska drag är då minnesstörningar, svårigheter att tala och förstå, att utföra 

rörelser och svårigheter med att orientera sig, och desto längre sjukdomsförloppet går 

tillkommer även personlighetsförändringar (Adler et al., 2006). I tidigare forskning har 

personer med demens berättat hur de gör för att komma ihåg saker. De gjorde upp 
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strategier som passade dem för att underlätta vardagen i så stor utsträckning som möjligt 

(Claire, 2002).  

 

Sjukdomsprocessen delas in i olika stadium, i första stadiet kan ospecifika symtom som 

koncentrationssvårigheter, minnesproblem, trötthet och psykiatriska problem uppstå, 

personen i fråga får svårt att finna orden och svårt att hitta vägen dit de ska. I detta stadiet 

utreds också sjukdomen. I det andra stadiet blir symtomen ur första stadiet allt tydligare, 

det sker motoriska förändringar, hallucinationer förekommer och psykiatriska symtom 

förvärras. Dock är den sociala fasaden och personligheten någorlunda oförändrad. I tredje 

och sista stadiet har personen utvecklat ett stort omvårdnadsbehov. Motoriken är grovt 

förändrad, neurologiska symtom som epileptiska anfall förekommer, personen känner 

inte längre igen sina anhöriga, är inkontinent och personlighetsförändrad. Det är viktigt 

att utredning sker och att en diagnos ställs i ett så tidigt skede som möjligt, då behandling 

endast kan lindra symtomen och fördröja sjukdomsförloppet (Adler et al., 2006). Det kan 

vara svårt att sätta en tidpunkt då någon drabbats av demens eftersom symtomen och 

sjukdomen har ett långsamt händelseförlopp. Det kan därför ta flera år innan diagnosen 

blir ställd, detta kan vara extra tydligt om personen i fråga är yngre än 65 år då det ofta 

söks efter andra förklaringar till det förändrade tillståndet (Ekman et al., 2007). I tidigare 

studie har det visat sig att många misstänkt att något var fel med deras minne, men det 

tog lång tid innan de tog sig till läkare för att utreda symtomen (Hallberg & Holst, 2003). 

Trots att de fått diagnosen Alzheimers sjukdom kunde de ibland bli hoppfulla och tro att 

diagnosen var felställd, då de upplevde deras minne började bli något bättre. De som även 

hade accepterat diagnosen hoppades på att ett botemedel var inom räckhåll (Claire, 

2002). 

 

 

Kronisk sjukdom 

 

Enligt nationalencyklopedin (1993) kommer kronisk sjukdom från det latinska ordet 

chro´nicus, som betyder bestående, långvarig, långsamt utvecklande och obotlig 

sjukdom. Enligt Feldman och Gordon (1998) kan det bli en långdragen process att 

diagnostisera en kronisk sjukdom. Tiden innan en diagnos ställs kan vara väldigt 

påfrestande, speciellt psykiskt. När en person får besked om att ha fått en kronisk 

sjukdom kan det vara svårt att finna meningen med livet och förstå varför just den har 

drabbats och hur livet ska kunna fortsätta som före insjuknandet. Leva med en kronisk 

sjukdom innebär att leva med alla dess symtom, som ibland kan vara mycket svårt. 

Många gånger är det så att den drabbade inte längre känner sig som den individ den en 

gång var innan de fick sin diagnos, utan känner igen sig med alla symtom som sjukdomen 

medfört. En person med en kronisk sjukdom kan känna en ständig oro över vilka 

förändringar sjukdomen kommer att medföra, hur förändringarna kommer att arta sig och 

vilka eventuella begränsningar det kan innebära gentemot tillgången till livet (Feldman & 

Gordon, 1998). I så stor utsträckning som möjligt försöker en person med en kronisk 

sjukdom ta hand om sina fysiska, känslomässiga och psykiska problem så gott de kan 

innan symtomen tar överhand (FitzGerald, McCutcheon & Pearson, 2001). Många 

människor med kroniska sjukdomar försöker att finna andra vägar och tar hjälp av olika 

hjälpmedel för att inte låta sjukdomen kontrollera deras liv, och kunna leva ett 
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någorlunda normalt liv. De prioriterar ofta att deras sociala roll, nuvarande identitet och 

dagliga liv får fortsätta oförändrat i så stor utsträckning som möjligt (Hunt, Townsend & 

Wyke, 2006).  

 

Det är inte bara hos den som fått en kronisk sjukdom som livsvärlden förändras utan även 

dennes familj. Påfrestningarna och utmaningarna för den drabbade och för familjen ser 

mycket olika ut från fall till fall. Vilken sjukdom och dess olika symtom inverkar på hur 

familjens vardag förändras. När en person får en kronisk sjukdom kan sjukdomen 

uppkomma både smygande och akut. De sjukdomar som kommer akut, till exempel 

stroke, kan medföra att anhöriga till den som fått sjukdomen kastas in i en ny situation 

med många nya känslor och att de snabbt måste anpassa sig i den nya situation som har 

uppkommit. När en sjukdom kommer smygande ges det tillfälle till familjen att anpassa 

sig efterhand, men samtidigt ger det en känsla av oro och osäkerhet om vad som kommer 

att ske och hur framtiden kommer att bli (Kirkevold & Strømsnes Ekern, 2002).  

 

 

Livsvärld och Subjektiv kropp 

 

När personer drabbas av demens förändras livsvärlden (Dahlberg, Fagerberg, Nyström, 

Segesten & Suserud, 2003). Begreppet livsvärld kommer från fenomenologin som 

introducerades av den tyske filosofen Edmund Husserl. Han använde sig av livsvärlden 

för att lyfta fram människors upplevelser och motiv. Människan förstås i ett samspel med 

andra människor och med miljön förstås hon/han aldrig isolerad från omvärlden 

(Wiklund, 2003). Enligt Bengtsson (1998) är livsvärlden den värld vi lever i, vår vardag 

och tillvaro som uppmärksammas i ett livsvärldsperspektiv. I detta perspektiv ser, förstår, 

beskriver och analyseras världen så som den erfares av människor. Livsvärlden är den 

värld vi människor lever i och omedvetet tar för givet. De vardagliga sakerna som att 

arbeta, tänka, umgås med andra människor åstadkommer erfarenheter och upplevelser 

som tillsammans finns i en persons livsvärld. Så länge vi lever i den levda världen, vår 

livsvärld, har vi tillgång till livet och kan under denna tid aldrig komma ur eller ifrån den 

(Bengtsson, 1998).  

