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Abstrakt 

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom som förändrar 
hela en persons liv både fysisk och psykiskt såväl som socialt och 
relationsmässigt. Syftet med litteraturstudien var att beskriva 
upplevelsen av kroppen hos personer med Parkinsons sjukdom. Sjutton 
vetenskapliga artiklar analyserades med kvalitativ manifest 
innehållsanalys. Analysen resulterade i sex kategorier. Det framkom i 
litteraturstudien att personer med Parkinsons sjukdom upplevde 
begränsad rörlighet och förändrad vardag. De hindrades från att utöva 
aktiviteter och deras relationer förändrades. Det förekom känslor av 
förnedring och skam som ledde till att de drog sig undan. Sjukdomens 
oförutsägbarhet upplevdes som frustrerande då planering nästan var 
omöjlig. Ökad förståelse för hur personer upplever att leva med 
Parkinsons sjukdom och hur deras kropp påverkar livet är viktigt. Med 
stöd från denna förståelse och kunskap från ytterligare 
omvårdnadsforskning kan sjuksköterskan utifrån individens behov 
stödja personer till ett ökat välbefinnande. 
 

 
 

Nyckelord: Parkinsons sjukdom, upplevelser, kroppen, omvårdnad, 
litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys.  
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Att leva med sjukdom kan upplevas som en störning eller en känsla av oordning och kaos i 

livet. Förlust av styrka, energi och kraft att leva är vanliga erfarenheter hos en person som 

drabbas av sjukdom. Genom dessa upplevelser uppstår ofta känslor av sårbarhet och de 

kroppsliga funktioner som tidigare tagits för givna påverkas (Öhman, Söderberg & Lundman, 

2003).  Kroniska sjukdomar är den främsta orsaken till död och funktionsnedsättning i 

världen. Gemensamt för dem alla är en långsam sjukdomsutveckling, att sjukdomen inte helt 

kan botas och har ett osäkert förlopp (Dowrik, Dixon- Woods, Holman & Weinman, 2005). 

Ofta leder kroniska sjukdomar till negativa konsekvenser såsom psykiskt lidande, känsla av 

förlust, oro och sorg såväl som kroppsliga försvagningar. En sjukdom som är kronisk stör 

livet och tvingar ständigt den sjuka personen att göra förändringar i livsstil, som hon måste 

lära sig att leva med (Lundman & Jansson, 2007). 

 

Parkinsons sjukdom (PS) är en kronisk sjukdom som upptäcktes i mitten av 1900-talet. 

Sjukdomen är den näst vanligaste neurologiska sjukdomen i världen. PS beror på att de celler 

som tillverkar signalsubstansen dopamin förstörs. Dopaminets uppgift är att transportera 

signaler mellan hjärncellerna och när de producerande cellerna förstörs får hjärnan svårare att 

kontrollera nervsignaler som styr kroppens rörelser. PS beror i tio procent av fallen på 

genetiska faktorer, i resterande fall är uppkomsten okänd (Casey, 2013). 

 

De symtom som uppkommer vid PS kan vara av både motorisk och icke-motorisk karaktär. 

Bland de motoriska symtomen förekommer förändringar i rörelser. Darrningar är vanliga 

vilka medför bland annat svårigheter med att tala, skriva och svälja. Långsamma eller 

hämmade rörelser samt balansförsämring kan leda till försämrad gångförmåga med ökad risk 

för fall. De hämmade rörelserna kan också leda till så kallad ”frysning”, där kroppen låser sig 

och stannar av helt. Även muskelstelhet förekommer som kan leda till kramper i muskler och 

förändring av en persons ansiktsuttryck. De vanligaste icke-motoriska symtomen är 

depression, oro, långsam tankegång, sömnsvårigheter, trötthet, smärta samt förlust av lukt- 

och smaksinne (Casey, 2013). Tillståndet hos den som lever med PS kan variera stort. 

Symtom kan förändras och växla från dag till dag men kan även variera under olika tidpunkter 

över dygnet. Vardagen och livskvaliteten hos en person med PS påverkas således i stor 

utsträckning av den individuella symtombilden (Heister, 2011). 
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Det finns inget botemedel mot PS, behandlingen går ut på att minska symtombilden (Casey, 

2013). För att hantera symtom finns både farmakologisk och icke- farmakologisk behandling, 

den farmakologiska behandlingen är vanligast förekommande (Heisters, 2011). De läkemedel 

som används avser att ersätta bristen på dopamin, så att dopaminets verkan förbättras. 

Levodopa är det vanligaste och mest effektiva läkemedlet som bidrar till ökad mängd 

dopamin och minskar därmed symtomen. Andra typer av läkemedel kan bromsa 

nedbrytningen av dopamin (Heisters & Bains, 2012). Det är viktigt att läkemedlet tas i korrekt 

tid, eftersom symtomen i annat fall riskerar bli svåra att hantera. Om den farmakologiska 

behandlingen inte ger goda resultat kan Deep Brain Stimulation (DBS) vara ett alternativ. Vid 

denna behandling opereras ett implantat in i hjärnan där sjukdomen gjort skada, som via 

elektrisk ström stimulerar. Stimuleringen leder till reducering av motoriska symtom och efter 

operationen kan ofta läkemedelsdosen reduceras vilket i sin tur minskar 

läkemedelsbiverkningar så som ofrivilliga rörelser. I den icke- farmakologiska behandlingen 

ingår sjukgymnastik samt tal- och språkterapi som kan förbättra livskvaliteten (Heisters, 

2011). 

 

När en person insjuknar i en kronisk sjukdom påverkar det inte bara denne person, utan har en 

direkt inverkan på närstående och deras situation. Närstående tvingas se de förändringar och 

förluster som sker både i den sjuke och deras eget liv (Habermann, 2000). Närstående får 

anpassa och ställa om sina liv för att stödja den sjuke familjemedlemmen. Den kroniska 

sjukdomen för ofta med sig känslor av rädsla och osäkerhet för framtiden hos familj och 

närstående (Eriksson & Svedlund, 2006). De mest utmanande med att vara närstående är att se 

den sjukes frustration och kamp mot sin kroniska sjukdom (Habermann, 2000). 

 

Personer som lever med PS kommer under sjukdomsförloppet att ha kontakt med hälso- och 

sjukvård. En sjuksköterska ska erbjuda vård och stöd både till den sjuke personen och till 

dennes närstående. Sjuksköterskans ansvar är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Som sjuksköterska är det 

viktigt att förstå att varje person med PS är olik den andra och därmed krävs ett holistiskt 

synsätt. Det möjliggör för sjuksköterskan att utgå från personens individuella behov och 

därefter individanpassa omvårdnadsinterventioner, vilka är betydelsefulla för reducering av 

symtom. Omvårdnadsinterventionerna hjälper även den sjuke att uppnå välbefinnande och 

god livskvalitet (Lindahl & MacMahon, 2011). 
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En människas kropp är hela tiden osynligt närvarande i personens dagliga liv. Hos den friska 

människan ses inte kroppen som något objekt, det upplevs ingen separation mellan kropp och 

själv. Kroppen utgör synfältet i världen och personen existerar via sin kropp. Vid sjukdom 

sker en reflektion och människan tvingas objektifiera kroppen, vilket i sin tur leder till en 

separation mellan kropp och själ. För den som är sjuk upplevs kroppen som omedelbar, 

plågsam och något som upptar hela tillvaron. Kroppen ses som ett hinder i vardagen, den kan 

inte längre tas för given och känslor av förlorad kapacitet och begränsningar i livet är en 

verklighet hos en sjuk människa (Toombs, 1993, s. 57-63). 

 

Ökad kunskap om hur personer med PS upplever sin kropp kan bidra till att sjuksköterskor får 

en djupare förståelse för denna grupp av patienter, och kan mot den bakgrunden bidra till en 

individuell och relevant omvårdnad och därmed ett minskat lidande. 

 

Syftet med denna litteraturstudie är beskriva upplevelsen av kroppen hos personer med 

Parkinsons sjukdom. 

 

Metod 

Denna litteraturstudie har utgått från syftet, att beskriva upplevelser av kroppen hos personer 

med PS. Därför valdes en kvalitativ metod med ett inifrånperspektiv. En litteraturstudie är en 

analyserande sammanfattning av forskning i ett utvalt ämne, som vill ha svar på en 

forskningsfråga. Detta utvecklar och vidgar kunskapen inom det valda ämnet (Polit & Beck, 

2008, s. 757).  Den kvalitativa metoden inriktar sig på människors beteenden, känslor, 

erfarenheter och hur de upplever den värld som de lever i och har som syfte att ge en 

förståelse för ett specifikt ämne (Holloway & Wheeler, 2010, s. 3). 

