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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en vanlig obotlig neurologisk sjukdom. Sjukdomen 
innebär en långsam försämring livet ut. Både motoriska och icke-motoriska symtom har stor 
inverkan på drabbades livsvärld även om det finns lindrande läkemedel.  
Syfte: Syftet är att undersöka hur personer med Parkinsons sjukdom hanterar sin sjukdom och 
finner välbefinnande trots sjukdom. 
Metod: Studien har en kvalitativ ansats och baseras på fem stycken självbiografier skrivna av 
personer med Parkinson sjukdom. Texten har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Tre huvudkategorier framkom: ”Att få sjukdomen – en resa mot insikt och 
kunskap”, ”Ett nytt sätt att leva” och ”Omgivningens betydelse”. Att acceptera sjukdomen var 
en process som kunde ta tid. Behov och vilja att lära sig varierade och ändrades efterhand. 
Med sjukdomen kom nya behov av att vila mer och att planera och prioritera sin tid. En 
positiv attityd och humor var vanligt att ta till. Familj och vänner gav både stöd och ökade 
välbefinnandet. 
Slutsats: I mötet med personer med Parkinsons sjukdom är det viktigt att känna av och 
anpassa sig till var den personen befinner sig i sin hälsoprocess. Att uppmuntra till att 
personen själv testar sig fram och själv söker information. Det är även viktigt att inkludera 
närstående om detta är aktuellt då dessa ofta spelar stor roll för hantering och välbefinnande.  
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BAKGRUND  
 
Parkinsons sjukdom är den neurologiska sjukdom som är näst vanligast efter Alzheimers. Det 
finns idag cirka 24 000 patienter som fått diagnosen i Sverige (Karolinska institutet). 
Vanligaste debutåldern är i 60-års åldern. Yngre kan drabbas, men det är ovanligt att få 
sjukdomen innan 30- års ålder (Fagius & Nyholm, 2013). 
 
Parkinsons sjukdom 
Vid Parkinsons sjukdom sker en degeneration i hjärnan som leder till brist på 
transmittorsubstansen dopamin. Patienten får då problem med att utföra och kontrollera sina 
rörelser (Svensson, 2007). Brist och/eller obalans mellan dessa och andra substanser ger också 
en mängd andra både motoriska och icke-motoriska symtom (Macphee & Stewart, 2012a). 
Det finns ingen enskild undersökning eller test som ger en korrekt diagnos. Parkinsons 
sjukdom diagnostiseras helt utifrån de kliniska undersökningarna (Fagius & Nyholm, 2013). 
 
Det finns idag ingen behandling som kan förhindra sjukdomsförloppet. Behandling är istället 
inriktat på att vara symtomlindrande. Vilka läkemedel och doser som fungerar bäst provas ut 
individuellt (Macphee & Stewart, 2012b). Det viktigaste och mest effektiva läkemedlet är 
levodopa som är ett förstadie till dopamin. En vanlig biverkning av medicinen är överrörlighet 
som innebär ofrivilliga rörelser, att personen får svårt att kontrollera rörelser och att rörelser 
blir överdrivna (Widner & Marktorp, 2012). 
 
 I sena stadier av sjukdomen kan jämn tillförsel av läkemedel genom infusion göra att 
svängningarna minskar (Fagius & Nyholm, 2013). Även deep brain stimulation (DBS) är en 
behandling som kan bli aktuell i sena stadier av sjukdomen (Macphee & Stewart, 2012: 
Haarh, Kirkevold, Hall & Østergaard, 2010). DBS innebär att elektroder opereras in i ett visst 
målområde av hjärnan. Elektroderna är förbundna med ett batteri, pacemaker, som opereras in 
under huden på bröstet hos patienten. Därefter kan patienten själv ställa in stimulatorn med 
hjälp av en patientprogrammerare (Akademiska sjukhuset, 2012).  
 
Motoriska symtom   
De tre så kallade kardinalsymtomen är tremor (skakningar), rigiditet (ofrivillig 
muskelanspänning och ryckiga rörelser) och hypokinesi (rörelsefattigdom). Vanligtvis börjar 
dessa symtom i ena kroppshalvan och sprider sig sen till resten av kroppen. Symtomen 
kommer successivt och förvärras gradvis. Symtombilden varierar från patient till patient och 
kan domineras av något eller några specifika symtom, speciellt i början (Fagius & Nyholm, 
2013). Typiskt för tremor vid Parkinsons sjukdom är att de i början av sjukdomen 
uppkommer då extremiteten är i vila och upphör helt under sömn och vid rörelser som är 
viljestyrda. Vid senare stadier förekommer skakningar även vid viljestyrda rörelser. 
Hypokinesi och bradykinesi innebär att den drabbades rörelser blir långsammare, mindre och 
sämre koordinerade. Det blir svårare att starta och avsluta rörelser. Vanliga tecken på detta är 
att patientens steg blir mindre, i början släpar ofta ett ben efter samt att även handstilen blir 
mindre och mindre. Senare i sjukdomen förloras ofta förmågan att gå helt. Ansiktsmimiken 
blir stelare, svårigheter att tugga och svälja förekommer och talet påverkas genom att rösten 
blir svagare och talet mer entonigt. Rigiditet och dystoni innebär att musklerna blir stela och 
spända. Patienten upplever en tyngdkänsla i extremiteter och ett slags motstånd när denne ska 
böja en arm eller ett ben. Så kallade kugghjulsfenomen är vanligt och innebär som namnet 
antyder att rörelser blir ryckiga (Ericson & Ericson, 2012).  
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Icke-motoriska symtom  
Tidigare har fokus i forskning och behandling kring sjukdomen legat på de motoriska 
symtomen. Dock är icke-motoriska symtom vanliga och kan till och med vara det 
dominerande och mest besvärliga för patienter. Icke-motoriska symtom kan vara 
neuropsykiatriska som depression, ångest, sömnsvårigheter, apati, nedsatt kognitiv förmåga 
och demens. Det kan också vara andra symtom som till exempel lågt blodtryck, svårigheter att 
kissa, förstoppning, smärta, svettningar, ökad salivutsöndring. Icke-motoriska symtom 
förvärras efter hand som sjukdomen förvärras. De förekommer dock i alla stadier och kan visa 
sig innan de motoriska symtomen (Macphee & Stewart, 2012b).  
 
Sjukdomens betydelse för den drabbade 
Parkinsons sjukdom och dess symtom har negativ inverkan på livskvalitet. Studier har visat 
att de icke-motoriska symtomen faktiskt påverkar patienter mer än de motoriska även om de 
motoriska också har stor betydelse. Exempelvis depression och sömnbesvär är de symtom 
som försämrar välbefinnandet mest. (Weerkamp et al., 2013; Martinez-Martin, Rodriguez-
Blazquez, Kurtis, M. M & Chaudhuri, 2011). Sjukdomen innebär en långsam försämring med 
allt fler symtom och drabbade måste hela tiden anpassa sig till förändringarna (Haarh, 
Kirkevold, Hall & Østergaard, 2011).   
 
Så småningom när sjukdomen förvärrats utvecklar patienten ofta en on-off symtomologi. 
Detta innebär hastigt omväxlande perioder med antingen överrörlighet eller stelhet (Widner & 
Marktorp, 2012). Patienter kan uppleva det svårt att hantera hur kroppen blir allt mer 
okontrollerbar på grund av sjukdomen och hur alla aspekter i livet förändras. Känslan av att 
förlora sin självständighet, hopp och hur självkänslan blir allt lägre förekommer (Haahr et al, 
2011). Svängningar mellan ”on-” och ”off-läget kan ske mycket hastigt, till exempel när 
personen är under en pressad situation. Utan förvarning låser sig benen och patienten kan inte 
röra sig. Detta ger en känsla av förlorad kontroll och osäkerhet över hur den egna kroppen 
kommer att agera under dagen. Det kan uppstå en förödmjukande känsla under ”off” perioden 
då nästan total immobilitet kan uppstå. Känslan beror delvis på hur omgivningen hanterar 
situationen. (Caap-Ahlgren, Lannerheim & Dehlin, 2002).  
 