 

I ett vårdande perspektiv läggs tyngden på hur patienten uppfattar sin hälsa, lidande, 

välbefinnande eller vård. Den som fått en kronisk sjukdom har en egen berättelse och 

livshistoria, och kan då skildra sitt liv och vad som ingår i dennes livsvärld för att den ska 

känna välbefinnande. Vi debuterad demens förändras livsvärlden, den roll och position 

denne haft i samhället, vardagen och familjen kan då bytas ut för att tillgången till 

världen förändras. När minne, inlärningsförmåga och personlighet förändras minskas 

kraven från omgivningen. Personers medvetande och varande sammanfaller när någon 

drabbats av förvirring. Varande och medvetande bildar tillsammans den nutid vi upplever 

(Dahlberg et al., 2003). 

 

Med hjälp av vår subjektiva kropp har vi tillgång till världen och människorna i vår 

omgivning, och kring kroppen som är människans medelpunkt kretsar livet. När det sker 

en förändring i kroppen, som vid en kronisk sjukdom, förändras tillgången till världen 

och livet. Tillgången till livet kan snabbt förändras då det sker en förändring av den 
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subjektiva kroppen. Kroppen betraktas som något levande, som ett subjekt och inte som 

ett objekt. Under hela livet fylls kroppen av minnen, erfarenheter, visdom och 

upplevelser. På en och samma gång är kroppen både fysisk, psykisk, existentiell och 

andlig (Wiklund, 2003). Dahlberg et al. (2003) säger att när minnet sviker kan det 

upplevas lika dramatiskt som när en kroppsdel går förlorad, trots att något i kroppen går 

förlorar ska den ändå betraktas som något levande. När en människa drabbas av en 

sjukdom finns risken att personen inte längre kan delta i vardagen i samma utsträckning 

som när denne var frisk. Hur personen upplever sin självbild och kropp är betydande för 

hur personen upplever hälsa. När vi ställs inför en sjukdom har vi inte möjlighet att välja 

bort den, denna möjlighet har du dock om du kommer i en situation som vi uppfattar som 

hotande eller okänd (Dahlberg et al., 2003). 

 

 
Lidande och Välbefinnande 

 

I alla människors livsvärld finns lidande och välbefinnande som kan ses som en 

balansgång. Trots att en person lever med en kronisk sjukdom och upplever ett lidande 

kan denne samtidigt känna välbefinnande genom lyckliga stunder. Vid lidande finns det 

ingen som kan förstå och dela ens lidande, då kan personen få en känsla av att vara 

ensam, sårad och sårbar. Till följd av en sjukdom kan känslor som skuld, skam, saknad 

och osäkerhet följa och dessa känslor är personen ofta ensam om att bära. När det finns 

en känsla av att vara sårbar upplevs kroppen förändrad, personen kastas mellan hopp och 

förtvivlan, tappar kontrollen när de inte längre kan lita på sin kropp (Dahlberg et al., 

2003).  

 

En människa som lider har ofta svårt att beskriva sitt lidande för andra, detta gör att 

denne kan känna sig utanför och främmande för andra människor. Det finns onödigt 

lidande som till viss del går att lindra, trots detta verkar lidandet vara en del av 

människan liv (Wiklund, 2003). En person som är medveten om att sitt minne börjar 

svikta kan uppleva lidande. Det uppstår en utsatthet när personer inte längre kan 

kommunicera med omgivningen, att inte kunna förmedla vad de egentligen vill. Denna 

utsatthet finns i hela den livsvärld som personen befinner sig i och där den inte längre kan 

förmedla känslor av glädje, sorg, välbefinnande eller lidande. Genom att inte kunna 

förmedla sig finns risk att bli nonchalerad av omgivningen, och det kan då uppstå ett 

lidande (Dahlberg et al., 2003). Människan lider när de inte längre uppfattar sig själv som 

en hel person. Till följd av sitt sätt att vara från antingen sin sjukdom eller kroppsskada 

kan en känsla av att inte leva upp till sina egna eller omgivningens förväntningar 

uppkomma (Wiklund, 2003). 

 

Idag finns relativt få studier som är gjorda utifrån personen som har fått Alzheimers 

sjukdom, om hur de upplever att leva med sjukdomen, tankar, känslor, erfarenheter och 

behov (Aggarwal, Cybyk, Garfield, Minardi, Vass & Ward, 2003).  

 

 

 



 6 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa upplevelser av att få och leva med Alzheimers sjukdom. 

 

 

METOD 

 

Detta är en litteraturstudie baserad på skönlitterära självbiografier. Enligt Van Manen 

(1997) är biografier efter intervju det bästa sättet att komma en persons upplevelser så 

nära som möjligt (Van Manen, 1997). Skönlitterära självbiografier valdes för att en 

biografi är en primärkälla och för att ingen annan hade analyserat materialet tidigare. När 

kvalitativ metod används är målet att försöka se världen utifrån någon annans perspektiv 

och studera hur denna upplevs och levs. Vid kvalitativ metod kan livsvärlden beskrivas, 

förklaras och fördjupa förståelsen för dem som själva inte medverkar i den. Gemensamt 

för kvalitativa metoder är att syftet med studien är holistiskt, vilket betyder att det är 

helheten som studeras och inte variabler. Det bästa sättet att beskriva människors 

upplevelser, uppfattningar och erfarenheter är just genom kvalitativ undersökning. En 

lämplig metod att samla in data på är till exempel genom intervju, dokument, eller 

dagbok (Bahtsevani, Stoltz & Willman, 2006). Metoden är kvalitativ och en 

innehållsanalys har valts för att belysa kvinnornas upplevelse av att få och leva med 

Alzheimers sjukdom. Analysen av självbiografierna är dels manifest och dels latent. 

Studien är manifest då det synliga innehållet beskrivs, det uppenbara i materialet. Den är 

även latent då den underliggande meningen i innehållet har analyserats och tolkningar 

gjorts mellan raderna (Graneheim och Lundman, 2004).  