 

Litteratursökning 

Enligt Willman, Stolz och Bahtsevani (2006, s. 55) kan det vara fördelaktigt att göra en första 

litteratursökning, en så kallad pilotsökning, för att säkerställa att det finns tillräckligt med 

vetenskaplig litteratur inom området. En pilotsökning utfördes i databaserna CINAHL och 

PubMed som visade att det fanns rikligt med material vilket möjliggjorde litteraturstudien. 
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Därefter genomfördes den systematiska litteratursökningen i databaser som ansågs vara 

relevanta för studiens syfte. CINAHL användes eftersom det är en databas med fokus på 

omvårdnad (Polit & Beck, 2008, s. 111). PubMed, databasen Medlines sökmotor, användes 

eftersom den innefattar både medicinsk och omvårdnadslitteratur. PsycINFO användes 

eftersom det är en databas med litteratur som fokuserar på psykologi eller psykologiska 

aspekter inom bland annat medicin och omvårdnad (jfr. Willman et al., 2006, s. 72, 76). 

 Inklusionskriterier som tillämpades i litteratursökningen var att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan år 2000 och 2013, skrivna på engelska, kvalitativa samt tillgängliga i 

fulltext. Under litteratursökningen användes ”Subject heading list”, vilket är CINAHL:s 

uppslagsverk och är till för att kontrollera att rätt sökord tillämpas. I PubMed användes 

motsvarande MeSH- termer. Det är ämnesord organiserade i alfabetiskt ordning som består av 

enstaka huvudkategorier och underkategorier vilka förgrenar sig likt ett träd. Om 

underkategorierna tas med i sökningen kommer ett större område täckas. Även sökning i 

fritext genomfördes vilket inkluderar alla referenser som innehåller det sökta ordet. Detta för 

att öka sensitiviteten i sökningen (jfr. Willman et al., 2006, s. 63-64, 68). De sökord som har 

använts i litteratursökningen är: Parkinson´s disease, life experiences, experiences, 

experience, quality of life, body, body image, symptoms, function.och qualitative studies. 

 

Under litteratursökningen användes även de booleska sökoperatorerna AND och OR, vilka är 

ord som på olika sätt sammansätter olika söktermer med varandra. AND fokuserar till ett mer 

avgränsat område och OR breddar den systematiska sökningen (Willman et al., 2006, s. 66- 

67). Den systematiska litteratursökningen resulterade i fjorton artiklar. Litteratursökningen 

redovisas i tabell 1. Varje artikels abstrakt lästes igenom och slutligen valdes artiklar ut som 

svarade mot studiens syfte. Litteratursökningen kompletterades med manuell sökning, vilket 

innebär att de utvalda artiklarnas referenslistor lästes igenom för att finna mer litteratur (jfr. 

Willman et al., 2006, s. 72). Genom den manuella sökningen kunde ytterligare tre artiklar 

väljas ut. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning. 

Syftet med litteratursökningen: att beskriva personers upplevelser av kroppen vid Parkinsons sjukdom 

CINAHL 2013-09-12 

Begränsningar: publicerade 2000-2013, engelska, peer reviewed, kvalitativa studier, fulltext 

Söknr 
 

*) Sökord Antal träffar Antal valda 

1 CH Parkinson's disease 1141  

2 CH Life experiences 2279  

3 FT Experiences 13789  

4 CH Quality of life 7714  

5 FT Body 16406  

6 CH Body image 886  

7 CH Symptoms 3703  

8 FT Function 77973  

9  2 OR 3 OR 4  21268  

10  5 OR 6 OR 7 16989  

11  1 AND 9 77 9 

12  1 AND 10   62 1 

13  1 AND 8 83 1 
 

PubMed 2013-09-12 
Begränsningar: publicerade 2000- 2013, engelska, kvalitativa studier, fulltext 
 
Söknr 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

*) 

 

MT 

MSH 

FT 

FT 

MSH 

FT 

FT 

FT 

Sökord 

 

Parkinson’s disease 

Quality of life 

Experience 

Life experiences 

Body image 

Body 

Symptoms 

Qualitative studies 

2 OR 3 OR 4 

5 OR 6 OR 7 

1 AND 9 AND 10 AND 8 

Antal träffar 

 

22559 

70706 

205198 

20856 

5698 

442906 

3380489 

63671 

283908 

3540814 

15 

Antal valda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Forts. tabell 1. Översikt av litteratursökning. 
 
PsycINFO 2013-09-12 
Begränsningar: publicerade 2000- 2013, engelska, peer reviewed, kvalitativa studier, fulltext 

Söknr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

*) 

TH 

FT 

FT 

FT 

FT 

 

 

 

 

Sökord 

Parkinson’s disease 

Quality of life 

Experiences 

Body image 

Symptoms 

2 OR 3 

4 OR 5 

1 AND 6 AND 7 

 

Antal träffar 

123 

2888 

27152 

510 

3389 

28565 

3843 

14 

Antal valda 
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*CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, MT- Major topic och MSH- MeSH termer i databasen PubMed, 
FT – fritext sökning, TH -- Thesaurus termer i databasen PsycINFO. 

 

Kvalitetsgranskning 

De artiklar som valdes ut kvalitetsgranskades utifrån ett modifierat protokoll 

för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (jfr. Willman et al., 2006, s. 156- 

157). Modifiering innebär att delar i protokollet uteslöts för de artiklar där de inte ansågs 

relevanta. Syfte, urvalsförförande, etiskt resonemang, kontext, metod, samt resultat och dess 

huvudfynd granskades för varje enskild artikel. Positivt svar i protokollet gav en poäng och 

negativt svar gav noll poäng. Poängen summerades och räknades om i procent. Därmed kunde 

kvalitetsgrad för varje artikel bestämmas och värderas mot varandra. Artiklarna graderades in 

i låg (<60- 69 %), medel (70- 79 %) eller hög (80- 100 %) kvalitet (jfr. Willman et al., 2006, 

s. 95- 96). Endast artiklar av medel och hög kvalitet användes i litteraturstudien eftersom de 

anses ha god tillförlitlighet. Artiklarna kvalitetsgranskades av båda författarna var för sig för 

att därefter jämföras till ett gemensamt resultat, granskningen får då enligt Willman et al. 

(2006, s. 83) större tyngd. Resultatet från kvalitetsgranskningen redovisas i tabell 2.  

 

Analys 

Artiklarna analyserades med utgångspunkt från manifest innehållsanalys, vilket är en 

analysprocess som går ut på att organisera och integrera den beskrivande informationen som 

framkommer i materialet för att skapa struktur och mening (Polit & Beck, 2008, s. 750). 
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Analysen genomfördes med inspiration från Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativ manifest innehållsanalys. Den manifesta formen beskriver vad en text säger utan att 

innehållet tolkas. Inledningsvis lästes de valda artiklarna igenom i sin helhet för att få en mer 

detaljrik och djupare förståelse av textens innehåll. Totalt 201 textenheter som svarade mot 

syftet extraherades från innehållet i artiklarna. En textenhet kan vara ord, meningar, 

uttalanden eller stycken. Artiklarna märktes med bokstav och varje textenhet märktes med en 

siffra för att enkelt kunna återfinnas i originalkällan. Textenheterna översattes från engelska 

till svenska och kondenserades sedan i samma steg. Kondensering innebär att själva kärnan i 

texten tas ut, inget får tas bort, adderas eller tolkas, eftersom de då riskerar tappa sitt budskap. 

Därefter genomfördes kategorisering av de kondenserade textenheterna vilket innebär att 

textenheter med liknande innehåll försiktigt fördes samman. En kategori kan beskrivas som en 

grupp av begrepp och idéer med liknande karaktär som tillsammans formar en enhet med 

gemensamt innehåll. Samtliga textenheter ingår i kategoriseringen och kan inte passa in i mer 

än en kategori. Kategoriseringen utfördes med försiktighet i fem steg, för att minska risken att 

gå miste om nyanser i texten. Processen fortsatte tills sex kategorier återstod och innehållet 

inte kunde sammanföras i någon annan kategori (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). 
 

