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Abstrakt 
Upplevelsen av att leva med tidig demenssjukdom kan vara svår och kan innebära 

känslor av misslyckanden, sorg och förlust av autonomi för personer med 

demenssjukdom. Denna litteraturstudie syftar till att beskriva personers upplevelse av 

den egna identiteten vid tidig demenssjukdom. 13 artiklar analyserades med en 

kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier. Resultatet 

visade att personer med demenssjukdom strävade efter att vara samma person som 

förut genom att vara självständig och bibehålla personliga roller så långt som möjligt. 

Upplevelsen av att förlora sin tidigare person innefattade förlust av aktiviteter och 

roller. Personer accepterade att demenssjukdomen blev en del av ett nytt själv för att 

kunna hantera sjukdomen och gå vidare i livet. Personer önskade att fortfarande få 

känna sig värdefull och till nytta för andra genom att vara en tillgång för andra 

människor. Denna litteraturstudie bidrar med en ökad förståelse för personers 

upplevelse av den egna identiteten vid tidig demenssjukdom samt ökad kunskap om 

betydelsen av att bevara känslan av identitet. I mötet med personer med 

demenssjukdom bör sjuksköterskan använda sig av personcentrerad omvårdnad för att 

kunna se personer med demenssjukdom ur ett helhetsperspektiv och bevara känslan av 

identitet. 

 

 

Nyckelord: tidig demens, identitet, upplevelse, litteraturstudie, kvalitativ 

innehållsanalys, omvårdnad. 
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Att drabbas av sjukdom kan innebära en känsla av störning och oordning i människans liv. 

Hur livet upplevdes före sjukdomen och i vilken utsträckning sjukdom påverkar 

verkställandet av människans drömmar och förhoppningar inverkar på hur mycket sjukdomen 

påverkar personens liv. Vanliga upplevelser i samband med sjukdom kan vara en förlust av 

styrka och kraft att leva. Människan tvingas anpassa sitt dagliga liv efter sjukdomen och kan 

inte längre göra allt som hon vill göra och måste därmed leva ett begränsat liv. Kroniska 

sjukdomar är ofta progressiva och för människan med sjukdom innebär de ofta en osäkerhet 

inför framtiden (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Att leva med en kronisk sjukdom kan 

innebära minskad självständighet, kontroll, status, sociala roller samt förlust av den egna 

identiteten som en frisk människa (Ahlström, 2007). Kroniska sjukdomar är den främsta 

anledningen till att personer söker vård och är den vanligaste dödsorsaken i världen (Dowrick, 

Dixon-Woods, Holman & Weinman, 2005). 

Demenssjukdom är ett begrepp som innefattar över 100 olika typer av demenssjukdomar, 

varav de vanligaste är Alzheimers sjukdom, Vaskulär demens och Lewy body demens. 

Gemensamt för dessa sjukdomar är symtom som minnesförlust, förändringar i humöret samt 

kommunikationssvårigheter. Tidiga tecken på en demenssjukdom är individuellt men kan 

innefatta minnesförlust som särskilt drabbar korttidsminnet, språksvårigheter, desorientering i 

tid och rum, påverkat omdöme, förändringar i humöret, initiativlöshet samt 

personlighetsförändring (Boyd, 2013). Mini mental test, MMT, är ett test som ingår som en 

del i en undersökning av en demensutredning för att mäta personens kognitiva status. Den 

totala maxpoängen av testet är 30 poäng. Definitionen för tidigt kognitiv svikt är 21-26 poäng. 

Vid 11-20 poäng föreligger en misstanke om måttlig kognitiv svikt samt 10 poäng eller 

mindre indikerar på en svår kognitiv svikt (Johansson & Wressle, 2012). Gemensamt för 

dessa demenssjukdomar är att de är progressiva, demenssjukdomen förvärras samtidigt som 

kognitiva funktioner avtar (Westerby & Howard, 2011). Enligt Boyd (2013) uppskattas det att 

bara 41 % av människor med en demenssjukdom blir diagnostiserade. I dagens läge finns 

ingen botande behandling, specifika läkemedel kan fördröja och i vissa fall förbättra 

symtomen. För den drabbade människan innebär sjukdomen svåra psykiska och sociala 

funktionsnedsättningar innan den slutligen leder till döden (Jenkins & McKay, 2013). 