 

 

Urval och Datainsamling 

 

För att finna material som kunde vara relevant för studiens syfte, resonerades inklusion- 

och exklusionskriterier fram. Inklusionskriterierna var att böckerna skulle vara 

skönlitterära självbiografier och personen som fått Alzheimers sjukdom skulle på något 

sätt ha varit delaktig i författandet. Den som fått sjukdomen skulle vara i fokus och att det 

var deras egna upplevelser som skulle beskrivas. Vi såg gärna att personen i fråga inte var 

äldre än 65 år, detta för att det inte är lika vanligt förekommande att få Alzheimers 

sjukdom i så pass tidig ålder. Det var av intresse att få en inblick hur personens livsvärld 

om möjligt förändrades och upplevdes. De exklusionskriterer som användes var att 

böckerna inte fick vara skrivna av anhöriga och vinklat ur deras perspektiv, då detta inte 

var av intresse för studien. Likaså böcker som var författade av vårdpersonal sorterades 

bort, då de inte passade med vårt syfte.  

 

På Karlshamns Stadsbibliotek fick vi fram 16 träffar på sökordet Alzheimers sjukdom. 

Med samma sökord på Blekinge Tekniska Högskola resulterade i 23 träffar. Vi letade upp 

dessa böcker och undersökte om det var någon av böckerna som uppfyllde våra 

inklusionskriterier. Det framgick då att ämnet var mer outforskat än vi tidigare trott, då 
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det endast var en av dessa böcker som stämde överrens med kriterierna. Boken fanns i 

båda bibliotekskatalogerna och hette ”I slutet av minnet finns ett annat sätt att leva: 

Agneta Ingberg om sitt liv med Alzheimers sjukdom” som är författad av Agneta Ingberg 

med hjälp av hennes vän Birgitta Andersson. En narrativ läsning gjordes av denna bok 

och vi insåg då att den uppfyllde samtliga kriterier som satts upp. Dock ansåg författarna 

att studien hade chans att bli mer sanningsenlig, bredare och intressantare om det 

studerades ytterligare en skönlitterär bok med samma kriterier som tidigare formats. I 

samband med läsning av böcker inom demensområdet söktes ytterligare en bok fram. 

Denna bok var författad av en kvinna som fått Alzheimers sjukdom. ”Living in the 

Labyrinth: A Personal Journey Through the Maze of Alzheimer's” av Diana Friel 

McGowin. Denna bok gick inte att finna på något bibliotek i Blekinge eller på Blekinge 

Tekniska Högskola. Eftersom det skulle ta lång tid beställa boken via biblioteket 

inhandlades den på internetbokhandeln adlibris.se.  

 

 

Resumé av självbiografierna 

Bok nummer 1: I slutet av minnet finns ett annat sätt att leva: Agneta Ingberg om sitt liv 

med Alzheimers sjukdom. 

Prästen Agneta är 58 år när hon får diagnosen Alzheimers sjukdom. Hon har under några 

år förstått att något var fel, men har hela tiden trott att hon varit utbränd. Agneta börjar 

göra misstag i vardagen som aldrig tidigare inträffat. Plötsligt under en gudstjänst kunde 

hon inte komma ihåg vare sig tackbönen eller välsignelsen, vilka hon tidigare kunnat i 

åtskilliga år. I boken får vi följa Agnetas tankar och känslor från tidiga symtom, fram till 

diagnos och hur livet därefter ter sig.   

Bok nummer 2: Living in the Labyrinth: A Personal Journey Through the Maze of 

Alzheimer's. 

Skildrar en amerikansk kvinna vid namn Diana som vid 45 års ålder får Alzheimers 

sjukdom. Hon är mitt uppe i sin yrkeskarriär på en advokatfirma när hon märker att något 

är fel. De första symtomen som visar sig är yrsel och att hon tappar balansen, men 

reflekterar inte direkt över det. På vägen hem från ett ärende en bit från hemmet får hon 

väldigt svårt att finna vägen hem. När hon frågar om vägen kan hon inte ens komma ihåg 

namnet på bostadsområdet där hon bor. I boken följer vi Dianas vardag, hur hon lär sig 

hantera hemmet, familjen och yrket. 

   

 

Analysmetod 

 

Studien inspirerades av Graneheim och Lundman (2004) kvalitativa innehållsanalys. 

Analysen inleddes med att författarna var för sig läste igenom de skönlitterära böckerna, 

detta för att få en överblick om vad böckerna handlade om. Därefter lästes böckerna högt 

tillsammans, mening för mening och då togs ord och meningar ut som stämde överrens 

med syftet. För att få en överblick över de meningsbärande enheterna gjordes inga 

markeringar i böckerna, istället antecknades ord och meningar på post- it lappar. Med 

syftet i fokus fick vi med hjälp av post- it lapparna fram olika meningsenheter, detta 
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resulterade i ungefär 300 lappar. Lapparna med meningsenheterna på lades ut på att stort 

bord och de som inte passade syftet, som inte var någon upplevelse sorterades bort. Efter 

detta moment återstod ungefär hälften av lapparna. Meningsenheterna som stämde 

överrens med syftet kondenserades till mindre meningar så kärnan i texten fortfarande 

fanns kvar. Genom resonemang och reflektion kring de kondenserade meningsenheterna 

skedde kodning. En kodning ska enligt Graneheim och Lundman (2004) vara diskreta 

objekt och händelser. Kodningen ska förstås som en relation till de ursprungliga 

meningsenheterna (Graneheim & Lundman, 2004). Koderna diskuterades som i nästa 

steg bildade sub- teman, de svarade på vad kvinnorna upplevde. Ett mönster i sub- 

temana kunde urskiljas vilka grupperades och knöts samman till teman, de svarade på hur 

det för kvinnorna upplevs att få och leva med Alzheimers sjukdom. Dessa teman blev 

huvudrubriker i resultatet och sub- teman bildade underrubriker. I följande tabell 

presenteras tre meningsenheter med tillhörande teman. 

 

 

Meningsenhet Kondensering 

av 

meningsenhet 

Kodning Sub- tema Tema 

”Den här 

dagen kunde 

jag ingenting. 

Jag svettades 

och kunde inte 

hålla isär saker 

och ting. Till 

och med det 

mest välbekanta 

i gudstjänsten 

kändes nytt… 

Det var en 

fruktansvärd 

känsla, som 

också kom 

tillbaka i andra 

sammanhang.” 

 

Det mest 

välbekanta 

kändes nytt. 

Kunde inte 

hålla isär saker. 

Hade en 

fruktansvärd 

känsla inom 

sig. 

Kunde inte 

komma ihåg, en 

fruktansvärd 

känsla. 

Obehag av att 

plötsligt inte 

komma ihåg. 

Oro. 

”I was careful 

to not to let my 

guard slip. I 

must never let 

any 

acquaintance 

become too 

close, too 

familiar… I did 

nor want 

Hon kämpar för 

att inte framstå 

som svag. För 

att inte avslöja 

sina svagheter 

försöker hon att 

inte släppa 

människor nära. 