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=17) 

Författare 
(År) 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod  
Datainsamling 
/ Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 
Andersson et al. 
(2001)  
Sverige 

 
Kvalitativ 

 
   10 

 
Intervjuer, 
nutritionsenkät/  
Patton case study 
methodology 

 
Studien visar minskat luktsinne, aptit 
och smak vilket påverkade 
nutritionen. Ensamboende deltagare 
upplevde problem med motoriska 
funktioner i samband med inköp, 
matlagning och måltid. 

 
    Hög 

 
Bramley & 
Eatough  
(2005) 
Storbritannien 
 

 
Kvalitativ 

 
   1 
 

 
Semistrukturerad 
intervju/ 
Tolkande 
fenomenologisk ansats 

 
Studien visar hur de dagliga 
utmaningarna hos deltagarna 
påverkade både den fysiska och 
psykiska tillvaron, känslan av makt 
och att kroppen inte representerade 
den person man är. 

 
   Medel 

 
Caap-Ahlgren et 
al.  
(2002)  
Sverige 

 
  Kvalitativ 

 
    8 

 
Intervjuer/  
Hermaneutisk tolkande 
ansats 

 
Studien visar att sjukdomens 
symtom, med förändrat 
rörelsemönster, påverkade vardag 
och livskvalitet. Deltagarna upplevde 
rädsla av att ramla och skada sig, oro 
för kramper och on/ off- perioder. 

 
    Hög 
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Forts. av tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=17) 
Författare 
(År) 
Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod  
Datainsamling 
/ Analys 

Huvudfynd  Kvalitet 

 
Charlton & 
Barrow 
 (2002) 
Storbritannien 

 
  Kvalitativ 

 
   8 
 

 
Semistrukturerade 
intervjuer/          
Tematisk analys 
 

 
Studien visar att deltagarna förlorade 
fysiska och mentala funktioner. 
Självständighet, identitet och framtid 
påverkades. Studien visar att deltagarna 
var rädda och oroliga för ytterligare 
förluster. 
 

   
   Hög 

Fleming et al. 
(2004)  
Storbritannien 

  Kvalitativ   19 
 

Individuella 
intervjuer, 
gruppintervjuer, 
dagböcker/  
Beskrivande 
fallstudier 
 

Studien visar att deltagarna kände stor 
förändring i deras liv och hälsa. De 
kände osäkerhet, förändrad kroppsbild, 
livsstil, ökad social isolering samt en 
förändring i relationer med ökat behov 
av stöd och ökat beroende av andra. 

    Hög 

 
Haahr et al.  
(2011) 
Danmark 

 
  Kvalitativ 

 
 11 

 
Intervjuer/  
Hermeneutisk 
metod  
enligt Van Manen 

 
Studien visar att livet upplevdes 
oförutsägbart, något personer med PS 
ständigt var tvungna att kämpa mot och 
de beskrev att sjukdomen tog över 
deras liv. 

    
   Hög 

 
Jones et al.  
(2008) 
Storbritannien/ 
Nederländerna
/ Belgien 

 
  Kvalitativ 

 
 20 

 
Semistrukturerade 
intervjuer/  
Kvalitativ 
innehållsanalys av 
NUD*IST N6 
dataanalys-
program 

 
Studien visar deltagarnas upplevelse att 
leva med PS, problem och utmaningar 
de stötte på och hur de hanterades. 

    
   Hög 

 
Lyons & 
Tickle-Degnen  
(2003)  
USA 
 

 
  Kvalitativ 

 
 3 

 
Intervjuer./  
Collective case 
studie 

 
Studien visar att deltagarna stöter på 
problem, utmaningar och obekväma 
situationer på grund av sjukdomens 
symtom. Symtomen medför obehag 
eller förvirring. Studien beskriver 
även coping-strategier som hjälper i 
vardagen. 

    
   Hög 

 
Miller et al.  
(2006) 
Storbritannien 

 
Kvalitativ 

 
36 

 
Semistrukturerade 
intervjuer/  
kvalitativ 
innehållsanalys 

 
Studien visar att de psykosociala och 
psykiska utmaningarna som gav 
minskad sväljförmåga var mest 
oroande för deltagarna.  

   
  Hög 

 

Mshana et al. 
(2011)  
Tanzania 

 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 med PS, 
28 
anhörig-
vårdare, 4 
sjukvår-
dare, 2 
terapeuter 
 

 

Semistrukturerade 
intervjuer och 6 
fokusgrupper/  
Induktiv metod 

 

Studien visar att sjukdomen drastiskt 
hade försämrat deltagarnas liv och 
livskvalité. De uttryckte frustation 
utifrån de fysiska, psykiska och sociala 
konsekvenserna som sjukdomen 
medförde. 
 

 

   Hög 

 

 

http://en.bab.la/dictionary/swedish-english/terapeut
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Forts. av tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=17) 
Författare 
(År) 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/ Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 
 
Olsson et. al. 
(2013) 
Sverige 

 
 
Kvalitativ 

 
 
11 

 
 
Intervjuer/ 
Fenomenologisk 
hermeneutisk  
tolkning 

 
 
Studien visar att fatigue påverkade alla 
aspekter i livet och gjorde det svårt i 
vardagen. Kroppen upplevdes som en 
främmande börda, vilken deltagarna var 
tvungna att vänja sig vid. 

  
    
   Hög 

 
Redmond et 
al. 
(2012) 
Storbritannien 

 
Kvalitativ 

 
6 

 
Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Tolkande ansats 

 
Studien visar hur frysning av kroppen 
upplevdes som oförutsägbar och 
okontrollerbar. Deltagarna upplevde att 
de separerades från kroppen under 
frysning. 

 
   Hög 

 
Suddick et al. 
(2010) 
Storbritannien 

 
Kvalitativ 

 
5 

 
Semistrukturerade 
intervjuer/  
Tolkande 
fenomenologisk 
metod inriktad på 
Heideggers 
hermeneutik 

 
Studien visar hur deltagarna upplevde 
sömnsvårigheter och hur detta påverkade 
vardagen. Deltagarna upplevde växelvis 
bra och dålig sömn, som gav osäkerhet 
och känslor av förlust. 

 
   Hög 

 
Sunvisson & 
Ekman  
(2001)  
Sverige 

 
Kvalitativ  

 
11 

 
Intervjuer/ 
Fenomenologisk 
metod enligt 
Husserl 

 
Studien visar att deltagarna kände sig 
förslavad av sjukdomen och upplevde 
fysisk och psykisk utmattning. De fann 
det svårt att behålla kondition och 
upplevde begränsade, långsamma och 
otillförlitliga rörelser, samt svårt att 
bevara gång och hastighet. 
 

 
   Hög 

Whitney 
(2004)  
USA 
 

Kvalitativ 12 Intervjuer, 
berättelser/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
med tolkande 
ansats 

Studien visar att deltagarna accepterat 
PS, och de begränsningar som följer. De 
beskrev att de engagerade sig i 
meningsfulla upplevelser och levde för 
dagen trots begränsningar. 

   Hög 

 
Wressle et al. 
(2007) 
 Sverige 

 
Kvalitativ 

 
7 med PS,  
9 anhöriga 

 
Intervjuer/ 
Innehållsanalys 
utifrån Strauss & 
Corbin 

 
Studien visar de konsekvenser PS ger i 
dagligt liv för den sjuke och för 
närstående. Deltagarna kände 
begränsningar i aktiviteter, förändrade 
vanor, oro och minskat socialt liv. 

    
   Hög 

 

 

Resultat 
Analysen resulterade i sex kategorier som beskriver upplevelser av kroppen hos personer med 

PS. Resultatet presenteras med en sammanfattande och beskrivande brödtext med 

illustrerande citat från originaltexten. Se tabell 3 för översikt av kategorier. 
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Tabell 3. Översikt av kategorier (n=6) 

Att rörelsemönstret förändras 

Att kroppen känns otillräcklig och begränsar dagligt liv 

Att känna sig förnedrad 

Att förlora möjligheten till ett aktivt liv 

Att känna ständig trötthet 

Att kroppens tillstånd varierar 

 

Att rörelsemönstret förändras 

Studier (Bramley & Eatough, 2005; Caap-Ahlgren, Lannerheim & Dehlin, 2002) visade att 

personer med PS upplevde annorlunda och begränsade rörelser, de beskrev dem som falska, 

onaturliga och som att de inte tillhörde och representerade den person de var. Det ojämna och 

förändrade rörelsemönstret beskrevs som att de kunde missuppfattas för att vara alkoholist 

(Bramley & Eatough, 2005; Jones et al., 2008). Personer beskrev svårigheter med att 

upprätthålla samma fysiska tillstånd som tidigare och de upplevde att rörelsemönstret 

förändrades under sjukdomens förlopp. De beskrev att stegen blev kortare och mindre livliga 

och att det kändes som att den ena halvan av kroppen rörde sig snabbare än den andra (Caap-

Ahlgren et al., 2002; Jones et al., 2008; Sunvisson & Ekman, 2001). Personer med PS beskrev 

att det var vanligt att snubbla och göra felsteg, vilket ledde till att de kände sig klumpiga och 

rädda för att ramla och skada sig (Caap-Ahlgren et al., 2002; Pretzer-Aboff, Galik & Resnick, 

2009; Sunvisson & Ekman, 2001). 