Av de patienter som genomgått en DBS-operation upplever majoriteten så småningom en 
förbättrad motorisk funktion och en minskning av on-off fenomen (Lindahl & MacMahon, 
2011). Känslor av frihet kan infinna sig då kroppen kan röra sig mer fritt. Även känslor av att 
ha större kontroll och fler valmöjligheter uppstår (Haahr et al, 2010). Dessa faktorer ger en 
ökad livskvalitet. Under det första året efter DBS-operation kan dock känslan snarare vara 
negativ. Enligt Haahr, Kirkevold, Hall och Østergaard (2010) kan det upplevas svårt att lära 
sig att reglera inställningarna på DBS:en och det kan kännas tufft att anpassa sig till den ”nya 
kroppen”. Detta påverkar känslan av kontroll. 
 
För att lära sig att leva med sjukdomen i dess alla stadier används olika copingstrategier. 
Enligt Bucks et al. (2011) är de två viktigaste strategierna vid Parkinsons sjukdom att ha en 
problemlösningsinriktad inställning och att inte fly från de problem som uppstår. De som 
tacklar sjukdomen på detta sätt når ökad livskvalitet. Att ha en positiv inställning och att 
kunna använda sig av humor kan också vara viktiga strategier. Att befinna sig i en trygg miljö 
med sin familj kan vara betydelsefullt. Det är även viktigt att hålla sig till rutiner och att ha en 
känsla av kontroll över sin sjukdom (Haahr et al, 2010; Caap-Ahlgren et al., 2002). 
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TEORETISK REFERENSRAM 
 
Studien kommer att göras utifrån ett vårdvetenskapligt synsätt med ett patientperspektiv. 
Patientperspektivet innebär att patienten ses som expert på sig själv och sin upplevelse av 
hälsa. Den har ett tydligt holistiskt sätt att se på människan. Detta synsätt innebär att 
människan inte kan delas upp i kropp och själ utan att kropp och själ måste ses som en helhet 
(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Målet med vård är hälsa och 
vårdarens uppgift är att stärka de processer hos patienter som leder mot hälsa. Hälsa kan ses 
som mer än frånvaro av sjukdom och därför kan strävan mot hälsa finnas trots obotlig 
sjukdom, som Parkinsons sjukdom. Viktigt för hälsan ses att känna mening och sammanhang, 
att ha livskraft och en balanserad livsrytm, känna välbefinnande och att vara i stånd att utföra 
små och stora livsprojekt (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdvetenskapliga begrepp viktiga 
för studien är; livsvärld, välbefinnande och den levda kroppen. 
 
Livsvärld 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) utgår alltid ett vårdvetenskapligt vårdande från 
patientens livsvärld. En patients livsvärld är världen och verkligheten så som patienten erfar 
och upplever den. Varje person uppfattar världen på sitt unika sätt. Genom att försöka sätta 
sig in och förstå hur patienten upplever sin livsvärld går det att hjälpa patienten i dennes 
hälsoprocess på ett bättre sätt (ibid.). Den medicinska diagnosen eller provresultatet kan 
således inte ses endast ur ett biomedicinskt perspektiv utan måste alltid ses i ljuset av 
patientens livsvärld och hur den påverkas (Dahlberg et al., 2003). En diagnos som Parkinsons 
sjukdom innebär en genomgripande förändring av en persons livsvärld då symtomen inkräktar 
på alla aspekter av livet (Haahr et al., 2011). Det är därför betydelsefullt att sjuksköterskan 
har en vilja att förstå patientens unika upplevelse av sjukdomen. Genom att undersöka hur den 
drabbade själv hanterar sjukdomen och symtom och vilka resurser denne har, kan vårdare 
hjälpa patienten mot välbefinnande och hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Välbefinnande 
Att känna välbefinnande är en viktig del av upplevelsen av hälsa trots sjukdom. Exempelvis 
kan personer uppleva ökad grad av hälsa och välbefinnande genom att kunna utföra aktiviteter 
utan att vara beroende av någon annan. Genom god vård kan en patient känna ökad grad av 
välbefinnande. Välbefinnande är en viktig del av hälsoprocessen vid obotlig sjukdom som 
Parkinsons sjukdom och kan finnas samtidigt som lidande på grund av svåra symtom 
(Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Trots de stora förändringarna som sker av kroppen vid Parkinson sjukdom kan en inre balans 
infinna sig och välbefinnande upplevas om patienten omsider accepterat sin situation 
(Wiklund, 2003). I ett liv med en obotlig sjukdom är det därför viktigt att finna olika 
strategier för att finna livet meningsfullt (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Den levda kroppen 
Enligt Dahlberg et al. (2003) kan kroppen ur ett vårdvetenskapligt perspektiv inte uteslutande 
ses som ett objekt. Den är inte något vi har utan något vi är. Det är genom kroppen vi 
upplever världen. Våra minnen, känslor och tankar finns i kroppen. När kroppen förändras på 
grund av sjukdom så förändras också tillgången till världen och hela ens livsvärld (ibid.). 
Identitet och självkänsla hänger också ihop med hur kroppen upplevs. Alltså kan den stora 
förändringen som sker av kroppen vid Parkinsons sjukdom påverka hela patienten och hur 
denne ser på sig själv (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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PROBLEMFORMULERING 
 
Parkinsons sjukdom är en svår neurologisk sjukdom. Sjukdomen orsakar en långsamt 
fortskridande nedbrytning av vissa delar i hjärnan. Nedbrytningen ger obalans i hjärnans 
signalsystem och kan ge en mängd symtom, både motoriska och icke-motoriska. 
Behandlingen som anpassas efterhand som sjukdomen förvärras, ges för att lindra symtomen 
då det inte idag finns botemedel mot sjukdomen. Ju längre en person haft sjukdomen desto 
värre blir symtomen och desto svårare blir det att behandla på ett bra sätt. Hastiga 
svängningar mellan överrörlighet och stelhet tillkommer efter några år. 
  
Både de motoriska och icke-motoriska symtomen påverkar flera aspekter av livet på ett 
negativt sätt. Livskvalitet och välbefinnande försämras. Kroppen upplevs svårare och svårare 
att kontrollera. För att klara av att leva med sjukdomen använder sig drabbade av olika sätt att 
hantera den. 
 
Att vårda någon ur ett livsvärldsperspektiv innebär att uppmuntra patientens egen 
hälsoprocess och motivera dem till att bibehålla de resurser patienterna själva har. Genom att 
undersöka vilka behov och strategier patienten själv använder sig av för att närma sig hälsa 
och välbefinnande stöds denna hälsoprocess. 
 

SYFTE 
 
Syftet är att undersöka hur personer med Parkinsons sjukdom hanterar sin sjukdom och finner 
välbefinnande trots sjukdom. 
 

METOD  
 
Studien gjordes utifrån en kvalitativ ansats eftersom detta anses som lämpligt i förhållande till  
syftet. Enligt Polit och Beck (2012) används kvalitativ metod för att undersöka människors 
upplevelser och är typiskt grundad på direkta erfarenheter av de personer som upplevt det som 
ska undersökas.  
 
Datainsamling 
För att undersöka hur det kan upplevas att leva med Parkinsons sjukdom analyserades 
självbiografier. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) kan material i biografier vara intressant 
även utifrån ett vetenskapligt syfte. Genom att utgå från dessa livsberättelser går det att få 
tillgång till personers komplexa livsvärld.  
 
Urvalsförfarande 
Självbiografier söktes först och främst genom databasen Libris (http://libris.kb.se/) som är en 
nationell bibliotekskatalog. En bok hittades innan själva uppsatsarbetet började vid en icke-
systematisk sökning på Google books (http://books.google.se/). Denna inkluderades då den 
svarade väl mot syftet.  
 