Kämpar för att 

inte avslöja sina 

svagheter. 

Fasar för att 

avslöja sig 

själv. 

Skam. 
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outsiders to 

know me too 

well. By 

keeping a safe 

distance, they 

would not 

discover my 

growing 

weaknesses.” 

 

”What would 

become of me 

should my 

condition 

deteriorate? 

Would I be 

cared for, 

treated with 

kindness and 

concern?” 

Vad skulle det 

bli av henne i 

framtiden, 

kommer hon bli 

väl behandlad 

och få den hjälp 

som hon 

behöver. 

Har många 

funderingar 

över hur 

framtiden 

kommer att bli.  

Upplever 

framtiden som 

osäker. 

Ovisshet. 

 

 

RESULTAT 

Av analysen framkom det tre olika teman med tillhörande sub- tema som ansågs vara av 

betydelse för att få fram ett resultat som byggde på att få och leva med Alzheimers 

sjukdom. De teman som framkom var oro, skam och ovisshet. Citat användes i resultatet 

för att tydliggöra vad kvinnorna upplevde och få en större inblick och förståelse i deras 

situation.  

 

 

Oro 

Känsla av att vara förändrad 

Gemensamt för Agneta och Diana var att de båda var i arbetsför ålder när de upptäckte att  

något inte stod rätt till. Agneta trodde sig vara överansträngd och att hennes misstag och 

plötsliga glömska kunde bero på att hon möjligtvis var utbränd. En underlig känsla infann 

sig i kroppen om att något var allvarligt fel, Agneta insåg att det var något i hennes tanke 

och minne som inte var sig likt. Diana märkte att hon inte var som tidigare i alla lägen, 

hon märkte att något var förändrat men försökte trots detta intala sig själv att det inte var 

något allvarligt fel. 
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”Jag trodde jag var utbränd helt enkelt, att det var därför 

 jag inte kunde samla ihop mig längre. Samtidigt visste 

 jag att något fundamentalt mitt sätt att tänka och minnas  

inte var sig likt ” (Andersson, 2005, s.18). 

 

Behöver förklaring till förändringarna 

Tidigare hade Agneta mött dagen med glädje och haft som motto att ”fånga dagen”, men 

nu kändes det som ett tvång att möta dagen och istället tvinga sig fram. Agneta tänkte att 

ifall det fanns chans till semester och vila skulle det säkert bli bättre. När vila inte hjälpte 

kontaktades en läkare, och vid besöket visade det sig att Agneta hade högt blodtryckt. 

Äntligen kände Agneta att det fanns en förklaring till sina tillkortakommanden och med 

hjälp av blodtrycksmedicin skulle det bli bättre. Diana försökte precis som Agneta att 

finna en annan orsak till sitt sätt att tänka och vara. Några år tidigare hade Diana drabbats 

av en stroke och sedan dess haft högt blodtryck och trodde nu att detta var orsaken till att 

minnet svek och hennes verbala svårigheter. Under den första tiden trodde Diana att detta 

självklart var någon av orsakerna och såg inga andra alternativ till att oro sig. Diana 

försökte trots detta intala sig själv att det inte var något farligt med att förlora sitt minne 

emellanåt. Tanken slår henne att det kanske är så här livet kan te sig vid stigande ålder. 

 

 

“I chided myself for too- early symptoms of empty nest syndrome. 

It was that time if life. My battle with little memory losses and 

balance were probably all psychosomatic, just a woman realizing 

that she was getting older, and not necessarily better” (McGowin,1994, s.4). 

 

Båda kvinnorna upptäckte själva att en försämring skedde steg för steg. Fast det var inte 

någon av kvinnorna som misstänkte att det var Alzheimers sjukdom som var orsaken, 

utan kvinnorna sökte efter en sjukdom som gick att bota. Agneta och Diana hade en 

känsla av hopplöshet och förvirring över sig. När kvinnorna insåg att 

blodtrycksmedicinen inte hjälpte söktes andra orsaker som gav upphov till deras 

förändring. De sökte själva efter en diagnos på varför båda blivit som de blivit i hopp om 

att kunna återgå till det normala.  

 

 

Obehag av att plötsligt inte komma ihåg 

Det framkom att kvinnorna upplevde oro och vanmakt över att inte kunna finna vägen 

hem. Till exempel kunde Agneta inte reda ut vilken tunnelbana hon skulle välja för att 

komma hem, den väg som tillslut valdes efter en lång tids fundering blev ändå fel. Hur 

mycket Agneta än ansträngde sig gick det inte att förstå vilket som var rätt väg. För 

Diana tar det fyra timmar att ta sig hem på en sträcka som normalt tar tjugo minuter. Hon 

blev arg på sig själv och kunde inte förstå varför det blev så här, allt i omgivningen 

kändes främmande och nytt. Händelserna gjorde att båda kvinnorna fick en känsla av att 

någon ryckte undan marken, båda blev ledsna och kände att paniken kom över dem, 

kvinnorna sökte i ett minne som för dem var helt blankt och varför förstod varken Agneta 
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eller Diana. Reaktionerna som uppstod när kvinnorna inte längre kom ihåg var att de ofta 

föll i gråt. Gemensamt bar båda på en obehaglig känsla av att vara vid sidan om sig själva 

och insåg att de inte längre fungerade som vanligt, kvinnorna kände sig korkade och 

rädda för sig själva. Agneta och Diana förklarade flera gånger i böckerna hur de försökte 

lugna sig själva när liknande situationer uppstod genom att försöka samla sig och ta några 

djupa andetag. Kvinnorna var oroliga och rädda för sig själva när deras sätt att vara och 

fungera inte längre var som förr.  

 

”Jag var så virrig. Jag vågade inte lita på att jag skulle 

komma ihåg allt som skulle sägas och göras. Jag skyllde på 

allt möjligt”  (Andersson, 2005, s.19). 

  

En av de enklaste sakerna som ingick i Agnetas arbete var att be Fader Vår och att läsa 

välsignelsen, detta fanns plötsligt inte kvar i minnet. En känsla av olust infann sig och 

Agneta kände sig allt mer tvungen att använda sig av ett manus för att klara av sitt arbete. 

Detta kändes mycket svårt då hon tidigare haft ett fotografiskt minne, och för Agneta var 

detta en mycket oroväckande situation. 