 

I am afraid of falling. The shower is slippery. I also fell just the other 
day inside the bedroom. . . . My ribs hurt from the fall (Pretzer-Aboff 
et al., 2009, s. 3). 

 

En studie (Redmond, Suddick & Earhart, 2012) visade att personer med PS upplevde 

rörelserna som mer och mer långsamma för att till slut stanna upp helt, de beskrev att kroppen 

kändes som fastklistrad. Personer kunde känna hur “frysningen” startade, hur benen domnade 

bort för att sedan ”frysa fast” i marken (Caap-Ahlgren et al., 2002; Olsson, Stafström & 

Söderberg, 2013; Redmond et al., 2012).  Denna ”frysning” av kroppens rörelser upplevdes 

som en besvikelse av många personer, den kunde komma när som helst utan förvarning och 

var därför svår att kontrollera (Redmond et al., 2012). I två studier (Bramley & Eatough, 
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2005; Jones et al., 2008) berättade personer att de upplevde besvär med rörelserna när de 

ställde sig upp efter att ha suttit en längre tid. De beskrev att de måste säga till kroppen vad 

den ska göra och tvinga sig själv att röra på sig, att resa sig upp och ta ett steg i taget. 

 

And like you have to, when you put your, get up on your feet, you 
say, ‘‘now go on put that foot in front of the other’’ and you have to 
physically make yourself do a step and a step at a time, you have to 
tell your body what to do, it doesn’t just doing it by thinking 
(Bramley & Eatough, 2005, s. 228).  

 

Personer med PS beskrev även svårigheter med fin-motoriken, det var svårt att byta kläder, 

knäppa knappar och att använda mobiltelefon (Pretzer-Aboff et al., 2009). De var tvungna 

använda all koncentration till att utföra rörelser i mindre delar, vilket ledde till att de fumlade 

och fick ett långsamt svar av kroppen med ett minskat flyt i rörelserna (Jones et al., 2008; 

Redmond et al., 2012; Sunvisson & Ekman, 2001). Förlusten av rörelse gjorde även att de 

grundläggande funktionerna krävde avsiktlig ansträngning, de behövde tänka och planera hur 

de skulle genomföra olika uppgifter (Bramley & Eatough, 2005; Fleming, Tolson & Schartau, 

2004; Whitney, 2004). Studier (Charlton & Barrow, 2002; Sunvisson & Ekman, 2001) 

beskrev vidare att den begränsade rörligheten ledde till att sysslor tog längre tid att utföra 

vilket de upplevde frustrerande. 

 

For example, to get in a car. I open a door and I have to figure out how I’m 
going to do it every time. It’s not a matter of sliding into the seat and 
closing the door. I have to figure I’m going to lift this leg, slide my butt 
over, bring the other leg in, close the door, put on the seat belt. You have to 
reprogram yourself every time. Which I didn’t realize had happened 
(Whitney, 2004, s. 3). 

 

Att kroppen känns otillräcklig och begränsar dagligt liv 

Studier (Caap-Ahlgren et al., 2002; Wressle, Engstrand & Granérus, 2007) påvisade att 

personer med PS upplevde det dagliga livet komplicerat och de beskrev att det inte gick att 

utföra sysslor som tidigare på grund av att armar och ben inte samarbetade. Minskad balans, 

darrningar och svaghet och stelhet i muskler medförde att de inte kunde laga mat, klä sig, 

tvätta, baka eller utföra annat hushållsarbete, personer menade att det upplevdes problematiskt 

och svårt (Caap-Ahlgren et al., 2002; Fleming et al., 2004; Mshana, Dotchin & Walker, 2011; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mshana%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21477284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dotchin%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21477284
http://h
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Wressle et al., 2007). Enligt en studie (Bramley & Eatough, 2005) tvingades personer avstå 

från vardagssysslor då det upplevdes utmattande.  

 
 

Cleaning is almost the worst. When you have to use your arms, it doesn't 
work, as I can't lift (Wressle et al., 2007, s. 134).  

 
 

Studier (Mshana et al., 2011; Fleming et al., 2004) beskrev att personer med PS upplevde 

stora svårigheter med samlag på grund av kroppens otillräcklighet, vilket i sin tur påverkade 

relationer negativt. I en studie (Olsson et al., 2013) framkom att saknaden av styrka gjorde det 

svårt för personer att engagera sig i barn och barnbarn. Studier (Andersson & Sidenvall, 2001; 

Redmond et al., 2012) beskrev att personer med PS upplevde det besvärligt att bo ensam men 

att de trots svårigheterna försökte klara sig på egen hand i vardagen. Enligt Miller, Noble, 

Jones och Burn (2006) undvek personer att gå ut och äta, de kände rädsla för att svälja fel och 

kvävas. I två studier (Andersson & Sidenvall, 2001; Miller et al., 2006) framkom att 

måltidssituationer upplevdes svåra på grund av kroppens försvagningar. Personer beskrev att 

minskad styrka och uthållighet ledde till problem med att tugga och svälja, det var 

tidskrävande och förvärrades under stressade situationer. Darrningar gjorde att personer med 

PS upplevde problem med att skära upp mat, dricka ur ett glas och föra maten till munnen 

utan att spilla (Andersson & Sidenvall, 2001; Miller et al., 2006). 

 
 

I want to manage myself although I tremble sometimes. But it differs, 
sometimes more, sometimes less (Andersson & Sidenvall, 2001, s. 75).  

 

Enligt en studie av Jones et al. (2008) kunde personer med PS inte göra saker som de själva 

ville, detta upplevde de som förfärligt. Det framkom i studier att smärta hindrade personer 

från att gå genom ett rum samt att balanssvårigheter gjorde dem rädda för att halka och slå sig 

framförallt under vintertid (Wressle et al., 2007; Pretzer-Aboff et al., 2009). Personer med PS 

beskrev att rädslan gjorde att de förlorade sin frihet i det dagliga livet eftersom det hindrade 

dem från att lämna hemmet (Wressle et al., 2007).  

 

I think this is one of the worst aspects [of PD]... not being able to walk and 
do the things that you want to do physically (Jones et al., 2008, s. 1215). 
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Studier (Fleming et al., 2004; Pretzer-Aboff et al., 2009; Sunvisson & Ekman, 2001) beskrev 

att personers förmåga att kommunicera försämrades vilket hindrade dem i det dagliga livet. I 

två studier (Olsson et al., 2013; Jones et al., 2008) framkom att personer upplevde att de hade 

långsamma tankar som gjorde det svårt för dem att ta in flera intryck samtidigt. Personer 

upplevde svårigheter att tala och kommunicera med andra på grund av att rösten var dämpad 

(Pretzer-Aboff et al., 2009; Wressle et al., 2007). De beskrev även att skrivförmågan hade 

försämrats som en följd av darrningar (Pretzer-Aboff et al., 2009). 

 

I cannot write. There is a stack of condolence letters here, from when my 
wife died. I initially said I will answer each of them myself. I had all the 
intentions of doing so, but I couldn't write. So I decided that I could do it all 
with a machine, on the computer. But I couldn't do it on the computer 
because I couldn't type either. Now I can't hit the right key for nothing 
(Pretzer-Aboff et al., 2009, s. 3). 

 

 

Att känna sig förnedrad 

Enligt studier (Caap-Ahlgren et al., 2002; Sunvisson & Ekman, 2001) beskrev personer med 

PS att de kände förnedring under vissa perioder av sjukdomen och att de kände sig orättvist 

behandlade på grund av kroppens förändring. Caap-Ahlgren et al. (2002) visade i en studie att 

personer upplevde sig rädda för att bli negativt bemötta av andra personer eftersom de hade 

förändrat ansiktsuttryck, annorlunda röst och att kroppen var stel. Studier (Caap-Ahlgren et 

al., 2002; Bramley & Eatough, 2005) påvisade att personer kände sig besvärade över att ta en 

promenad utomhus på allmänna platser. De upplevde att andra stirrade på dem och undrade 

vad som var fel. Personer berättade att de kände sig odugliga och att kroppens förändring tog 

bort en del av deras manlig- och kvinnlighet (Caap-Ahlgren et  al., 2002; Bramley & Eatough, 

2005). 