Inklusionskriterier var att böckerna skulle vara självbiografiska och skrivna av någon som 
drabbats av Parkinsons sjukdom. Böckerna skulle skildra författarens egen upplevelse av att 
leva med Parkinsons sjukdom. Böckerna skulle vara skrivna på svenska eller engelska. 
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Personen som skrivit boken skulle vara från ett land där det finns tillgång till modern 
behandling av symtomen. Exklusionskriterier var böcker som var skrivna med medförfattare 
och skrivna på något annat språk än svenska eller engelska. Utgångspunkten var att välja 
böcker som inte var äldre än tio år. Detta eftersom den snabba medicinska utvecklingen av 
behandling av Parkinsons sjukdom kan göra att patienters upplevelse av sjukdomen kan ha 
förändrats under de senaste åren. Efter gjorda sökningar inkluderades dock en bok som var ett 
år äldre för att få ihop tillräckligt material att analysera. Ett år bedömdes inte vara avgörande 
för studiens kvalitet då upplevelsen av att leva med sjukdomen inte kan ha förändrats 
dramatiskt på ett år. Två böcker som från början valdes ut kom inte med i det slutliga urvalet 
då dessa böcker beställdes, från biblioteket, men sedan inte kom fram i tid för att hinna 
analyseras inom tidsramen för denna litteraturstudie.  
 
Det slutliga urvalet bestod således av fem böcker som presenteras i bilaga 1. En bok är 
baserad på texter som författaren skrivit på sin blogg (Laack, 2009). I alla böckerna vill 
författarna dessutom förmedla fakta och ge råd till andra med sjukdomen eller anhöriga. Detta 
är mest framträdande i två böcker (Råberg, 2011; Öberg, 2002) som innehåller mer fakta och 
råd än de andra. Dock är detta blandat med självbiografisk text och det är denna text som 
använts till analysen. Mängden text med självbiografiskt innehåll bedömdes vara tillräcklig 
för att kunna användas till studien. 
 
Författarna av böckerna har vid skrivandet av böckerna haft sjukdomen diagnosticerad mellan 
två till 20 år. Det är fyra män och en kvinna. Fyra är svenska och en är från USA. De valda 
självbiografierna granskades också enligt Segestens mall för källkritik av tryckt text (2012). 
Exempel på saker som tas upp i granskningen är vilka författarna är och vad de har för mål 
med det de skriver. Se bilaga 2 och 3 för utförligare redovisning.        
 
Dataanalys 
I studien analyserades självbiografierna utifrån Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 
innehållsanalys. Självbiografierna lästes först översiktligt av båda författarna för att få en 
helhetsbild. Efter detta diskuterades mellan författarna om böckerna kunde användas i studien 
med hänsyn till syftet. Även helhetsintrycket av boken diskuterades. Böckerna lästes sedan en 
andra gång och samtidigt plockades meningsenheter ut som besvarade syfte och 
frågeställningar. Detta gjordes var för sig och sedan jämfördes vilka meningsenheter som 
hittats för att nå en enighet kring vilka som skulle användas. Efter detta kondenserades 
meningsenheterna så att innebörden i dem fanns kvar. Texten abstraherades sedan till koder. 
Koderna analyserades utifrån likheter och olikheter och underkategorier och kategorier 
skapas. Exempel på hur en meningsenhet kondenserades och kodades samt fann plats i 
kategori finns i bilaga 4. 
 
 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
 
Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) är det viktigt att de personer som är med i en 
undersökning lovas konfidentialitet, får information om studien och får lämna samtycke. Då 
författarna till självbiografierna publicerat sina böcker har de därmed gjort ett medvetet val att 
dela information om sina liv och upplevelser med läsarna. Det som analyserats i denna studie 
är ju endast den publicerade texten och inget annat. Författarna till studien har beaktat den 
etiska aspekten men var inte tvungna att skydda patienternas identitet.  
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Däremot är enligt Helsingforsdeklarationen (2008) en viktig etiska aspekt att inte förvränga 
eller utelämna några resultat. Detta försöktes uppnås genom att följa analysmetoden noggrant 
och vara två som tolkade och sökte samstämmighet i resultatet. 
 
Även författares förförståelse kan ha betydelse för hur material tolkas och därför ska en 
neutralitet eftersträvas under analys (Graneheim & Lundmans, 2004). När självbiografierna 
lästes reflekterade studiens författare över sin förförståelse för att detta inte skulle påverka 
studiens resultat. Med denna medvetenhet läste författarna med öppna sinnen biografierna för 
att kunna se varje författares unika livshistoria om att leva med Parkinson sjukdom. 
 
 

RESULTAT 
 
Resultatet presenteras utifrån tre huvudkategorier och tio underkategorier som framkommit 
vid analysen av självbiografierna. Första kategorin var att få sjukdomen – en resa mot insikt 
och kunskap. Andra kategorin var ett nytt sätt att leva. Tredje kategorin var omgivningens 
betydelse. Kategorierna presenteras i tabell 1 tillsammans med underkategorier. 
 
Tabell: 1 Beskrivning av kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategori 

Att få sjukdomen 
 – en resa mot insikt och kunskap 

Att lära sig acceptera 
Att lära sig mer om sjukdomen 
Att hitta sitt eget sätt 

Ett nytt sätt att leva Att finna ett lugnare tempo 
Träna för att må bättre 
Tro och kämpaglöd 
Att vara positiv och ta tillvara på stunden 

Omgivningens betydelse Vara öppen om sin sjukdom 
Familjens stöd 
Att bli accepterad   

 
 
Att få sjukdomen – en resa mot insikt och kunskap 
Att lära sig acceptera 
I början av sjukdomen kunde en förnekelse finnas hos de drabbade. Det kunde finnas en ovilja 
att acceptera sjukdomen och att prata om den. De symtom som fanns i början av 
sjukdomsförloppet kunde bortförklaras på olika sätt. Det kunde också initialt finnas en 
motvilja mot att verka sjuk. Istället så gjordes försök att hålla fasaden uppe och klara av 
sådant som man gjort innan. Det beskrevs som en process mot ett gradvis accepterande. Detta 
kunde upplevas som en energikrävande kamp där de i början kämpade för att inte identifiera 
sig som sjuk. En man skrev hur han första gångerna han träffade andra med Parkinson började 
känna gemenskap med de andra, men att han först kämpade emot.  
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Färgen började flagna, virket blev mjukare, så nu gällde det att vara på sin vakt. 
Inte skulle några sjuklingar komma och påverka mig, och inte skulle jag bli som de 
heller. Aldrig! (Eriksson, 2012 s.24) 

 
Genomgående var att de så småningom kom till insikt om att de faktiskt hade Parkinsons 
sjukdom och att de måste acceptera och lära sig leva med det genom att hantera de nya 
begränsningarna som sjukdomen innebär. Insikten kunde komma smygande och smått 
ofrivilligt. Det kunde finnas nästan uppgivna känslor av att det fanns inget att välja på än att 
acceptera att det var som det var. Med insikten kunde också känslor av rädsla uppstå då de 
förstod att sjukdomen aldrig skulle försvinna.  
 
Hur själva diagnosen mottagits skilde sig mellan personerna. En person beskrev hur 
diagnosen gjorde honom fullständigt ställd trots att han på vissa sätt varit förberedd (Eriksson, 
2012)  För en av författarna kom insikten innan själva diagnosen då denna tog lång tid. Tiden 
innan upplevdes som det värsta och då kom diagnosen snarare som en befrielse (Råberg, 
2011). Att inse och acceptera kunde beskrivas som att leva tillsammans med istället för mot 
sjukdomen. Samtidigt kunde det beskrivas som en livslång kamp mot sjukdomen – En kamp 
för hela familjen.  
 

We long ago accepted the fact that we are in this fight for the rest of my life (Patten, 
2009 s. 15). 