 

 

”Det var första gången på många år som jag inte kunde läsa välsignelsen 

 utantill. Jag vågade inte. Jag kände mig förvirrad och matt.  

Jag hängde inte ihop” (Andersson, 2005, s.14). 

 

 

Skam 

För och nackdelar av att berätta 

Agneta insåg relativt snabbt genom att berätta om sin sjukdom för andra människor fanns 

visst stöd och hennes livssituation förstods bättre. Men hon gjorde ett val gjordes, Agneta 

valde att inte berätta för alla i sin omgivning. För henne gällde det att våga berätta om 

sjukdomen när det behövs och samtidigt komma ihåg att det inte angår alla hur en 

människa mår. Vidare beskriver Agneta att först när hon berättar för andra om sin 

sjukdom blir det även en verklighet för henne, det blir då mer uppenbart. Det uppstod lätt 

svårigheter när Agneta berättade för andra, det var nästan värre att berätta om sjukdomen 

för andra än att själv ta emot diagnosen. Varje gång Agneta berättade för någon ställde 

hon sig inför en risk, hur den andra skulle reagera. Hon tyckte sig känna att det fanns en 

risk att som person inte längre bli placerad i det friska samhället, istället utanför. För att 

vara mer öppen om sin sjukdomssituation var Agneta och Diana tvungna att övervinna 

sina egna fördomar om Alzheimers sjukdom.  

 

 

”Det är skrämmande för många, men samtidigt tror jag inte att vi  

som har en demenssjukdom förlorar på öppenhet.  

Vi förlorar mer på att gå undan” (Andersson, 2005, s.73). 
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Liknande Agnetas känslor hade Diana svårt att berätta för familj och vänner, hon 

skämdes då det var osäkert hur de skulle reagera. Diana upplevde att hennes familj inte 

förstod vad sjukdomen innebar, när hon berättade för familjen upplevdes det inte som om 

familjen alltid stöttade henne och hon skämdes när hon inte fick gehör. Detta medförde 

att Diana inte vågade berätta om misstagen som begåtts utan höll det för sig själv. De hon 

vågar och vill berätta för är sina gamla bekanta, dock förskönades sanningen. Vännernas 

röst lugnade henne, trygghet infann sig och hon vågade öppna sig mer. Agneta upplevde 

att hennes sociala nätverk var otroligt betydelsefullt, annars visste hon inte hur den nya 

livssituationen skulle klaras av, det fanns en risk att stänga in sig från omgivningen. Trots 

att både Diana och Agneta kände att de fick stöd av sina vänner kunde ingen av dem till 

hundra procent öppna sig. Det allra innersta behöll kvinnorna för sig själva. 

  

 

                       ”Men jag skulle inte orka bara leva inomhus med tankarna,  

det klarar jag inte. Som tur har jag väldigt många som hör av sig 

och som vill träffa mig. Det gör livet lättare” (Andersson, 2005, s.88). 

 

 

Strategier underlättar vardagen 

Kvinnorna kom på olika alternativ för att klar av vardagens bestyr. I ett tidigt skede av 

sjukdomen fick kvinnorna problem med bilkörningen, eftersom de var medvetna om att 

inte hitta körde Agneta och Diana endast på vägar som var bekanta. Kvinnorna skrev 

lappar, gjorde egna kartor och låtsades vara någon som de egentligen inte var. Diana kom 

på att om hon låtsades vara turist blev hon vänligt bemött och fick bättre vägbeskrivning. 

När Diana presenterade sig som turist upplevdes situationen inte lika genant. Detta var en 

taktik som hon ofta använde sig av. 

 

Diana och Agneta använde sig av anteckningar för att komma ihåg vad som skulle göras 

och hur det skulle utföras. Lapparna var mycket viktiga och kvinnorna kände sig trygga 

av att ha dem, lapparna var som en säkerhetslina. ”Allt som inte var antecknat i agendan 

fanns inte” (Andersson, 2005, s 17). Utan agendan visste kvinnorna inte hur arbetet 

skulle klaras av, vilka telefonsamtal som skulle ringas eller vad som skulle göras.  

 

Fasar för att avslöja sig själv 

Vid samtal med människor där kvinnorna inte riktigt kom ihåg vad som tidigare hade 

sagts försökte båda hålla masken så gott det gick, så att dem Agneta och Diana pratade 

med inte skulle förstå att deras minne svek, kvinnorna hade en rädsla av att bli avslöjade. 

Båda försökte dölja att de inte visste vem personen var eller vad de pratade om genom att 

småprata och komma på trovärdiga bluffar.   

 

Båda var medvetna om att deras diagnos gör att symtomen visar sig utåt, sjukdomen var 

svår att dölja för omgivningen. En känsla kvinnorna hade var att livet var som en 

improviserad teater, de visste inte om det var en ”bra” eller ”dålig” dag. En bra dag kunde 

de dölja sina symtom för omgivningen och kände sig relativt friska. Under dåliga dagar 
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går det mindre bra att dölja sjukdomen, då känner de sig mer rädda och osäkra, risken att 

avslöja sig själva är överhängande. 

 

Diana valde att byta arbetsplats för att de inte skulle märka hennes svagheter. På detta vis 

visste inte hennes nya arbetskamrater vad hon en gång varit och vad som blivit förändrat. 

Diana väljer att dölja vilka misstag som gjorts för att inte uppfattas som dum och korkad. 

Efter en längre tid förstod även Diana att hennes arbete inte kunde fortsätta.  

 

Sorg över förluster 

Gemensamt upplevde kvinnorna att det var ett nederlag, de skämdes över att behöva 

avluta sitt yrkesliv i tidig ålder och framförallt upplevdes det som en sorg. Deras sociala 

roll med vänner förändras då de inte klara att umgås med flera personer samtidigt och de 

drar sig undan omgivningen.  

 

“Intellectually, I know my condition was not cause for shame, 

 yet emotionally I felt ashamed. I was losing my intelligence, 

 losing my memory, and my directional system 

was really shot to Hades” (McGowin, 1994, s. 53). 

 

Det skrämde Agneta och Diana att sjukdomsförloppet gick så fort och att det inte fanns 

något botemedel, endast bromsmedicin. Det kändes svårt att ge upp tanken på sig själva 

som gamla, kloka och rynkiga damer, den syn som kvinnorna haft på sig själva som sitt 

framtida jag. Agneta och Diana var plötsligt tvungna att lämna denna förväntan och inse 

att ålderdomen inte kommer att bli som den en gång antagits.  