 

And I can see somebody looking at me and thinking ”what's the matter with 
her?” and that is soul destroying because I've always been a person who 
liked to look my best, erm feel like a woman and this [PD] takes that away 
from you (Bramley & Eatough, 2005, s. 229). 

 

Personer i en studie kände sig missförstådda eftersom de inte kunde tala ordentligt och avstod 

därför från att samtala för att inte hamna i generande situationer (Caap-Ahlgren et al., 2002). 

Enligt Fleming et al. (2004) samt Sunvisson och Ekman (2001) upplevde personer med PS att 

stamning kändes förnedrande och frustrerande eftersom det tog lång tid för dem att få fram 
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rätt ord. I en studie (Lyons & Tickle-Degnen, 2003) framkom även att personer upplevde det 

förnedrande att tappa mat på golvet på grund av darrningar och det gjorde det svårt för dem 

att upprätthålla bilden av sig själv. Enligt Wressle et al. (2007) skämdes personer med PS när 

de åt vilket ledde till att de undvek att äta tillsammans med andra. 

 

I haven't found out yet how to not drop food on the floor, which is a bit 
embarrassing. The best thing I can do at a restaurant is not to order things 
such as soup or spaghetti. A lot of times I’m disappointed because it will be 
something I really like that they have, but if it’s too messy [trails off]. . . . 
(Lyons & Tickle-Degnen, 2003, s. 31). 

 

I en studie (Bramley & Eatough, 2005) berättade personer att de skämdes över svettningar 

som återkom under vissa perioder av sjukdomen. Svettningarna medförde att de valde att ta 

avstånd från andra människor, de kände sig rädda för att någon skulle känna deras blöta hud. 

En studie påvisade att personer med PS kände sig förnedrade när de somnade på allmän plats, 

de inte orkade hålla ögonen öppna (Olsson et al., 2013). Enligt Bramley & Eatough (2005) 

upplevde personer det även väldigt pinsamt att ramla eller ”frysa fast” på allmän plats. Enligt 

Mshana et al. (2011) upplevde personer sig själva som dum och oduglig, vilket ökade deras 

känsla av förnedring.  

 

This illness has made me stupid and dumb (Mshana et al., 2011, s. 4).  

 

Att förlora möjligheten till ett aktivt liv 

Flera studier (Fleming et al., 2004; Mshana et al., 2011; Sunvisson & Ekman, 2001;Whitney, 

2004; Wressle et al., 2007) visade att personer med PS upplevde det svårt att utföra fysiska 

aktiviteter. De beskrev att långsamma rörelser, balanssvårigheter och varierande fysisk och 

mental styrka gjorde att de fått en försämrad eller helt förlorad möjlighet till att leva ett aktivt 

liv. Enligt Olsson et al. (2013) beskrev personer att de kände sig frustrerade, ledsna och 

osäkra för att de förlorat möjligheten att utföra aktiviteter som de tidigare i livet prioriterat 

och klarat av. 

 

I used to play squash and miss the active side of life (Fleming et al., 2004, s. 
522).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mshana%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21477284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mshana%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21477284
http://h
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Walker%20RW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21477284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mshana%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21477284
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I flera studier (Suddick & Chambers, 2010; Olsson et al., 2013) uppgav personer med PS att 

de tvingades undvika, begränsa eller sluta med olika yrkesarbeten och aktiviteter på grund av 

orkeslöshet. Det framkom även att dessa personer kände sig utmattade efter aktivitet samt att 

de inte hade någon ork till att ha roligt längre (Olsson et al., 2013). Enligt Caap-Ahlgren 

(2002) samt Sunvisson och Ekman (2001) kände personer sig rädda för att få smärta och 

kramper i muskler och undvek därför promenader. I två studier (Caap-Ahlgren, 2002; Wressle 

et al., 2007) berättade personer att shopping kändes påfrestande och komplicerat eftersom 

kroppen rörde sig långsamt och de inte orkade gå länge eller bära på tyngre saker.  

  

Buying clothes becomes too complicated, and takes too much time. 
Everything moves so slowly. Standing there on one leg and trying on 
trousers, no, that doesn’t work at all (Wressle et al., 2007, s. 134). 

 

I studier (Bramley & Eatough, 2005; Whitney, 2004) upplevde personer med PS stor 

frustation över att kroppen var oförmögen och inte fungerade vid aktivitet. I andra studier 

(Caap-Ahlgren et al., 2002; Charlton & Barrow, 2002; Olsson et al., 2013) berättade personer 

att smärta, svaghet och ömtålighet bidrog till minskad fysisk aktivitetsförmåga. Förlusten av 

den fysiska aktiviteten bidrog till att de upplevde svårigheter med att hålla upp kroppen och 

det kändes som att benen föll ihop under dem. I en studie (Mshana et al., 2011) framkom det 

även att deras minskade aktivitet var en orsak till ökad isolering som medförde att de kände 

ensamhet och utanförskap. 

 

Att känna ständig trötthet 

I studier (Olsson et al., 2013; Suddick & Chambers, 2010) beskrev personer med PS att de 

alltid kände sig trötta. De upplevde att tröttheten varierade i intensitet men att den alltid var 

närvarande. Personer uttryckte att kroppen aldrig kändes lugn och utvilad samt att den skrek 

efter vila, trots en god natts sömn (Olsson et al., 2013). Enligt Suddick och Chambers (2010) 

upplevde personer svårigheter att somna och att de vaknade flera gånger under natten. 

Sömnproblemen förvärrades under sjukdomens förlopp, vilket gjorde tröttheten under dagarna 

mer och mer påtaglig. 

 

It [fatigue] is always there. If I lie down, I will fall asleep within less than a 
minute. It’s like a shallow unpleasant sleep that doesn’t really give me 
energy. It’s like closing a box (Olsson et al., 2013, s. 744).  
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Studier (Olsson et al., 2013; Whitney, 2004) visade att personer med PS upplevde att den 

ständiga tröttheten hindrade dem i vardagen. De kände sig besvikna över att inte längre klara 

vardagen eller sitt arbete som tidigare då de hade kraft och ork. De beskrev att tröttheten 

gjorde det svårt att skilja mellan dag och natt och att den hindrade dem från att hålla sig vaken 

en hel dag (Olsson et al., 2013; Suddick & Chambers, 2010; Whitney, 2004). Personer 

upplevde svårigheter med att ta sig upp ur sängen själv efter en dålig natts sömn. De beskrev 

att de även var tvungna att vila ofta under dagen (Suddick & Chambers, 2010). 

 

A bad night’s sleep is when I just can’t get out of bed. Turnover and lay 
there and just won’t get up because it’s a strain. Physically it’s a strain 
(Suddick & Chambers, 2010, s. 295). 

 

Det framkom i studier (Caap-Ahlgren, 2002; Mshana et al., 2011; Olsson et al., 2013) att 

personer kände när tröttheten var på väg att komma och de beskrev att det då inte fanns 

någonting annat att göra än sova. Personer upplevde även försämring i kroppen när tröttheten 

var mer intensiv. De beskrev att det blev svårare att gå och darrningar ökade (Andersson & 

Sidenvall, 2001; Jones et al., 2008). Enligt Olsson et al. (2013) kände personer att tröttheten 

förvärrades under stress och när minnet sviktade. De beskrev att det  i sin tur kändes som att 

”hjärnan hakade upp sig” och personerna upplevde sig själva som att de hade en 

demenssjukdom. I studier (Caap- Ahlgren, 2002; Mshana et al., 2011; Olsson et al., 2013) 

framkom att den konstanta tröttheten hindrade personer från att umgås tillsammans med 

familj och vänner. Enligt Wressle et al. (2007) upplevde personer frustration över att inte orka 

umgås som tidigare vilket ledde till att umgänget med andra minskade. Personer med PS 

beskrev även att den kroniska tröttheten medförde svårigheter i deras samliv (Fleming et al., 

2004).   

 

Our social intercourse is diminished now, it is very tough to invite a lot of 
people. I am not strong enough for that. Because then I make a lot of 
preparations and then I am dead tired when they arrive, the guests 
(Wressle, Engstrand & Granérus, 2007, s. 134). 