 
Att lära sig mer om sjukdomen 
Alla hade på något sätt försökt lära sig mer om sin sjukdom både genom sjukvården och på 
eget initiativ genom internet. De beskrev hur de tog reda på mer efterhand som de upptäckte 
nya symtom och svårigheter som de tidigare inte vetat om kunde uppstå. Det kunde finnas en 
känsla av att inte ha fått lära sig det som krävdes, av sjukvården, efter att de fått diagnosen. 
Kunskapen om vad som händer i kroppen kunde göra det lättare att uthärda vissa symtom.  
 

Jag har slutat med antidepressiva mediciner. Visst kan jag känna ångesten tydligare, 
men vetenskapen om att det endast är en kemisk obalans inger en trygghet. Det är 
inte ett tecken på en personlighet i förfall! (Råberg, 2011 s. 67) 

 
Samtidigt som det kunde kännas bra att veta så mycket som möjligt, var det också en som inte 
ville veta alltför mycket om framtida symtom då detta skapade känslor av oro för framtiden 
(Laack, 2009). Det kunde också kännas mindre viktigt att lära sig i början av sjukdomen då 
symtomen ännu inte var så svåra. Det var då svårt att föreställa sig hur sjukdomen skulle 
kännas i framtiden.  
 
Att hitta sitt eget sätt  
Så småningom kunde de drabbade delvis ta över ansvar från sjukvården genom att själva hitta 
egna sätt att tackla sjukdomen. Ett bra exempel på detta var inställningen till läkemedel – Från 
att i början bara följa en lista på mediciner och ta dem på de tider som var angivit till att själva 
anpassa tider efter måltider och aktiviteter. Att själv börja pröva sig fram för att hitta bästa 
tillfälle att ta medicin på var vanligt. Flera beskrev också hur de lärde sig av de misstag de 
gjorde. Exempelvis att glömma ta medicinen inför natten eller inför en aktivitet. En av 
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personerna beskrev det som att ändra sitt förhållningssätt till livet och att ta tillvara de mentala 
resurser han hade inom sig. 
 
Efterhand som problem dök upp så fann de också individuella lösningar på dessa. Det kunde 
vara allt från att hitta sysselsättningar att ta till när sömnen inte infann sig eller att använda 
damcykel istället för herrcykel för att kunna fortsätta med en älskad aktivitet. Ibland kunde 
lösningen på ett problem endast vara ett nytt sätt att tänka. Att finna sätt att mentalt hantera 
olika situationer var vanligt. En person kände att han hade skapat ett mentalt rum där han fann 
lugn och ro när han fastnade i off-läget. Genom detta kunde han istället för att må psykiskt 
dåligt när han nådde off-läget passa på att finna vila. En av personerna utförde saker hon 
egentligen ville göra med kroppen (t ex att dansa) i tankarna istället när hon hamnade i ett off-
läge. 
 

… var kroppen låst i ett fast läge, hur jag än försökte ”shejka” loss så ville han inte 
vara med. Jag fick göra som vanligt ta det i min fantasi. Inne i huvudet blev jag 
världens go-go girl (Laack, 2009 s. 80). 

 
 
Ett nytt sätt att leva  
Att finna ett lugnare tempo 
Parkinsons sjukdom gjorde att personerna behövde vila mer än de gjort innan. Den medförde 
också att det ibland kändes bättre att dra sig undan och inte längre göra aktiviteter som 
tidigare varit meningsfulla, men nu blev för ansträngande. Det kunde vara ett sätt att undvika 
situationer som kunde framkalla stress eller helt enkelt bero på att orken inte längre fanns. Det 
kunde också bero på skam för symtomen då upplevelsen kunde vara att omgivningen inte 
skulle förstå vad som var fel. Det kunde t ex finnas en rädsla för att man skulle uppfattas som 
berusad då balans, tal och koordination blev påverkat.  
 
Sjukdomen gjorde att det inte längre gick att skynda sig att göra saker. Stress var inte längre 
något som gjorde dem snabbare utan det blev tvärtom att kroppen blev mindre medgörlig. 
Detta kunde lösas genom att inte ha för mycket inplanerat och koppla bort ovidkommande 
intryck runt omkring som kunde vara störande. Stress var något som inte längre kunde finnas i 
ett liv med Parkinsons sjukdom. 
 

…I can and will direct you to the hottest part of Hades for trying to get me to speed 
up on anything. Such a thought is repugnant and alien to my capabilities (Patten, 
2009 s. 9) 

 
När sjukdomen blivit svårare så beskrev flera hur det blev ett naturligt steg att antingen byta 
arbete, gå ner i tid eller att sluta arbeta helt. Detta kändes som något som var nödvändigt då 
orken inte räckte till för att klara både vardag och arbete. Dock var det en av personerna som 
istället kände att han fick energi och livslust av att arbeta och hade inte varit sjukskriven en 
dag trots att han haft sjukdomen i flera år. Det ska tilläggas att denna person hade ett arbete 
som han till stor del själv kunde styra över (Ögård, 2002). 
 
Att planera och hitta rutiner i vardagen kunde vara viktiga instrument för att hålla sjukdomen i 
schack och för att kunna utföra vissa aktiviteter. Genom att hålla tider för vila, läkemedel och 
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mat kunde symtomen hållas tillbaka. Planeringen kunde dock kännas som ett nödvändigt ont 
då det hindrade spontanitet. En man beskrev hur planeringen ibland blev det enda som blev 
gjort eftersom all energi gick åt till att just planera. Eftersom det inte längre var möjligt att 
göra lika mycket som innan blev det nu naturligt att prioritera mellan olika aktiviteter så att 
energin lades på det som betydde mycket för en. 
 

Jag ska vara noga med vad jag lägger min energi på. Jag satsar i första hand mina 
resurser på det som är viktigt. För att klara detta måste jag lära mig att säga nej till 
sådant som inte är viktigt totalt sett (Ögård, 2002  s.49). 

 
 
Träna för att må bättre 
Att träna var något som personerna fann meningsfullt. Träning av kroppen motiverades både 
av att hålla kroppen i form och att finna ett välbefinnande av att känna sig fysiskt trött efter ett 
träningspass. Flera personer upplevde att det hjälpte att träna olika förmågor, t ex att träna 
rösten genom att gå med i kör, träna motorik genom att spela musik och träna balansen med 
en sjukgymnast. En person tränade mentalt genom att meditera (Ögård, 2002). 
 
Tro och kämpaglöd 
Med hjälp av tron och tanken att allt är möjligt var det lättare att hantera utmaningarna som 
uppkom. Det fanns även hopp om att det inom en snar framtid skulle finnas ett botemedel mot 
Parkinsons sjukdom och att detta skulle göra en frisk. 
 

Don´t let it get you down! One must combat Parkinson´s with good attitude and 
actions. (Patten, 2009 s. 16). 

 
Gemensamt hos alla författarna var bland annat att de inte tillät sjukdomen styra deras liv. 
Deras vilja att besegra sjukdomen, en inre styrka som de alla gradvis fann inom sig och 
envisheten att inte nedslås utan tappert kämpa med en positiv anda. En av författarna 
upplevde att när kroppen gick i slowmotion kunde det kännas lättare att ingen såg hennes 
kamp. Hon kände sig mindre genererad över den kämpande kroppen utan publik (Laack, 
2009). 
 
Att vara positiv och ta tillvara på stunden 
Med en positiv inställning upplevdes det bli lättare att hantera och leva med Parkinsons 
sjukdom. Insikten att det finns andra människor som lider av värre saker gjorde det lättare att 
vara positiv. Det var även viktigt att kunna bjuda på sig själv och att i pinsamma situationer 
kunna skratta och driva med sig själv och att med hjälp av humorn möta svårigheter 
(Eriksson, 2012). Att visualisera positiv energi hjälpte att hantera sjukdomens svåra perioder. 
Sjukdomen kunde paradoxalt nog även bidra till att självtilliten växte och lösgjorde hämmad 
kraft och förmågan att kunna se det positiva och hämta kraft från det som sker. 
 

För vad det som egentligen hade gett mig den extra energin, som lösgjorde tidigare 
hämmad kreativitet? Jo, svaret på den frågan är: Parkinsons sjukdom! (Ögård, 2002 
s. 69). 