 

Keady (1996) som studerat implikationer för omvårdnad av personer med demenssjukdom 

menar att leva med en demenssjukdom kan innebära ett känslomässigt, fysiskt och socialt 

kaos för den drabbade. Vanliga upplevelser kan vara rädsla och osäkerhet inför framtiden, 
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känslor av panik som sedan kan utvecklas till ett tillstånd av hjälplöshet. Människan kan 

uppleva en frustration av att ständigt bli påmind om sina kognitiva brister och oförmågan över 

att inte längre kunna fortsätta leva sitt liv som tidigare, något som upplevs som ett ständigt 

misslyckande. Vernooij-Dassen, Derksen, Scheltens och Moniz-Cook (2006) som studerat 

den retrospektiva upplevelsen av att få en demensdiagnos för personen och dess närstående, 

menar att upplevelsen av att få en demensdiagnos är förknippat med känslor av osäkerhet 

inför framtiden, sorg och förlust av autonomi, vilket kan innebära att inte längre kunna leva 

sitt liv efter sina egna normer. Personen kan få en ökad medvetenhet om den egna 

minnesförlusten, känna sig som en börda för sina närstående samt en rädsla för negativa 

reaktioner från andra människor. 

 

Kronisk sjukdom kan förändra många aspekter av livet och påverkar även närstående, den nya 

situationen kräver att de anpassar sitt eget liv och vardag för att kunna stödja den sjuke. Detta 

kan innebära upplevelser av fysiska och emotionella förändringar samt rädsla och osäkerhet 

inför framtiden (Eriksson & Svedlund, 2006). Roller och arbetsuppgifter kan förändras vid 

sjukdom och innebär ett ökat ansvar för den närstående, något som gör att personer med 

demenssjukdom kan upplevas som en börda (Årestedt, Persson & Benzein, 2014). Att få en 

demensdiagnos kan också påverka de närstående genom att de kan uppleva en känsla av 

ensamhet i sin situation. Närstående kan acceptera att balansen i relationen med den 

demenssjuke kommer att förändras märkbart, eller en ovilja att inse att de kognitiva 

förmågorna kommer att försämras. De kan även uppleva att samhörigheten i förhållandet med 

personen med demenssjukdom förloras, något som kan vara svårt att acceptera (Vernooij-

Dassen et al., 2006). En demenssjukdom kan även innebära att relationen påverkas på olika 

sätt, både emotionellt, ekonomiskt och socialt. En del kan oroa sig för att inte klara av att ta 

hand om personen med en demenssjukdom, medan andra kan oroa sig för att förlora sin 

närstående bit för bit innan denne slutligen avlider (Madsen & Birkeland 2013). 

 

Identitet beskrivs som en subjektiv upplevelse som har en direkt koppling till omvärlden. Den 

personliga identiteten formas av det samhälle personen lever i och i de relationer individen 

ingår i. Identitet innebär människans samlade upplevelser av mening och erfarenheter. Den 

enskilda människans identitet formas genom egna värderingar. Identiteten är både bestående 

och flexibel och kan förändras när livet förändras eller förbli densamma genom livet (Naue & 

Kroll, 2009). Till följd av den kognitiva försämringen som demenssjukdomen medför kan 

detta innebära förlust av roller, mening med livet och identitet. Människan anpassar sig till 
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nya roller vilket innebär att individen kan utveckla känslor av att vara beroende av andra eller 

att bli behandlad som ett barn. För personer med demens innebär detta även förlust av 

självkänsla och ett förändrat själv. I takt med att sjukdomen progriderar, kan människan känna 

sig mer och mer osynlig. För att bevara sin identitet såsom den var innan sjukdomen kan 

personen utveckla strategier för att undvika att blotta de svårigheter personen har (Murray, 

2014). 