 

Det upplevdes smärtsamt att inte veta om det var sista gången saker utfördes, sista 

gången de var medvetna om det, om det var sista julen kvinnorna fick vara med om och 

så vidare. 

 

“Morbidly, I wondered what changes would occur within 

 the next few years. There was so much to absorb and digest, 

 and my ability to do this was lessening each day” (McGowin, 1994, s. 47). 

 

 

Frustration över sjukdomen 

Kvinnorna undrade varför just dem drabbats och varför det var Alzheimers sjukdom de 

fått. Kvinnorna blev frustrerade av att inte kunna göra något åt sjukdomen, att det inte 

fanns något bot. Diana berättar om hur information ständigt söktes i hopp om ett 

genombrott som kunde bota Alzheimers sjukdom. Agneta var rädd för sjukdomen, men 

inte bitter över den. Ibland önskade hon sig fått en annan sjukdom som var lättare att 

dölja för andra och som inte påverkade hennes personlighet, hennes sätt att tänka och 

vara.  
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Agneta och Diana blev enormt frustrerade när de inte kom ihåg familjemedlemmarnas 

namn, framförallt upplevdes skam. I bakhuvudet visste de namnen, men kunde inte finna 

det. Tårarna föll både lättare och oftare när båda insåg misstag de gjort. Båda blev arga 

när de inte kunde uttrycka sig, och fick då svårare att acceptera sig själva. Varje förlust 

blev förstorad för dem i deras fruktan och sorg, ändå gjordes dumma saker för att dölja 

misstagen. Agneta sa sig vara perfektionist och blev förbannad över felen som gjordes. 

Med tiden började Diana dra sig undan omgivningen, alltmer befann hon sig i hemmet 

och var nära att falla in i en depression. Diana uttryckte det som att falla längre och 

längre ner i kvicksilversanden.  

 

Båda kvinnorna uttryckte sig vara trötta på att ha ”de anhörigas sjukdom”. De förstod att 

sjukdomen berörde alla i deras omgivning, men kunde ibland bli trötta på att inte 

betraktas som kapabla att själva vara sjuka. När information söktes om sin sjukdom 

upptäckte kvinnorna att den information som fanns var till största del riktad och ämnad 

till anhöriga och vårdgivare. 

 

 

Ovisshet 

Upplever framtiden som osäker 

Kvinnorna tänkte mycket på framtiden, tanken på ensamhet tog upp en stor del av deras 

tankar om framtiden. Agneta och Dianas makar var äldre än dem själva och hade problem 

med hälsan, detta får kvinnorna att fundera över ifall det i snar framtid är aktuellt att 

flytta till annat boende. Båda undrade då om det finns någon som var villig att ta hand om 

dem med omsorg och respekt. Diana undrade hur hon skulle klara sig om maken plötsligt 

skulle gå bort, skulle hon bli helt ensam eller skulle barnen ta hand om henne och då bli 

en börda för dem. 

 

“What would become of me should my condition deteriorate? 

Would I be cared for, treated with kindness an concern? 

Or would I be an unwelcome and resented burden, a sourse of contention? 

Or worse, deemed non-existent? Would I permitted to retain any degree 

of dignity and quality if life? Or would I considered human refuse, 

without merit, without feelings?” (McGowin, 1994, s.105). 

  

Agneta känner en önskan om att bo hemma så länge som möjligt, dock skräms hon inte 

av att flytta till annat boende och eventuellt bli beroende av andra. Agneta resonerar att 

hon gärna flyttar till annat boende i tid med sin make så att dem kan göra sig 

hemmastadda och bekanta med omgivningen för att fortfarande kunna avgöra vad som är 

viktigt. Agneta hoppas på detta vis att få behålla kärleken och integriteten till varandra, 

och känna trygghet från vårdpersonal som kan, vill och orkar ta hand om dem. I tanken 

finns ett boende där andra har kontroll över läget när hon inte längre kan det. Hennes fasa 

var att bli betraktad som galen av omgivningen och människor i samhället skulle tänka: 

får hon verkligen gå lös?  
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”Den dag jag inte längre bör säga något offentligt, när jag 

 kommer till stadiet då jag kanske vägrar tvätta mig, 

 när jag inte längre bör visa mig, hoppas jag  

att någon annan sätter stopp” (Andersson, 2005, s.74). 

 

Den andra kvinnan tänkte inte lika mycket på att flytta till ett annat boende som Agneta. 

Diana ville hellre förlita sig på att hennes make kommer ta hand om henne när hon inte 

längre kan själv. Hon behövde bekräftelse på att maken kommer att ta hand om henne i 

resten av hennes liv. Till och från fick Diana bekräftelse av maken att han kommer att ta 

han om henne, men emellanåt kändes detta ändå osäkert. Diana kände fortfarande att han 

inte förstod allvaret med sjukdomen, maken sa att han i vilket fall som helst inte trodde 

att hon skulle bli helt virrig och göra bort sig. Båda kvinnorna poängterar att trots 

ovissheten inför framtiden vill de fortsätta kämpa och göra det bästa av situationen. 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med studien är att beskriva upplevelser av att få och leva med Alzheimers 

sjukdom, därför har författarna valt att göra en kvalitativ litteraturstudie detta för att 

komma nära inpå den som har fått sjukdomen. Bahtsevani et al. (2006) skriver att trots en 

författare till en studie inte medverkar i den studerades livsvärld, kan det genom en 

kvalitativ metod i form av till exempel intervju, dokument eller dagbok komma den 

studerades livsvärld nära och få en fördjupad förståelse (Bahtsevani et al., 2006).  

 

Resultatet grundas på två skönlitterära självbiografier. För att kunna beskriva hur 

människor upplever världen är biografier enligt Van Manen (1997) utmärkta att studera. 

Fördelar med att basera studien på självbiografier är att kvinnornas innersta upplevelser 

beskrivs noggrant av dem själva. De bestämmer själva vad som är viktigt att förmedla 

vidare till läsaren. Enligt Van Manen (1997) är innehållet i texterna oftast väldigt 

detaljerat och händelserna noga beskrivna. Detta blir då även intressant ur ett 

vetenskapligt perspektiv (Van Manen, 1997). Författarna hade gärna sett att fler 

självbiografier hade inkluderats i studien, men kunde inte finna fler som överrensstämde 

uppsatta inklusionskriterier. Nackdel med att välja självbiografier kan vara att validiteten 

inte är lika hög som vid vetenskapliga artiklar. Om studien genomförts på det viset är det 

möjligt att resultatet sett annorlunda ut, detta för att antalet personer som deltar vanligtvis 

är fler. Eftersom en studie med snarlikt syfte nyligen genomförts med utgångspunkt från 

vetenskapliga artiklar valdes istället skönlitterära böcker.  