 

9 
 



Insikten att det värsta redan hade hänt att få Parkinson sjukdom innebar att all oro över de 
problem som skulle kunna ske nu kunde släppas. Vara trygg i vetskapen att det inte kunde bli 
värre gjorde att det var skönt att kunna skratta mitt i bedrövelsen. Att ha en bra inställning 
hjälpte även till att förbättra hälsan. 
 
Det visade sig att det var viktigt att ibland få skjuta upp problemen och bara få uppskatta och 
njuta av stunden och göra sådant som var viktigt för en. 
  

Jag ska njuta av varje sekund som jag får må bra. Tänker inte gå och vänta 
oroligt…Om han [Parkinson]är tillbaka imorgon så jag vaknar så ska jag ladda upp 
hjärnan med känslan från de här dagarna och sen leva på dom LÄÄÄNGE..(Laack, 
2009 s.102). 

 

Genom att acceptera att man får leva med sin sjukdom livet ut kunde man glädjas över 
känslan av att idag ännu ha kontroll, men kanske inte imorgon. Att kunna ta tillvara på livets 
möjligheter och att kunna släppa gamla begränsningar som tyngt innan. Livsdrömmar som 
man har haft kändes viktigt att ta tag i och uppfylla dem. Att hinna med så mycket som 
möjligt innan försämring tog vid men också att hinna med i sin egen takt. Det var även viktigt 
att ta vara på de stunder när man upplevde att kroppen fungerade bättre än vanligt. 
 
 
Omgivningens betydelse 
Vara öppen om sin sjukdom 
Det var inte alltid angeläget att berätta för någon om Parkinsons sjukdom direkt efter att de 
hade fått beskedet. Att hemlighålla sjukdomen inför familj och vänner kunde dock leda till att 
man mådde dåligt. En av författarna beskriver hur han började man må bättre och blev mer 
social efter att ha berättat eftersom alla spänningar och fruktan för avslöjande försvann. En 
person beskrev hur han brukade förklara sjukdomens symtom för omgivningen och vara 
öppen om sin sjukdom. Ibland kom dock en trötthet över folks okunnighet om Parkinsons 
sjukdom. Att lida av icke- motoriska symtom såsom depression, som inte alltid kan ses 
tydligt, kunde också innebära att man inte alltid blev trodd.  
 
Familjens stöd 
Alla författarna tog upp om hur betydelsefulla deras familj var och speciellt hur viktiga deras 
partners var framför allt då partnerns styrka inspirerade, gav hopp och motiverade dem till att 
orka kämpa. En av författarna skrev hur mycket hon uppskattade sin partner då han tillät 
henne att bara få vara vilket ingav tacksamhet. 
 
Stödet från familjen som var viktigt kunde också innebära att de kände att de belastade 
familjen. Några av dem beskrev att de härdade ut sjukdomen tills barnen tog studenten och en 
annan av författarna tog ibland kontroll över symtomen eller dolde dem för att inte skrämma 
sitt barn. Man ville skydda de anhöriga genom att hålla upp en fasad som inte visade hur trött 
påverkad man var av sjukdomen. 
 
Att bli accepterad 
Att bli accepterad av människor runt sig var viktigt då det bidrog till att man kunde känna sig 
bra trots Parkinsons sjukdom. Omgivningen kunde motivera en till att göra sitt bästa. En 
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engagerad vårdpersonal med positiv attityd som talade i samarbetstermer kunde hjälpa en att 
bli varse om de möjligheter som finns i kampen mot Parkinsons sjukdom. 
 
Patientföreningar för personer med Parkinsons sjukdom var betydelsefulla för författarna. Det 
kunde kännas lättare att våga dela med sig inför andra om sina upplevelser då andra också 
hade liknande erfarenheter. I dessa föreningar upplevdes en acceptans för alla ens brister och 
symtom. Det fanns också en känsla av samhörighet med andra sjuka.  
 
 

DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Studien baseras på självbiografier. Författarna till självbiografierna vill alla förmedla 
upplevelser om hur de hanterar sjukdomen. Syftet med vår studie är att få en större förståelse 
och djupare kunskap om hur patienter hanterar sin sjukdom och hur de kan uppleva 
välbefinnande. Med detta i åtanke valdes självbiografier då de ger en direkt insyn i 
författarnas innersta tankar, känslor och erfarenheter. Nackdelen med självbiografier är att 
författarna och bokförlag kan ha vinklat sanningen för att exempelvis vädja till olika slags 
känslor i syfte att öka bokförsäljningen. Författare kan också regissera vad som ska stå med 
och inte i biografin. Detta gör att inte alltid verkligheten speglas på ett bra sätt (Segesten, 
2012). 
 
En intervjustudie skulle kunna ha valts för att få en mer sann bild av hur författarna upplevde 
Parkinsons sjukdom och följdfrågor skulle då också kunna ha ställts för att få en större och 
fördjupad förståelse (Polit & Beck, 2012). Dock så kände sig författarna oerfarna inom 
intervjuteknik som metod. Detta kunde leda till att personerna inte skulle vara lika benägna 
till att öppna upp sig och dela med sig av sina innersta tankar och känslor vilket skulle kunna 
ha påverka studiens resultat negativt. 
 
Inklusionskriterier var att böckerna skulle vara skriven av någon som själv drabbats av 
Parkinsons sjukdom och inte från en anhörigs perspektiv. Detta för att få en så personlig och 
trovärdig upplevelse som möjligt och för att det skulle svara till syftet. Exklusionskriterier var 
om böckerna var skrivna på annat språk än svenska och engelska. Anledning till detta var att 
författarna skulle kunna ta till sig materialet och därmed undvika eventuella missförstånd som 
skulle kunna påverka resultatet negativt. Det hade varit intressant och givande att ta med 
författare från andra delar av världen för att få ett bredare och ett mer mångkulturellt 
perspektiv men då författarnas språkkunskap är begränsade kunde detta dock inte göras. Även 
en studie enbart av svenska självbiografier skulle kanske ha gett ett något annorlunda resultat. 
Detta eftersom vård, kultur och levnadsförhållande kan skilja sig åt. Endast en bok var från ett 
annat land än Sverige. Den var från USA och det som hittades till resultatet skiljde sig inte 
nämnvärt från det som hittades i de svenska böckerna. 
 
De böcker som var äldre än tio år exkluderades på grund av den snabba medicinska 
utvecklingen av behandling av Parkinsons sjukdom, vilket i sin tur möjligtvis kan ha förändrat 
upplevelsen av att leva med sjukdomen. Dock inkluderades en bok som publicerades 2002 
(Ögård, 2002). Då Parkinsons sjukdom fortfarande inte kan botas utan är inriktad på att vara 
symtomlindrande så inkluderades även denna bok. 
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I studien var antalet biografier begränsade och personerna som skrivit böckerna skiljde sig åt 
gällande ålder, kön och hur länge de haft diagnosen. Detta att det skiljde mycket åt till 
exempel hur länge de varit sjuka skulle kunna vara en nackdel för studien då sjukdomen är 
progredierande. Detta borde leda till att hantering av sjukdomen ändras över tid. I en av 
böckerna hade författaren endast haft diagnosen i två år, men bedömdes vid läsning av boken 
ha hittat flera medvetna sätt att hantera sjukdomen och finna välbefinnande. Hur länge 
diagnosen och hur länge sjukdomen funnits behövde således inte nödvändigtvis ha ett 
samband. Det är en smygande sjukdom som också kan visa sig på lite olika sätt. T ex Råberg 
(2011) beskrev mycket sina upplevelser av icke-motoriska symtom som t ex depression och 
ångest, medan Ögård (2002) i det närmaste helt saknade beskrivningar kring dessa symtom. 
Skillnaderna mellan biografierna och begränsningar i antalet biografier gör att resultatet inte 
har en större överförbarhet. Samtidigt så kan det vid kvalitativa studier också vara en fördel 
att välja personer med olika erfarenheter då detta ökar chanserna att belysa flera olika 
aspekter av det som undersöks (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Viktigt för trovärdighet av en kvalitativ innehållsanalys är att ingen data medvetet utelämnats 
om det är viktigt för syftet, eller tvärtom, att data som inte passar med syftet tagits med. 
Vikten av att bedöma skillnader och likheter på ett trovärdigt sätt som speglar verkligheten 
har bejakats. Genom att vara två personer som bedömer det empiriska materialet ökar 
sannolikheten för att detta blir gjort på ett trovärdigt sätt (Graneheim & Lundman, 2004). De 
två författare valde själva ut meningsenheter och diskuterade sedan dessa tillsammans för att 
komma överens om vilka enheter som passade för syftet. Kondensering gjordes var för sig, 
men gicks sedan igenom tillsammans för att få samstämmighet. Kodning gjordes gemensamt. 
Enligt Polit och Beck (2012) ska resultatet också bli liknande om en studie görs om med 
samma forskare en gång till. Enligt Hällgren-Graneheim och Lundman (2009) går det 
samtidigt inte att komma ifrån att även vid en manifest analys sker en viss tolkning av 
verkligheten. Resultatet påverkas av hur den som läser tolkar texten. I studien så har 
författarna alltså på ett metodiskt sätt försökt att undvika att feltolka texten och utelämna 
viktig data. Förförståelse har också medvetandegjorts och reflekterats över, men samtidigt är 
resultatet inte en absolut sanning. Om någon annan gjort samma studie med samma metod 
hade alltså resultatet kunnat se ut på ett annat sätt. 
 