 

Vi har valt att definiera begreppet identitet enligt Harre och Gillett (1994, refererad i 

Karlsson, Sävenstedt, Axelsson & Zingmark, in press) som menar att identitet innebär 

personens syn på sig själv. Identitet är nära sammanlänkat med självkänsla och personlighet, 

det innefattar livshistoria och den sociala identiteten som individen skapar i samverkan med 

andra människor. Livshistorien vävs samman till en historia som leder fram till personens 

identitet. 

 

Personer med en demenssjukdom har en accelererande nedgång i kognitiva och funktionella 

förmågor, de har ett större behov av sjukhusvård och en ökad risk för dödlighet jämfört med 

människor utan demenssjukdom (Flanagan & Fick, 2010). Sjuksköterskans ansvarsområden 

är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande. Sjuksköterskan 

ska erbjuda vård och stöd till både individen med sjukdom och dennes närstående. 

Sjuksköterskans uppgift är att uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse för 

att så långt som möjligt lindra lidande genom att utföra adekvata omvårdnadsåtgärder (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007).   

 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 1946) beskrivs hälsa som ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte enbart avsaknad av sjukdom eller andra 

funktionshinder. Demensdiagnosen kan upplevas som ett angrepp på självkänslan där 

personen kan förlora rätten att definiera sig egen identitet och demenssjukdomen kan bli det 

enda som omgivningen ser. Hälso- och sjukvården kan förstärka en negativt upplevd identitet 

genom att behandla personen med demenssjukdom som ett barn eller agera som om denne 

inte vore närvarande (Tanner, 2013). Att inte behandla personen med demenssjukdom med 

uppmärksamhet och respekt kan leda till en förlust av själv och en förlorad identitet (Buron, 

2008). 

 



5 
 

Denna litteraturstudie kommer att bidra till en ökad förståelse för upplevelsen av den egna 

identiteten för personer med tidig demenssjukdom. I omvårdnadsarbetet kan kunskap om 

upplevelsen av den egna identiteten vid tidig demenssjukdom hjälpa sjuksköterskan att 

utforma individuella omvårdnadsåtgärder som bevarar känslan av identitet hos personer med 

demenssjukdom. Samt omvårdnadsåtgärder som kan vara till stöd och hjälp för närstående i 

det dagliga livet tillsammans med personer med demenssjukdom. Denna litteraturstudie kan 

ligga till grund för diskussion och reflektion bland vårdpersonal, studenter och närstående. 

Litteraturstudien kan även komma att uppmärksamma behov av ytterligare forskning om 

identitetens betydelse vid tidig demenssjukdom, både för personer med diagnosen och för 

närstående. 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva personers upplevelse av den egna identiteten 

vid tidig demenssjukdom. 

 

Metod 

 

För att beskriva upplevelsen av den egna identiteten vid tidig demenssjukdom genomfördes 

en litteraturstudie där kvalitativa studier med ett inifrånperspektiv analyserades. En 

litteraturstudie beskrivs som en skriftlig sammanställning av vetenskapliga studier som svarar 

mot en forskningsfråga (Polit & Beck, 2012, s. 124). Kvalitativ metod syftar till att utforska 

människors beteenden, perspektiv, känslor samt beskriva den levda erfarenheten av ett 

fenomen (Holloway & Wheeler, 2002, s. 3).  