 

Att kroppens tillstånd varierar 

Studier (Caap-Ahlgren et al., 2002; Wressle et al., 2007) beskrev att personer med PS 

upplevde att kroppen försvagning försämrades under olika omständigheter. Personer upplevde 
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att försämringen var oförutsägbar, de visste inte när den skulle komma. De var medvetna om 

att det kunde uppstå en försämring under stressade situationer (Redmond et al., 2012). 

Personer beskrev att ingenting fungerade vid dessa tillfällen och att de kände hur kroppen 

låste sig. I studier (Caap-Ahlgren et al., 2002; Wressle et al., 2007; Haahr et al., 2011) 

framkom att personer upplevde ensamhet, att det var svårt att planera, då tillståndet kunde 

variera från dag till dag. De undvek därför planering och att lova någon vän eller 

familjemedlem någonting de inte kunde uppfylla eftersom tillståndet varierade även under 

dagen (Wressle et al., 2007; Olsson et al., 2013; Jones et al., 2008).  

 
 

I can’t make a promise if someone calls me and asks if I would like to join 
them. I can try, but I can never tell, because I don’t know how I will feel by 
that time. It’s a very structured life, and quite lonely too 
(Olsson et al., 2013, s. 744).  

 

I studier framkom att personer med PS beskrev att kroppens tillstånd växlade från perioder av 

rörelse till perioder av icke-rörelse, så kallade “on- och off-perioder” (Caap-Ahlgren et al., 

2002; Bramley & Eatough, 2005). Under “off”- perioderna förvärrades både de motoriska och 

icke- motoriska symtomen och personer med PS beskrev även att välbefinnandet varierade, att 

de ibland mådde bra och att de ibland kände sig väldigt dåliga med smärta och kramper i 

muskler (Fleming et al., 2004; Haahr et al., 2011). De beskrev att de ena dagen kunde röra sig 

och utföra olika uppgifter bra, medan de nästa dag var för stela och försvagade för att 

överhuvudtaget kunna röra sig på egen hand (Lyons & Tickle-Degnen, 2003; Haahr et al., 

2011). Studier (Caap-Ahlgren et al., 2002; Jones et al., 2008) påvisade att personer med PS 

upplevde att deras fysiska förmåga varierade beroende på vilken fas de befann sig i. De 

upplevde försämrad gångförmåga, svårigheter med att ta sig upp ur sängen, duscha samt 

vända sig om vid stående. Personer ansåg det nödvändigt med hjälp under “off”- perioderna 

för att inte ramla eller skada sig (Caap-Ahlgren et al., 2002; Fleming et al., 2004). I en studie 

(Sunvisson & Ekman, 2001) beskrev personer att de ofta funderade över vad sjukdomen 

skulle tillåta eller inte tillåta dem att göra under dagen. 

 
 

I could a moment ago, why not now? (Caap- Ahlgren et al., 2002, s. 91). 
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av kroppen hos personer med PS. 

Resultatet visade att personer hade ett förändrat rörelsemönster som upplevdes falskt och inte 

representerade den de var. Den otillräckliga kroppen begränsade dagligt liv och hindrade 

personer från att utföra vardagssysslor. Kroppens förändringar ledde till att personer kände sig 

förnedrade och de förlorade möjligheten till ett aktivt liv. Tröttheten var ständigt närvarande 

och kroppens tillstånd kunde variera mycket från dag till dag, vilket ledde till svårigheter att 

planera. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att personer med PS upplevde förändringar i 

rörelsemönstret. De förändrade rörelserna begränsade personer på många sätt. Personer kunde 

inte känna igen sig själva längre och kroppens rörelser upplevdes falska, onaturliga och som 

att de inte tillhörde dem själva. Kroppens förändrade rörelser ledde till svårigheter att fortsätta 

livet som tidigare. Detta kan relateras till Toombs (1993, s. 90-91) beskrivning av förlust av 

helhet. Toombs menar att kroppslig dysfunktion leder till en känsla av att kroppen inte kan tas 

för given. Människan ser sjukdomen som ett hot mot kroppen och den man är. 

Litteraturstudiens resultat visade att det var svårt för personer att kontrollera sina rörelser och 

få kroppen att göra och utföra saker som de ville. Toombs (1993, s. 92-94) beskriver 

kontrollförlust som något oundvikligt eftersom sjukdomens konsekvenser påverkar en persons 

värld på ett oönskat sätt. Kroppen kan vid sjukdom ses som att den har sin egen vilja och den 

antar en egen form som inte går att kontrollera. Människan kan inte längre välja mellan olika 

alternativ längre utan tvingas acceptera livet utifrån de förutsättningar som finns. 

Litteraturstudien visade att personer med PS vande sig med att leva med ett förändrat 

rörelsemönster och visste hur de skulle vägleda kroppen medvetet för att rörelserna skulle 

fungera. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att personer med PS upplevde “frysning” som en stor 

besvikelse. Almeida och Lebold (2010) beskriver “frysning” som ett av de mest tärande 

symtomen. “Frysning” kan leda till ökad fallrisk, minskad livskvalitet och förlust av 

självständighet. Det framkom i litteraturstudiens resultat att “frysning” var något som kunde 

komma när som helst och att det inte gick att kontrollera. Brichetto, Pelosin, Marchese och 

Abbruzzese (2006) förklarar att “frysning” är svårt att behandla med läkemedel, därför är 

omvårdnadsinterventioner viktiga. I litteraturstudien framkom att personer kunde märka att 
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deras kroppar “frös” under speciella omständigheter, till exempel när de blev stressade. 

Brichetto et al. (2006) menar att personer med PS kan uppnå ökad livskvalitet genom att lära 

sig strategier för att hantera “frysning”. Detta går ut på att träna att använda sig av kognitiva 

strategier under olika gångövningar som simuleras utifrån olika vardagssituationer. Till 

exempel kan personer träna att svara i telefonen så snabbt som möjligt när den ringer. På så 

sätt får personerna använda sig av kognitiva strategier för att handskas med olika stressiga 

situationer som kan utlösa “frysning” . 

 

I resultatet i litteraturstudien framkom att personer med PS upplevde kroppen som otillräcklig 

och att den begränsade det dagliga livet. Dahlberg och Segersten (2010, s. 131-132) menar att 

kroppen kan förstås som något som kan ses som ”levd”. Den levda kroppen är fylld av 

erfarenheter, upplevelser, minnen, tankar, känslor och visdom, och den är på så sätt 

meningsskapande och meningsbärande. Kroppen kan aldrig lämna människan, den upplevs 

konstant på fysisk, psykisk, existentiell och andlig nivå. Det är kroppen som ger människan 

tillgång till livet och så länge vi lever så gör vi det genom våra kroppar. En förändring i 

kroppen medför därmed en förändring av tillgången till världen och livet. En sådan förändring 

blir särskilt påtaglig när en person drabbas av långvarig sjukdom eller andra tillstånd som kan 

skapa lidande. Personer i denna litteraturstudie upplevde att kroppen hindrade dem från att 

leva livet som de tidigare gjort. Dahlberg och Segersten (2010, s. 133-134) beskriver vidare 

att de förändringar som sker i kroppen påverkar inte bara de kroppsdelar som är drabbade, 

utan påverkar hela en persons existens på ett eller annat sätt. Kroppsliga förändringar kommer 

på så sätt också påverka både en persons välbefinnande och vardagssituation.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att kroppens skörhet och begränsningar överskuggade det 

dagliga livet och hindrade personer från att utföra de mest vanliga hushållssysslorna som att 

laga mat, duscha, handla och äta. Detta medförde känslor av frustration, sorg och osäkerhet 

och kan ses som ett lidande. Morse (2001) beskriver lidande som ett starkt känslomässigt 

tillstånd. En person som lider fylls med känslor av sorg över sin livssituation. Personen inser 

vad som har förlorats eller förändrats och att framtiden ser annorlunda ut än vad den hade 

gjort utan sjukdom. Morse och Penrod (2001) menar att lidande kan leda till att personer 

tvingas uppnå ett nytt perspektiv på verkligheten. På så vis kan personen öka sin egen 

förståelse för sjukdomen vilket bidrar till förbättrad hantering. Gray och Fossey (2003) 

beskriver att det är svårt för personer som lever med kronisk sjukdom att upprätthålla bilden 

av den man är utan att låta sjukdomen ta över. Genom att anpassa sättet man ser sig själv, att 
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släppa sin gamla livsstil och börja om på nytt är strategier för att kunna anpassa sig till det 

förändrade livet. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att personer med PS upplevde det svårt att bo ensamma 

men att de trots svårigheterna försökte klara sig på egen hand i vardagen. Delmar et al. (2006) 

poängterar att självständighet är meningsfullt och värdefullt i det dagliga livet. Att känna 

värdighet och att bli respekterad som individ är nära kopplat till en persons förmåga att klara 

sig själv och känna sig oberoende av hjälp från andra. Som en självständig individ kan en 

person hantera sjukdomen på sitt eget sätt och därefter hitta strategier för att klara sig på egen 

hand. 