Resultatdiskussion 
I resultatet framkom att själva insikten om sjukdomen var en process hos de drabbade. Även 
att acceptera sjukdomen när diagnos väl var konstaterad kunde ta tid. I början kunde 
sjukdomen hanteras genom att det gavs bortförklaringar till symtom eller genom att helt 
enkelt inte låtsas om att något var fel. Enligt Hurt et al. (2011) leder ett upprepat undvikande, 
av de problem som personer med Parkinsons sjukdom ställs inför, till att livskvaliteten 
försämras. Det har visat sig att ett sådant undvikande kan leda till ökad ångestnivå. Att våga 
erkänna och vara i sitt lidande är enligt Dahlberg et al. (2003) också en förutsättning för att 
kunna uppleva välbefinnande. Personerna ville först inte inse eller acceptera sjukdomen. Flera 
av dem uttryckte att de inte ville identifiera sig som sjuk. Det var inte den de upplevde sig 
vara. I Bramley och Eatoughs studie (2005)  har informanten accepterat att hon har 
sjukdomen. Hon delar ändå in sig i sin kropp som är sjuk och sitt inre, som ses som hennes 
riktiga jag, som friskt. Hon vill inte vara sjukdomen. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) 
kan upplevelsen av den förändrade kroppen ge en känsla av förlorad identitet. Det går inte 
längre att känna igen sin egen kropp, alltså sig själv.  
 
Resultatet i denna biografistudie visade dock att personerna så småningom accepterade 
sjukdomen och själva började ta över ansvaret för hur de hanterade den. De började lära sig 
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mer om sjukdomen och detta hjälpte dem att härda ut olika symtom. De började också hitta på 
egna sätt för att lösa de problem de ställdes inför. McCabe och O'Connor (2012) visar i sin 
studie att de personer som bäst anpassat sig till sin sjukdom är de som själva tar ansvar för sin 
vård och tar kontroll, istället för att låta andra bestämma och göra saker åt dem. De med bäst 
anpassningsförmåga är också de som är mest intresserade av att ta emot information, medan 
de som endast vill ha ta emot hjälp har en sämre anpassningsförmåga. I denna biografistudies 
resultat visar sig dock att detta med att ta kontroll och att lära sig också är en process. Det kan 
också vara svårt att ta in information som inte ännu är aktuellt för en själv. Detta kunde enligt 
en av personerna till och med skapa mer oro om hon fick veta för mycket om eventuella 
framtida symtom. Detta är något som sjukvården egentligen är skyldiga att försöka möta hos 
varje patient. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) ska varje patient få 
information som är anpassad efter just dennes behov. Ett vårdande som utgår från ett 
livsvärldsperspektiv måste också anpassas efter varje individs behov och intresse (Dahlberg 
och Segesten, 2010). 
 
Vidare visade resultatet att de drabbade blev tvungna att ändra tempot i livet. Det fanns nu 
mer behov för vila och att ibland dra sig undan och undvika stressiga situationer. Det fanns 
samtidigt också behov av att aktivera sig. De upplevde att de mådde bättre genom fysisk 
aktivitet, men även träning av till exempel röst och sång. Goodwin, Richards, Taylor, Taylor, 
och Campbell (2008) visar att fysisk träning har effekt på både fysisk funktion som balans, 
styrka och gångförmåga, men även på livskvalitet hos patienter med Parkinson sjukdom. 
Detta sätt att hantera sjukdom genom att ändra sitt tempo bekräftas av Dahlberg och Segesten 
(2010) där vila och aktivitet är centrala delar av upplevd hälsa. Det gäller att hitta en balans i 
livsrytmen anpassad till den egna livsvärlden med fokus på det som är viktigt för en själv och 
som ger ökat välbefinnande. Då livsvärlden förändras så totalt som vid Parkinsons sjukdom 
ändras alltså denna balans och en ny rytm måste gradvis finnas. En av personerna skriver i sin 
bok hur han fortfarande efter många år med sjukdomen kan arbeta heltid och aldrig varit 
sjukskriven på grund av sin Parkinson. Samtidigt har de andra fått sluta arbeta eller byta 
arbete. Det som skiljer är kanske förutsättningarna för arbetet. Mannen med heltidsarbetet 
kunde ju själv lägga upp arbetet som han själv ville och kunde anpassa efter sjukdomen på 
detta sätt. Något som ju är omöjligt med andra typer av jobb. Detta skiljer sig mycket från 
andra studier som gjorts då det oftast handlar om att dra ner på tempot i livet. Undersökning 
av vad det är som gör att vissa vill och kan arbeta längre hade varit intressant då arbetet och 
även andra typer av aktivitet kan vara viktigt för en persons välbefinnande och livskvalitet. 
 
Stress var inte längre något som personerna klarade av. Detta bekräftas av Pretzer-Aboff, 
Galik och Resnick (2009) som visar att om någon försöker skynda på en person med 
Parkinsons sjukdom så får det motsatt effekt då detta kan göra att personen helt fryser fast i 
rörelsen. Sådan stress kan också göra personen förvirrad. Viktigt för att hjälpa någon med 
Parkinson var istället att göra en sak i taget och att ha tålamod. 
 
Studiens resultat visade att en positiv attityd och att de försökte ta kontroll över sin situation 
även om kroppen inte längre gick att styra. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är den levda 
kroppen något vi inte kan lämna. Allt vi erfar gör vi genom kroppen och den är navet i hela 
ens existens. Alltså kan de kroppsliga förändringar som svår och långvarig sjukdom som till 
exempel Parkinson göra att hela existensen påverkas. Kroppens begränsningar gör att känslan 
av kontroll kan försvinna då kroppen inte gör som vi vill – kroppen blir snarare det som 
begränsar en och hindrar en från att leva. Genom att behålla en frihet inom sig gällande att få 
vara den man är och leva på det sättet som man vill går det dock att främja hälsa och öka 
välbefinnandet. I denna biografistudie visade det sig överlag att personerna så småningom 
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hade hittat ny styrka inom sig och att de försökte ta kontroll över sin situation. Även om det 
inte alltid gick att kontrollera hur kroppen betedde sig kunde de kontrollera sin inställning och 
attityd. Alla beskrev ett slags medvetet val att försöka se saker på ett positivt sätt och även att 
kunna använda humor för att hantera vissa situationer. Detta sätt att hantera saker gjorde att 
de kände att de mådde bättre. Enligt McCabe och O'Connor (2012) är denna förmåga att ta till 
sig en positiv inställning och att ta kontroll över sin sjukdom framgångsrika sätt att hantera 
sjukdomen för att öka välbefinnandet. Även i Bramley och Eatoughs studie (2005) framkom 
positiv attityd som ett sätt att hantera Parkinsons sjukdom. Även detta att se det på ett 
humoristiskt sätt i pinsamma situationer framkom.  
 