 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

En pilotsökning genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo, vilket visade att 

det fanns rikligt med vetenskapliga studier som möjliggjorde att denna litteraturstudie kunde 

genomföras (jfr. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 61). Därefter genomfördes den 

systematiska litteratursökningen i tre databaser: i CINAHL with full text som är inriktad på 

vetenskapliga omvårdnadsartiklar, i Pubmed som innehåller artiklar från Medline och i 

PsycInfo eftersom dessa databaser har ett stort utbud av vetenskapligt material om 

omvårdnadsforskning (Willman et al., 2011, s. 78-81). 
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För att hitta relevanta sökord så söktes dessa i Svenska Mesh vilket resulterar i Mesh-termer 

MS och i Cinahl thesaurus vilket resulterar i Cinahl headings samt i PsycInfo’s thesaurus, 

utöver dessa användes även fritextsökning. Sökningen genomfördes genom att använda 

sökorden experience*, living, dementia, identity, self concept och qualitative. Sökordet 

dementia användes eftersom det är ett huvudbegrepp under vilket andra typer av 

demenssjukdomar finns. Sökorden kombinerades med booleska söktermerna OR och AND 

vilket breddade eller begränsade sökningen. Trunkering användes för att få samtliga tänkbara 

ändelser på ett ord (jfr. Willman et al., 2011 s. 69-74). 

 

Enligt Willman et al. (2011, s. 78) anger inklusionskriterier olika typer av patientgrupper eller 

diagnoser som ska studeras och bör preciseras innan studiens start. Inklusions- och 

exklusionskriterier gör att litteratursökningen fokuseras till artiklar som är relevanta för 

studien och är lämpliga för granskning. De inklusionskriterier som använts till denna studie 

var att artiklarna skulle vara peer reviewed och skrivna med engelsk text, detta för att 

författarna skulle kunna förstå innehållet. Artiklar med ett inifrånperspektiv och tidig 

demenssjukdom valdes för att det skulle svara mot studiens syfte. Inga begränsningar i 

tidsperiod sattes eftersom studien syftade till att beskriva en upplevelse. Litteratursökningen 

resulterade i 17 artiklar (n=17) som presenteras i tabell 1. Vid litteratursökningen granskades 

artiklarnas rubriker. De studier med rubriker som ansågs vara relevanta för studiens syfte 

valdes ut för vidare granskning. Efter det lästes abstrakten i de utvalda artiklarna igenom, och 

studier som motsvarade studien syfte valdes ut för kvalitetsgranskning. 
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Tabell 1 Översikt av Litteratursökning  

Syftet med litteratursökningen: att beskriva personers upplevelse av den egna identiteten vid tidig 

demenssjukdom 

CINAHL 2014-09-20 

Begränsningar: engelsk text, peer reviewed 

Söknr Sökord *) Antal träffar Granskade Använda 

S1 experience* CH 164 695   

S2 living FT 64 001   

S3 S1 OR S2  217 636   

S4 self concept CH 15 188   

S5 identity CH 12 388   

S6 S4 OR S5  25 963   

S7 dementia CH 27 390   

S8 S3 AND S6 AND S7  124 10 9 

S9 qualitative FT 68 180   

S10 S8 AND S9  30 0 0 

 

PubMed 2014-09-19 

Begränsningar: engelsk text, full text 

Söknr Sökord *) Antal träffar Granskade Använda 

#1 experience* FT 719 036   

#2 living FT 118 2375   

#3 #1 OR #2  1 807 922   

#4 self concept MSH 81 901   

#5 identity FT 110 751   

#6 #4 OR #5  187 774   

S7 dementia MSH 149 649   

#8 #3 AND #6 AND #7  557   

#9 qualitative FT 136 532   

#10 #8 AND #9  57 5 2 
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Forts. Tabell 1 Översikt av Litteratursökning  