  

Litteraturstudien visade att personer med PS upplevde förnedring och att de kände sig 

orättvist behandlade av andra människor. De var oroliga för att hamna i generande situationer 

där andra kunde se hur kroppen betedde sig och att det var svårt att upprätthålla bilden av sig 

själv. Detta kan förstås utifrån Erikssons (1994, s. 83-85) begrepp själsligt lidande. Själsligt 

lidande yttrar sig i form av känslor som förnedring, förlägenhet, skam och skuld. Förnedring 

är en känsla som uppstår hos en person i samspel med andra människor, och som beror på 

deras reaktioner i mötet med henne eller honom. Förlägenhet och skam betraktas däremot som 

känslor som uppstår hos människan som följd av de bedömningar som han eller hon gör om 

sig själv. En person kan uppleva sig som "mindre" och "sämre" än han eller hon önskat. I 

litteraturstudiens resultat framkom att personer med PS kände sig uttittade för att kroppen 

betedde sig och såg annorlunda ut, i jämförelse med en frisk person. Joachim och Acorn 

(2000) menar att personer som lever med kronisk sjukdom betraktas annorlunda och utsätts 

därmed för stigmatisering. Med stigmatisering menas något som avviker från det normala och 

det kan vara synliga eller osynliga ovanligheter som en person inte kan gömma undan från 

andra. En person med PS har exempelvis svårare att dölja sina darrningar till skillnad från 

personer som lever med andra kroniska sjukdomar där symtomen inte syns. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att personer med PS förlorade möjligheten till ett aktivt liv 

på grund av kroppens otillräcklighet och minskad funktionsnivå. Personer kände sig besvikna 

och frustrerade att de inte kunde ha ett lika aktivt liv längre som innan sjukdomen. Bhatia och 

Gupta (2003) menar att en kronisk sjukdom ofta medför begränsningar i den fysiska 

funktionsnivån. Funktionsnedsättningen leder till svårigheter att utföra aktiviteter i det dagliga 

livet och påverkar en persons roll i samhället. Kroppens förändringar stör aktiviteter inom 
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arbete, fritid och relationer samtidigt som den tar bort en persons frihet och spontanitet. Detta 

påverkar personers välbefinnande.  

 

Denna litteraturstudies resultat visade att personer inte kunde umgås med andra på grund av 

kroppens förändringar, vilket gjorde att de kände sig ensamma och blev isolerade. Skingley 

(2013) menar att minskad aktivitet resulterar i isolering, ensamhet och att personer känner sig 

missnöjda över livet, vilket i sin tur kan leda till depression. Skingley beskriver vidare 

ensamhet som ett resultat av en persons upplevda frånvaro eller sällskap som gått förlorat. 

Den sociala ensamheten leder till negativa känslor som är en följd av frånvaro av socialt 

samspel, och känslosam ensamhet är relaterat till om personen upplever att det inte finns 

någon i närheten som förstår det man går igenom. Holley (2007) menar att social isolering är 

ett stort problem för personer med kroniska sjukdomar som kan leda till ytterligare problem 

med hälsan. Holley poängterar att sjuksköterskans roll är viktig för att vidta åtgärder och 

förhindra att kronisk sjuka personer ska hamna i denna situation. Genom att hjälpa den sjuke 

att få kontakt med rådgivare, hänvisa till stödgrupper, att stärka eller stödja relationen inom 

familjen är viktiga interventioner. Sjuksköterskan kan dessutom hjälpa den sjuke att använda 

sig av internetbaserat stöd och på så sätt medverka till att den sjukes sociala kontaktnät 

bevaras. Gray och Fossey (2003) anser att personer med PS även kan ha stor nytta av att träffa 

andra personer som också lever med liknande sjukdomar. Personer kan uppnå förståelse över 

sin sjukdom genom att jämföra sina erfarenheter med andra personer som lever under 

liknande omständigheter. Genom att få vetskap om att andra personer genomgår liknande 

situation kan personer med PS lättare hantera sjukdomen.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att personer med PS kände ständig trötthet och att 

kroppen aldrig kändes utvilad. Denna trötthet upplevdes trots god sömn och mycket vila. 

Tröttheten hindrade dem i vardagen och sjukdomens andra symtom förvärrades när trötthetens 

intensitet ökade. Sallinen, Kukkurainen, Peltokallio och Mikkelsson (2011) beskriver att 

ständig trötthet, även så kallad fatigue, är det mest påfrestande och oroande symtomet hos 

kronisk sjuka. Fatigue kan beskrivas som en fysisk svaghet och ett växande problem som 

orsakar ökad svårighet att utföra aktiviteter och vardagssysslor. Olsson, Lexell och Söderberg 

(2005) beskriver fatigue som en upplevelse som involverar hela kroppen, från topp till tå. 

Kroppen upplevs som tung och ansträngd med minskad kraft och brist på uthållighet. För att 

inte förlora för mycket energi under en dag tvingas en person med fatigue planera dag för dag 

utifrån sin befintliga energi. 
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I denna litteraturstudies resultat visades att sömnproblem var ett stort problem hos personer 

med PS och det blev bara värre med tiden. Det framkom att tröttheten påverkade det sociala 

samspelet, genom att tröttheten hindrade personer med PS från att umgås med vänner och 

familj, samt gav en påverkan på samlivet. Enligt Sallinen et al. (2011) upplevs 

sömnproblemen som varierande, mellan ett tillfälligt och litet problem och ständig brist av 

sömn. Olsson et al. (2005) menar att personer med fatigue upplever det svårt att beskriva 

tröttheten och att ingen förstår vad de genomgår. Sallinen et. al. (2011) beskriver vidare att 

fatigue har stor påverkan på sociala relationer, att lyssna och samtala kan till och med 

upplevas för krävande. Krav i sociala livet kan upplevas bortom förmågan, inbjudningar och 

besök hos vänner kan minska eller helt upphöra. Även relation mellan ens partner eller andra 

familjemedlemmar påverkas, eftersom fatigue påverkar personers upplevelser att inte vara den 

person de tidigare varit. Att minska det sociala livet kan vara en metod att skydda och undvika 

belastning av sin familj. Sallinen et. al. (2011) menar vidare att fatigue leder till livsförändring 

både känslomässigt och intimt, vilket kan skapa känslor av förvirring, kaos och sårbarhet. 

Enligt Alves, Wentzel- Larsen och Larsen (2004) upplever de personer med PS som lever 

med fatigue sjukdomen svårare och känner mer kognitiv försvagning. Det är även vanligt med 

depressionssymtom och överdriven sömn dagtid hos de med fatigue. I likhet med 

litteraturstudiens resultat förklarar Sallinen et al. (2011) att fatigue i kombination med andra 

symtom förvandlar en persons liv till ett ökat lidande.  