Denna positivitet lyser genom starkt i resultatet och det framkom inte så mycket kring det 
lidande som kan antas finnas då Parkinsons sjukdom är en allvarlig sjukdom med svåra 
symtom. Detta skulle kunna bero på att självbiografierna har som syfte att förutom att skildra 
sjukdomen också vill hjälpa andra som fått diagnosen. Denna vilja att inge hopp och visa på 
att det går att leva med sjukdomen kan göra att författarna till självbiografierna har skildrat 
saker på ett förmildrande sätt.  
 
Den första tiden efter att ha fått diagnosen var det vanligt att personerna dolde sin sjukdom 
inför sin omgivning vilket ledde till att de mådde dåligt. När de väl vågade vara öppna och 
förklarade sin sjukdom inför vänner släppte spänningar och fruktan att bli avslöjade. Detta 
gav så småningom ett ökat välbefinnande. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är människor 
beroende av interaktion med andra, framför allt vänner och familj, vid en långvarig eller 
obotlig sjukdom. De kan spela en betydelsefull roll som kan påverka patientens upplevelse av 
hälsa, välbefinnande och hantering av sin sjukdom. Pretzer-Aboff, Galik, och Resnick (2009) 
visar att familj och vänner kan erbjuda emotionellt stöd och uppmuntra till fortsatt 
engagemang i olika dagliga verksamheter. 
 
Resultatet visar också hur viktig familjen och omgivningen är både för hur de drabbade 
hanterar sin sjukdom och även hur de finner välbefinnande. Det fanns styrka att finna i sin 
partner och övrig familj. Personerna kunde dock kännas att de lade en börda på de närstående. 
Ibland ville de därför skydda familjen från sjukdomen genom att försöka dölja symtom. 
McCabe och O´Connor (2012) fann också att det som hjälper personer bäst att hantera sin 
sjukdom är det sociala stödet, familj och vänner. För att öka sin livskvalitet och välbefinnande 
använder personer med Parkinsons sjukdom sin familj och vänner mer som ett stöd för att 
kunna upprätthålla de funktioner som de haft innan de blev sjuka och försöka leva ett så 
normalt liv som möjligt. I Bramley och Eatoughs (2005) studie framkommer också hur viktig 
familjen är och att personer med sjukdomen kan se sig och familjen som ett lag som kämpar 
tillsammans. Detta visade sig också i denna biografistudie där till exempel en av författarna 
uttrycker sig i formen ”vi” istället för jag när han beskriver sin kamp mot Parkinson.  
 
För framtida forskning kan det vara av vikt att undersöka mer hur närstående till personer med 
Parkinsons sjukdom upplever sin situation. Även om det till största del är äldre som får 
sjukdomen finns det många som har små barn vid insjuknande och deras upplevelse hade varit 
intressant att belysa. Ur ett livsvärldsperspektiv är ju även närstående till patienten viktiga i 
vården.  

 
Slutsatser 
Denna biografistudie visar hur sjukdom kan hanteras och hur välbefinnande kan visa sig hos 
några personer med Parkinsons sjukdom. I början av sjukdomen kan det ta tid att både inse att 
man faktiskt är sjuk, men även att acceptera sjukdomen. Det kan upplevas lättare av den 
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drabbade att härda ut symtom om denne har kunskap om dem. Dock kan viljan och behovet 
att lära sig om sjukdomen också vara en process som kan öka efterhand. Processen innebär 
också att man lär sig ta över ansvar och själv ta kontroll över sin egen hälsoprocess. Det 
ökade behovet för vila kan hanteras genom att anta ett nytt lugnare tempo och planera sin tid. 
Att hitta kraft inom sig och att medvetet anta en positiv hållning ger ökat välbefinnande. 
Familj och bekanta kan ge både stöd och hjälp att hantera sjukdomen. Deras kontakt är också 
viktiga för välbefinnandet. 
 
Sjuksköterskan måste i mötet med personer med Parkinsons sjukdom känna av och anpassa 
sig till var just den individen befinner sig i sin hälsoprocess. Att ge information som personen 
vill ha eller behöver och tänka på att det i början av sjukdomen kan vara svårt att ta till sig 
allt. Det är också viktigt att uppmuntra personen att själv pröva sig fram och ta reda på saker 
själv eller fråga då detta ger större kontroll och välbefinnande. Att vara medveten om familj 
och vänners ofta betydelsefulla roll och uppmuntra deras engagemang är viktigt för den 
drabbades hantering av Parkinsons sjukdom.  
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                                                                                                                              Bilaga 1 s.1(2) 
ÖVERSIKT AV VALDA SJÄLVBIOGRAFIER 
 
Eriksson, K. (2012). Min skugga P och jag. Visby: Nomen 
 
Kenneth har förmåga att kunna se de humoristiska situationerna med sin sjukdom och en 
förmåga att kunna driva med själv. Detta gör att hans kamp mot Parkinson sjukdom blir 
lättare att tackla vardagslivet. Kenneth har levt med Parkinson sjukdom i mer än 20 år och 
som han i självbiografin benämner herr P. Kenneth berättar hur sjukdomen inte bara påverkar 
honom men även hans anhöriga och hur viktiga deras engagemang och stöd är för honom. År 
2011 genomgick Kenneth en Deep brain stimulation operation som han kort beskriver i slutet 
av boken. 
 
 
Råberg, S. (2011). Hjärna Parkinson. Lund: Vårdförlaget. 
 
Staffan har levt med Parkinson sjukdom i 20 år. Det tog 10 år innan Staffan fick diagnosen 
Parkinson sjukdom och därmed betonar Staffan hur viktigt det är både med kunskap och 
förståelse för den som undersöker för att kunna ställa en tidig diagnos och den lättnad som 
infann sig hos honom när han äntligen fick sin diagnos. Med insikt att nu kunde det inte bli 
värre.  
 
 
Ögård, L. (2002). Bättre liv trots Parkinsons sjukdom: När det omöjliga blir möjligt. Uppsala: 
Konsultförl./Uppsala Publ. House 
 
Leif har levt med Parkinson sjukdom i 14 år och hur hans chockbesked från läkaren som 
berättar för honom att inom loppet av fem år skulle han komma att sitta i rullstol. Denna bild 
som läkaren målat upp ledde till att Leif upplevde att sjukdomens förlopp accelererade. Leif 
berättar om hur han fick tillbaka sin kontroll över sin sjukdom och hur han långsamt får 
tillbaks sin makt över sin kropp och tankekraft. 
 
 
Laack, A. (2009). Mr P och jag. Stockholm: Vulkan 
 
Annika har vid tiden av bokens skrivande haft diagnosen Parkinsons sjukdom i ca 7 år. Hon 
fick diagnosen vid det första besöket hos läkaren. Hon hade då märkt både hur handen 
skakade och benet släpade efter när hon gick. Boken är en egen utgivning av inlägg skrivna på 
hennes blogg enpokonis.blogspot.se och även på hennes blogg Mrs. Parkinson på 
www.amelia.se. Inläggen är skrivna mellan 12 februari 2008 och 23 april 2009 och skildrar 
hennes liv tillsammans med, som hon kallar det, den besvärlige inneboenden mr Parkinson. 
Hon beskriver sin vardag och hur hon trots sina symtom fortsätter arbeta som frisör och ta 
hand om sin familj.  
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                      Bilaga 1 s.1(2) 
 
Patten, N-S. (2009). Life with Parkinson’s disease. Timberlake : Righter Bookstore 
 
Norman fick sin diagnos några år efter att han först märkt att något var fel. Han beskriver i 
boken hur han gör för att hantera sin sjukdom: Boken skriver han i syfte att hjälpa andra som 
nyligen fått diagnosen. Han lägger stort fokus på fysisk träning. Han spelar också mycket 
piano både som träning och för välbefinnandet. Övriga saker som hjälper honom i hans liv 
med sjukdomen är hans familj och hans tro. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Bilaga 2 
 
KÄLLKRITIK AV TRYCKT TEXT ENLIGT SEGESTEN (2012 s.54) 
 

• Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, 
populärvetenskap osv? 