 

Den ena boken är skriven på engelska, det är möjligt att engelskan omedvetet tolkats och 

översatts felaktigt. Böckerna fångade läsarnas intresse, det kändes som om att kvinnorna 

delade med sig av sina innersta tankar och känslor. Boken som den svenska kvinnan hade 

varit med och författat var utgiven år 2005, däremot var boken av Diana utgiven redan 

1994. Det är möjligt att det kan upplevas som om böckerna var författade med allt för 
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många år emellan. Detta är troligen inte av betydelse då det är upplevelser av att leva 

med Alzheimers sjukdom som skulle undersökas och dessa upplevelser förändras 

sannolikt inte över tid.  

 

Analysen har inspirerats Graneheim och Lundman (2004) innehållsanalys som består av 

sex steg. Dessa steg efterföljdes, från inledande arbete med att läsa självbiografierna där 

meningsbärande enheter plockades fram för att slutligen att bilda teman. I det inledande 

steget lästes böckerna var för sig, de fem efterföljande stegen utarbetades gemensamt i 

form av betydelsefulla diskussioner och reflektioner. Det andra steget enligt Graneheim 

och Lundman (2004) är att plocka ut meningsbärande enheter i texten. Dessa ströks först 

under direkt i böckerna, efter ett par kapitel ansågs detta inte vara rätt arbetssätt. Istället 

användes post- it lappar, och en bättre överblick infann sig över utplockade 

meningsenheter. Tyvärr var inte författarna tillräckligt fokuserade på syftet när 

meningsenheter plockades ut, vilket resulterade i allt för många lappar som inte beskrev 

upplevelse. Mycket tid lades därför på att sortera bort lappar. Då de meningsbärande 

enheterna fortfarande var många efter sortering blev kondenseringen och kodningen 

omfattande. Det gjorde det svårt att hitta bra benämning på dessa vilket medförde att en 

tillbakablick på de meningsbärande enheterna utfördes. Efter detta gick det bättre att hitta 

bra benämningar och analysen resulterade i ett resultat.  

 

Analysen av studien är dels en manifest- och dels latentinnehållsanalys. Studien är 

manifest då det i analysen bildas sub- teman, som svarade på vad kvinnorna upplever. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det sub- teman som är den beskrivande delen 

av innehållet och kan därför ses som ett uttryck för ett manifest innehåll i texten. Sub- 

teman svarar som underrubriker till huvudrubrikerna som är teman. I studien 

framkommer tre teman, detta är den latenta delen, vilket svara på hur kvinnorna upplever 

det att få och leva med Alzheimers sjukdom. Författarna anser att den kvalitativa 

innehållsanalysen har gett studien hög tillförlitlighet, eftersom analysen följs och stegen 

redovisas ges det i resultatet troligtvis inte utrymme för egna värderingar (Graneheim & 

Lundman, 2004). Med de sub- teman som mynnat ut till teman som handlar om vad och 

hur Agneta och Diana upplever anser författarna sig fått svar på sitt syfte, detta eftersom 

det finns inget rätt eller fel när det gäller att studera två olika människors individuella 

upplevelse. 

 

 

Resultatdiskussion  

 

I resultatet framkommer det att kvinnorna steg för steg förstår att de ställts inför en 

förändring i sitt sätt att tänka och vara. De är i behov av att veta vad som är fel och om 

det finns en diagnos som svar på deras oro. Hallberg och Holst (2003) menar att personer 

som står inför förändringar som vid en demenssjukdom många gånger misstänker att det 

är något fel med deras minne, men det tar ofta lång tid innan diagnos ställs då de försöker 

finna andra orsaker (Hallberg & Holst, 2003). Detta kan bero på att förloppet vid 

Alzheimers sjukdom är smygande och är en långdragen process att utreda (Adler et al., 

2006). Även Ekman et al. (2007) poängterar att personerna i fråga vill ha en förklaring 
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till sitt förändrade tillstånd, men en diagnos kan ta lång tid och vara svår att ställa hos 

framförallt yngre personer.   

 

Det visar sig i resultatet att kvinnorna lider när de plötsligt inte kommer ihåg. De blir 

oroliga och rädda för sitt nytillkomna sätt att vara och fungera. Ur Dahlberg och 

Svanström (2004) studie framkommer det att eftersom personer med demens har en 

försämrad koncentrationsförmåga kan de ha svårt att uttrycka sig verbalt, och det kan 

vara svårt att komma ihåg självklara saker som namn på personer som de känner väl 

(Dahlberg & Svanström, 2004). Dahlberg et al. (2003) betonar att minnet är något 

levande och när detta går förlorat kan det upplevas lika dramatiskt som att förlora en 

kroppsdel. Vidare beskriver de att det lätt uppstår en utsatthet när en person inte längre 

kan kommunicera med omgivningen, dennes livsvärld blir då utsatt. När kroppen är 

förändrad upplevs en sårbarhet, då det inte går att lite på sin kropp och kontrollen är 

förlorad kastas personen mellan hopp och förtvivlan (Dahlberg et al., 2003). Wiklund 

(2003) menar vidare att under livets gång har människan samlat på sig minnen och 

erfarenheter som ingår i ens livsvärld, när minnet sedan börjar svika reduceras tillgången 

till livet och världen som personen en gång haft (Wiklund, 2003).    

 

Föreliggande studies resultat visar på att kvinnorna inte väljer att berätta för alla i 

omgivningen, utan gör ett val. De vet aldrig hur den de berättar för kommer att reagerar, 

om reaktionerna blir positiva eller negativa. De ställs inför en risk att hamna utanför 

samhället. Enligt Duggleby et al. (2002) går demenssjuka ofta och bär på en rädsla av att 

bli övergivna av omgivningen, att inte längre tillhöra gemenskapen vilket i detta fall kan 

sammankopplas som samhället. Wiklund (2003) menar på att människan lider när denne 

inte känner att han eller hon kan leva upp till sina egna och omgivningens förväntningar 

(Wiklund, 2003). Om en sjuk person berättar om sin sjukdom och får negativ respons kan 

känslor som skuld, skam och osäkerhet följa. Det är troligt att dessa känslor kan bidra till 

utanförskap och personen i fråga är då ensam om att bära dessa (Dahlberg et al, 2003). 