  

I litteraturstudien framkom att personer med PS upplevde att tillståndet varierade, kroppen var 

oförutsägbar och de kunde inte veta i förväg hur de skulle må under dagen. Kroppens tillstånd 

växlade mellan perioder av rörelser och perioder av icke-rörelser. Den oförutsägbara kroppen 

ledde hos personer i litteraturstudiens resultat till känslan av osäkerhet. Morse och Penrod 

(2001) menar att en person existerar genom osäkerheten, befinner sig i ett känslomässigt 

tillstånd och lider av sin oförmåga att leva som tidigare. En person plågas på grund av sitt 

tillstånd och sin oförmåga att fly situationen. Vid osäkerhet har personen inget annat val än att 

tolerera det som händer i nuet. Neville (2003) beskriver att oförutsägbarhet bidrar till 

oförmåga att planera saker långt i förväg. Det är inte möjligt att fokusera på framtiden, vilket 

leder till att personer tvingas fokusera på nuet och dess möjligheter som finns. De betyder att 

vid de tillfällen kroppen mår bra passa på att göra saker av intresse. Neville förklarar vidare 

att för kronisk sjuka är osäkerheten konstant, den är alltid närvarande och gör det svårt att 

kontrollera livet. Osäkerheten leder till ändring och omformulering i sättet att leva. 
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I resultatet i litteraturstudien visade det sig att personer med PS var medvetna om att 

tillståndet varierade beroende på i vilken fas av sjukdomen de befann sig i. Sjukdomens 

tillstånd varierade från dag till dag, men varierade även personer emellan. Cotton (2012) 

poängterar att sjuksköterskan måste vara medveten om att varje person med PS har specifika 

behov och krav på omvårdnad beroende på sjukdomens tillstånd. Det krävs även en 

medvetenhet för att kroppens tillstånd snabbt kan variera och att perioder av rörelser kan 

avlösas av perioder med icke-rörelser. Sjuksköterskan ska även lyssna på den sjuke individen 

för att få en förståelse hur just denna person upplever sitt tillstånd. Morse (2001) menar att en 

sjuk person behöver empati, sympati och någon som lyssnar och finns närvarande. Det krävs 

att sjuksköterskan tar sig tid till att lyssna på den sjuke och ger personen all den tid det krävs 

för att få fram sina känslor. Arman och Rehnsfeldt (2007) beskriver vidare vikten av att som 

sjuksköterska göra det lilla extra för sina patienter. En förutsättning är att sjuksköterskan är 

öppen och agerar utifrån det hon ser samt visar medmänsklighet. Att vara öppen för en sjuk 

persons sårbarhet och lidande bidrar till ökad förståelse. 

 

 

Metoddiskussion 

För att säkerställa trovärdigheten gällande forskning med kvalitativ ansats kan en 

kvalitetsbedömning göras utifrån begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och 

bekräftbarhet (Polit & Beck, 2008, s. 196).   

 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) uppnås tillförlitlighet när studiens deltagare 

känner igen innebörden som de själva uppgett för en situation eller tillstånd och känner igen 

sanningen i deras eget sammanhang. För att uppnå tillförlitlighet i en studie är det viktigt med 

textenheter som svarar mot studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). I denna 

litteraturstudie har en kvalitativ manifest innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) 

använts, vilket innebär att resultatet inte har tillåtits att tolkas. För att säkerställa att inga 

tolkningar genomförts har båda författarna varit delaktiga i analysarbetet, vilket har utförts 

med försiktighet i flera små steg för att inte mista nyanser i texten. Efter noggrann läsning av 

materialet valdes textenheter som svarar mot syftet ut och därefter har dessa kondenserats och 

översatts varsamt och omsorgsfullt för att bevara kärnan i texterna samt för att kompensera 

författarnas språkliga svagheter.  För att undvika felaktig översättning från engelska till 
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svenska har lexikon använts. Kategoriseringen har genomförts i fem steg och författarna har 

regelbundet återgått till originalkällan i alla steg. 

  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan tillförlitlighet även stärkas med citat från 

originalkällan i resultatet och för att få en hög trovärdighet och tillförlitlighet. I denna 

litteraturstudie valde författarna att presentera resultatet i löpande text och med citat från 

originaltexten. Under arbetets gång har författarna haft kontinuerlig kontakt med handledare 

samt tillfällen för reflektion och kritisk granskning tillsammans med andra studenter, vilket 

har möjliggjort för författarna att få, synpunkter och förslag till förbättringar av arbetet. 

Genom detta arbetssätt har tillförlitligheten stärkts. 

 

För att en studie ska uppnå pålitlighet ska den vara konsekvent och noggrant utförd. 

Pålitlighet innebär att läsarna tydligt kan följa forskarens val och tillvägagångssätt genom hela 

studien. Sammanhang och tillvägagångssätt ska vara tydligt beskrivet så att läsaren förstår hur 

forskaren gått tillväga och att andra forskare ska kunna upprepa en liknande studie (Holloway 

& Wheeler, 2010, s. 302-303). I denna studie har metod för datainsamling och dataanalys 

beskrivits tydligt både i löpande text samt illustrerats i tabeller. Detta för att förfarandet ska 

förstås och kunna upprepas. Tabeller användes för att skapa en översikt av de analyserade 

studierna samt tydligt visa hur den systematiska litteratursökningen genomförts. Enligt 

Holloway och Wheeler (2010, s. 303) måste en studie granskas för att kunna uppskatta vilken 

pålitlighet den har. I litteraturstudien har de analyserade studierna kvalitetsgranskats var för 

sig av författarna utifrån ett protokoll (jfr.Willman et al. 2006, s. 156- 157). Endast studier av 

hög och medel kvalitet valdes till analysen, detta för att resultatet skulle uppnå så hög 

trovärdighet som möjligt. På grund av begränsad tid för utförandet av litteraturstudien har i 

analysen endast artiklar tillgängliga i fulltext ingått, vilket kan haft påverkan på studiens 

resultat.  

 

Överförbarhet handlar enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) om att resultaten i en 

studie kan föras över till liknande situationer eller liknande deltagare. Den kunskap som 

uppnåtts i ett sammanhang kan vara betydelsefullt i andra. Enligt Polit och Beck (2008, s. 

539) uppnås överförbarhet när det finns nog med beskrivande data i forskningsrapporten så att 

läsaren kan bedöma dess användbarhet i andra sammanhang. Litteraturstudiens resultat är 

överförbart till andra liknande sammanhang eftersom urval och analys beskrivits med 
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noggrannhet samt att författarna använt studier från år 2000 till 2013 för att få aktuellt 

resultat. Resultatet kan ses som överförbart till liknande situationer, exempelvis personer som 

lever med kroniska neurologiska sjukdomar som liknar PS.   

  

Bekräftbarhet beskriver i vilken utsträckning resultat och slutsats uppnår sina mål utan att 

vara påverkade av forskarens tidigare antaganden och förutfattade meningar. För att uppnå 

bekräftbarhet ska läsaren kunna spåra data som använts i studien till originalkällan (Holloway 

& Wheeler, 2010, s. 303). I litteraturstudien har författarna använt korrekt referensteknik för 

att kunna spåra originalkällor. Författarna har strävat efter att åsidosätta egna värderingar och 

åsikter för att uppnå studiens mål och undvika tolkningar. Den kunskap som författarna hade 

inom området sedan tidigare kan anses som en styrka i bland annat litteratursökning och 

diskussion. För att stärka bekräftbarheten har textenheterna dessutom bearbetats flera gånger 

och med försiktighet för att få en djupare förståelse för innehållet och för att inte gå miste om 

nyanser. 

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie har visat att kroppens otillräcklighet hos personer med PS påverkar hela 

livet. De kroppsliga förändringarna har inverkan på vardagen, det sociala samspelet och gör 

det svårt för personer med PS att behålla kontakten med andra personer i sin närhet. De 

förändrade rörelserna gör det svårt för personer att leva som tidigare, de medför 

begränsningar i det dagliga livet och påverkar en persons sätt att se på sig själv. Sjukdomens 

oförutsägbarhet hindrar personer med PS från att delta i aktiviteter som tidigare var möjliga. 

Kroppens förändringar leder till känslor av förnedring och skam då personer med PS upplever 

hur andra stirrar på en och undrar vad som är fel. Personer med PS upplever konstant trötthet 

som en följd av sjukdomen. Tröttheten kan ta över hela en persons liv och känslan av att 

aldrig riktigt vara utvilad är vanligt förekommande hos personer med PS. Tillståndet hos 

personer med PS innefattar perioder då de mår bättre och sämre, perioderna varierar från dag 

till dag och personer emellan. Det är viktigt att se varje person som unik med individuella 

upplevelser och erfarenheter. Sjuksköterskan kan genom ett holistiskt synsätt, se till den 

sjukes alla aspekter i livet, för att identifiera behov och utforma individuella 

omvårdnadsinterventioner. Respekt för den enskilde individen bör visas och fördomar 

åsidosättas för att inte kränka en persons värdighet och bidra till minskat lidande. 
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Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om sjukdomen, dess konsekvenser och personers 

upplevelser för att i sitt arbete vara ett stöd för den sjuke. Genom stöd kan sjuksköterskan 

hjälpa personer med PS att hantera sitt förändrade liv, vilket kan förbättra deras välbefinnande 

och hälsa. Ytterligare kvalitativ forskning inom området är viktigt för att uppnå djupare 

förståelse i den mångfacetterade sjukdomsbilden. Forskning om hur personer med PS 

upplever förnedring och skam borde fördjupas för att få en bredare och mer nyanserad bild av 

hur sjukdomen kan påverka en persons liv.   
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