• Vem är ansvarig utgivare och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften i 
fråga? 

• Vem/vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har 
de, vilket perspektiv har anlagts, vilket mål har de haft? 

• När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att 
förstå innehållet, av annan orsak? 

• Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte? 
• På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell 

kunskap inom mitt ämnesområde? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



KÄLLKRITIK                                          Bilaga 3 s.1(3)
         
Titel 
 
Författare 
 
Utgivningsår 

Vem/vilka är 
författaren/författarna, 
vilket perspektiv har 
anlagts, vilket mål har 
de haft? 

Vilken form av 
litteratur är detta? 
 

Vem är ansvarig 
utgivare? 
 

Har texten blivit 
kvalitetsgranskad 

På vilket sätt kan 
jag använda denna 
text för denna 
uppsats? 
 

Min skugga P och 
jag 
 
Eriksson 
 
2012 

Kenneth Eriksson har 
levt med Parkinsons 
sjukdom i 20 år. År 2011 
genomgick han en DBS 
operation. I boken delar 
han med sig av delar av 
sin sjukdomstid. Han 
berättar om de duster han 
har med Parkinsons 
sjukdom som han kallar 
herr P, ur ett 
humoristiskt perspektiv. 

Självbiografi Nomen 
Visby 

Efter kontakt med 
förlag visade det sig 
att boken ej var 
kvalitetsgranskad av 
förlaget. 

Författaren beskriver 
hur han tacklar 
sjukdomen. Att det 
är möjligt att hantera 
sin sjukdom med ett 
humoristiskt 
perspektiv och hur 
viktig familjens och 
anhörigas stöd är. 

Hjärna Parkinson 
 
Råberg 
 
2011 

Författaren har arbetat 
som sjuksköterska och  
fick diagnosen 10 år efter 
att symtomen visat sig. I 
boken blandar han fakta 
om sjukdomen med sina 
egna upplevelser. Syftet 
är att dela med sig till 
drabbade, anhöriga och 
de som arbetar inom 
sjukvården för att öka 
kunskap om hur det är att 
leva med sjukdomen.  

Självbiografi/ 
faktabok 

Vårdförlaget 
Lund 

Efter kontakt med 
förlag visade det sig 
att boken ej var 
kvalitetsgranskad av 
förlaget. 

Med syftet som 
utgångspunkt kan de 
delar av boken som 
är självbiografiska 
användas. I dessa 
delar berättar 
författaren om hur 
han upplevt och 
handskats med 
sjukdomen.  
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Titel 
 
Författare 
 
Utgivningsår 

Vem/vilka är 
författaren/författarna, 
vilket perspektiv har 
anlagts, vilket mål har de 
haft? 

Vilken form av 
litteratur är detta? 
 

Vem är ansvarig 
utgivare? 
 

Har texten blivit 
kvalitetsgranskad 

På vilket sätt kan 
jag använda denna 
text för denna 
uppsats? 
 

Bättre liv trots 
Parkinson: När 
det omöjliga blir 
möjligt 
 
Ögård 
 
2002 

Leif har levt med 
Parkinsons sjukdom i 14 år. 
I boken berättar han om 
chockbeskedet, kampen och 
de misstag han gjorde och 
vad han lärde sig av dem. 
Syftet är att boken ska vara 
hoppingivande för läsare 
med sjukdomen. Han 
beskriver hur han med 
positivt tänkande och olika 
målbilder tar sig an 
Parkinsons sjukdom. 

Självbiografi Författaren och  
Konsultförlaget, 
Uppsala 

Efter kontakt med 
förlag visade det sig 
att boken ej var 
kvalitetsgranskad av 
förlaget. 

Med syftet som 
utgångspunkt kan de 
delar av boken som 
är självbiografiska 
användas.  I dessa 
delar berättar 
författaren om hur 
han hur han upplevt 
och handskats med 
sjukdomen. 

Mr P och jag 
 
Laack  
 
2009 

Annika har vid tiden av 
bokens skrivande haft 
diagnosen Parkinsons 
sjukdom i ca 7 år. Hon 
skriver i sin blogg om sin 
vardag och hur hon hanterar 
sjukdomen. Hon vill dela 
med sig för att öka 
förståelse för sjukdomen. 

Självbiografisk/ 
Utgivna 
blogginlägg 

Egenutgivning 
Vulkan  

Efter kontakt med 
förlag visade det sig 
att boken ej var 
kvalitetsgranskad av 
förlaget. 

Författaren beskriver 
hur hon i vardagen 
hanterar sin 
sjukdom. Detta 
passar bra med 
denna studies syfte.  
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Titel 
 
Författare 
 
Utgivningsår 

Vem/vilka är 
författaren/författarna, 
vilket perspektiv har 
anlagts, vilket mål har 
de haft? 
 

Vilken form av 
litteratur är detta? 
 

Vem är ansvarig 
utgivare? 
 

Har texten blivit 
kvalitetsgranskad 

På vilket sätt kan 
jag använda denna 
text för denna 
uppsats? 
 

Life with Parkinson’s 
disease: My family’s 
challenge 
 
Patten 
 
2009 

Författaren har haft 
diagnosen i endast två 
år, men har ändå hittat 
olika sätt att hantera 
symtom. Syftet med 
boken är att dela med sig 
till andra drabbade av 
det han lärt sig 

Självbiografi Righter books 
Timberlake 

Efter kontakt med 
förlag visade det sig 
att boken ej var 
kvalitetsgranskad av 
förlaget. 

Boken passar bra att 
analysera utifrån 
syftet då han 
beskriver sin 
sjukdom utifrån de 
symtom och besvär 
han upplevt och hur 
han hanterar dem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                  Bilaga 4 
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Envist vägrade jag 
tro på sjukdomen 
och jag 
accepterade den 
heller inte. Jag 
diskuterade den 
inte med någon, 
läste inget om 
densamma och att 
ta kontakt med 
andra drabbade 
var helt otänkbart. 
(Eriksson, 2012, 
s.22) 

Vägrade tro på 
och acceptera 
sjukdomen. 
Diskuterade inte 
eller läste om 
den. Kontakt 
med andra 
drabbade var 
otänkbart.  

Ville inte tro 
på eller 
acceptera 
sjukdomen 

Att lära sig 
acceptera 

Att få 
sjukdomen – 
en resa mot 
insikt och 
kunskap 
 

Jag vet att jag i 
förhållande till 
många andra är 
lyckligt lottad, men 
jag är övertygad 
om att jag, utan 
den inställning jag 
har till sjukdomen, 
hade varit 
betydligt sämre än 
jag är idag. 
(Råberg, 2011,  
s. 66) 

Utan den 
inställning jag 
har hade jag 
mått sämre än 
jag gör idag. 

Känna sig 
friskare på 
grund av 
inställning 

Att vara positiv 
och ta tillvara på 
stunden 

Ett nytt sätt att 
leva 
 
 
 
 
 
 

Vi är också starkt 
uppbackade av 
våra två döttrar, 
deras män och 
barnbarnen som 
aldrig missar ett 
besök på lasarettet 
eller här hemma. 
Deras skratt och 
goda humör 
sprider sig i 
korridorerna och 
in på rummen och 
vem kan i en sådan 
stund må bättre än 
jag. (Eriksson, 
2012, s. 74) 

Starkt 
uppbackade av 
våra döttrar och 
deras familjer… 
Deras skratt 
sprider 
sig…vem kan då 
må bättre än jag. 

Familjens stöd 
och skratt gör 
att man mår 
bra 

Familjens stöd Omgivningens 
betydelse 
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