Feldman och Gordon (1998) menar att den som fått sjukdomen kan känna att de inte 

känner igen sig som den individ de en gång varit, utan istället känna igen sig med vad 

sjukdomens symtom har medfört. Det är möjligt att det är just denna känsla som 

kvinnorna vill förhindra att omgivningen också ska känna vilket Hallberg och Holst 

(2003) slår fast vid. Deras studie indikerar på att personer med demens har olika sätt att 

berätta för andra om sin sjukdom. Om och hur de väljer att berätta för andra samspelar 

med deras egen självkänsla och personlighet.    

    

I resultatet framgår det att kvinnorna utformar strategier för att underlätta vardagen. 

Dessa strategier ses från deras sida som en säkerhetslina för att komma ihåg vad och hur 

vardagsbestyr ska utföras. I Hunt et al. (2006) påvisar att personer med en kronisk 

sjukdom som Alzheimers prioriterar att få fortsätta sina liv oförändrat i så stor 

utsträckning som möjligt. För att kunna leva ett så normalt liv som möjligt försöker de 

finna andra vägar och finner hjälpmedel för att inte låta sjukdomen kontrollera deras liv. 

Även Claire (2002) kom fram i sin studie om hur personer med Alzheimers sjukdom gör 

för att komma ihåg vad som ska utföras. Detta tyder på en strategi många som har fått 

demens använder sig av.   
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Vidare framkommer det i resultatet att de sker en tillbakagång av kvinnornas tidigare liv. 

Genom sjukdomens symtom hämmas deras sociala roll, de slutar sina arbeten och drar sig 

undan omgivningen. I en rapport av SBU (2006) visade det sker flera olika försämringar 

med sjukdomen. Många gånger går det inte längre att klara vardagliga ting och 

upprätthålla praktiska förmågor. Enligt Hallberg och Holst (2003) blir följden av detta att 

den Alzheimers sjuke upplevde det som en stor förlust att behöva ge upp sina aktiviteter, 

arbete och tidigare intressen. Ett resultat av detta är att demenssjuka känner sig bedrövade 

och ledsna. Vidare menar också Dahlberg et al. (2003) att det finns en risk att inte kunna 

medverka i vardagen när en människa blir sjuk på samma sätt som den tidigare gjort.  I 

Duggleby et al. (2002) studie kom det fram att Alzheimers sjukdom var associerad till en 

mängd förloranden i resterande del av livet.  

 

Av resultatet framgår att kvinnorna upplever en oerhörd frustration över att just de fått 

Alzheimers sjukdom och att den inte går att bota. De blir arga och ledsna när de inte kan 

övervinna sjukdomens symtom. Feldman och Gordon (1998) skriver att efter ha mottagit 

besked om att ha fått en kronisk sjukdom är det lätt att personen bli frustrerad och 

ifrågasätter varför just de drabbats. Det blir vara svårt att finna mening med livet och 

förstå hur livet ska kunna fortsätta som före insjuknandet (Feldman & Gordon, 1998). 

Enligt Kitwood (1997) finns det ingen enhetlig förklaring till varför vissa personer 

drabbas av Alzheimers sjukdom. Dahlberg et al. (2003) anser att hur människan upplever 

sin självbild och kropp är av betydelse för hur hälsa upplevs. Inför en situation som 

uppfattas som hotande eller okänd finns möjligheten att välja bort den, tillskillnad från 

när vi ställs inför en sjukdom, sjukdomen möter du varken du vill eller inte (Dahlberg et 

al., 2003). Leva med en demenssjukdom kan enligt Hallberg och Holst (2003) kännas 

stressande och en reaktion kan vara att de blir arga på sig själva och andra över sina 

tillkortakommanden.  

 

Föreliggande studies resultat visar att båda har många tankar inför framtiden. De är rädda 

att bli en belastning för samhället och familjen, ändå söks bekräftelse på att de kommer 

att bli omhändertagna med kärlek och respekt. Detta kan dras parallellt till vad Duggleby 

et al. (2002) kom fram till. De menar att personer med begynnande demenssjukdom kan 

känna en rädsla inför framtiden, då de är rädda att bli övergivna och inte längre tillhöra 

familjen. Även Feldman och Gordon (1998) har kommit fram till att personer med 

kronisk sjukdom känner en ständig oro över framtiden förändringar, hur förändringarna 

kommer att arta sig och vilka eventuella begränsningar det kan innebära gentemot 

tillgången till livet. Kirkevold & Strømsnen Ekern (2002) menar vidare att vid en 

smygande sjukdom finns det tid för anpassning vilket kan ses som positivt, men en 

negativ aspekt av detta är att framtiden då kan kännas mer oroväckande och osäker.  
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SLUTSATS 

 

Denna studie har visat att personer som får Alzheimers sjukdom känner en stark oro då 

de inte känner igen sig själva, i sitt sätt att tänka, vara och minnas. De förstår att något 

inte står rätt till men har svårt att begripa vad felet är. I denna oro känner de sig 

främmande för sig själva och en rädsla över att inte längre känna igen sig. Kvinnorna 

upplever skam av att de fått Alzheimers sjukdom, de försöker många gånger att dölja 

sjukdomen och har svårt att dela med sig av sitt tillstånd till andra i deras omgivning. 

Mitt i denna skam så finns också en lättnad över att deras tillkortakommanden fått en 

diagnos. De känner ett behov av att få stöd från familj och vänner för att klara sig igenom 

vardagen, även deras egna knep gör att dagen blir lättare. Inför framtiden upplever 

kvinnorna en ovisshet, de undrar hur framtiden kommer att arta sig och ifall de skulle bli 

vårdade med respekt och omsorg.  

 

Genom denna studie har författarna fått en insikt i hur en Alzheimerssjuk person upplever 

att få och leva med sjukdomen, vi tror och hoppas att i vårt nästa möte med en 

Alzheimerssjuk person har vi en djupare förståelse och medkänsla. Eftersom ämnet är 

begränsat utforskat då fokus har haft en tendens att hamna på de anhöriga, tycker vi att 

detta ämne behöver belysas ytterligare. Det hade varit intressant att följa flera personer 

från att de får sin diagnos genom de olika stadierna, en kontinuerlig uppföljning av 

deltagarna som inkluderats i studien. Detta för att se hur personen själv upplever sin 

situation och hur de fysiskt och psykiskt förändras. Detta för att vi som vårdpersonal och 

medmänniskor ska kunna möta dessa människor med respekt och större förståelse.  
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