PsycInfo 2014-09-19 

Begränsningar: engelsk text, peer reviewed 

Söknr Sökord *) Antal träffar Granskade Använda 

S1 experience* FT 471 020   

S2 living FT 97 739   

S3 S1 OR S2  547 395   

S4 self concept TR 69 285   

S5 identity TR 97 883   

S6 S4 OR S5  151 833   

S7 dementia TR 52 471   

S8 S3 AND S6 AND S7  245   

S9 qualitative FT 17 465   

S10 S8 AND S9  59 2 2 

*CH - Cinahl Headings termer i databasen CINAHL, MSH - Mesh termer i databasen PubMed, TR - Thesaurus 

termer i databasen PsycInfo, FT - Fritext sökning. 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetgranskningen av de utvalda artiklarna (n=17) gjordes med hjälp av de för designen 

fastställda protokoll som finns i Willman et al. (2011, s. 171-176). Vid kvalitetsbedömingen 

gav positivt svar ett poäng och negativt eller inadekvat svar noll poäng. Poängsumman 

räknades om till en procentsats och graderades. Detta gjorde att de kvalitetsgranskade 

artiklarna kunde bedömas och värderas mot varandra (Willman et al., 2011, s. 108). Studier 

som bedömdes ha låg kvalitet exkluderades från litteraturstudiens analys (n=4). Resultatet av 

kvalitetsgranskningen redovisas i tabell 2. 

 

Analys 

Det totala antalet artiklar som analyserades var 13 stycken (n=13) och presenteras i tabell 2. 

Artiklarna analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys med utgångspunkt från 

Granheim och Lundman (2004) vilket innebär att det som direkt uttrycks i texten analyseras. 

De valda artiklarna lästes igenom upprepade gånger för att få en känsla för helheten och vad 

som uttrycktes i texten. Därefter extraherades de textenheter som svarade mot studiens syfte 

från innehållet i artiklarna. Artiklarna och varje textenhet märktes med en siffra så att de 
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enkelt kunde härledas till originalkällan. Textenheterna översattes och kondenserades, vilket 

innebar att de kortades ner samtidigt som kärnan i texten bevarades. Sedan kodades de 

kondenserade textenheterna och jämfördes med de ursprungliga textenheterna för att 

säkerställa att kärnan i texten var intakt. Därefter delades koderna in i olika kategorier vilket 

ses som den deskriptiva nivån av innehållet. Samtliga textenheter ingick i kategoriseringen, 

denna process fortsatte tills fyra kategorier återstod och inget innehåll kunde delas in i någon 

annan kategori (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Tabell 2 Översikt av analyserande artiklar (n=13) 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Beard & 

Fox  

(2008) 

USA 

 

Kvalitativ  

 

40 st. 

28 män 

12 kvinnor 

 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

djupintervjuer/ 

Grounded theory 

 

 

Personer upplevde en lättnad när diagnosen fastställts 

och de kunde anpassa livet efter sjukdomen. 

 

Hög 

Clare 

(2003) 

 UK 

Kvalitativ  24 st. 

12 män 

12 kvinnor 

 

Djupintervjuer/ 

Fenomenologisk 

tolkningsanalys 

Minnesproblemen och andra förändringar hade 

individuella betydelser för personer, de hittade nya 

strategier för att hantera och anpassa sig till 

sjukdomen. 

Medel 

 

 

Harman & 

Clare 

(2006)  

UK 

 

 

Kvalitativ 

 

9 st. 

4 män 

5 kvinnor 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk 

tolknings analys 

 

Sjukdomsupplevelsen av en demenssjukdom varierade 

mellan att erkänna sjukdomsprognosen och försöka att 

upprätthålla känslan av identitet. 

 

Hög 

Harris & 

Keady 

(2004) 

UK/USA 

 

Kvalitativ  38 st. 

16 män 

22 kvinnor 

Djupintervjuer/ 

Grounded theory 

Demenssjukdomen leder till multipla förluster av 

sociala roller, autonomi, respekt, påverkan på identitet 

och självkänslan samt känslor av värdelöshet. 

Hög 

Langdon et 

al. (2007) 

England/ 

UK 

 

Kvalitativ  12 st. 

6 män 

6 kvinnor 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk 

tolkningsanalys 

Studien visar personers reaktioner av att bli 

diagnostiserad med en demenssjukdom och de sociala 

svårigheter som uppstår innan personer berättar för 

omgivningen om diagnosen. 

 

Hög 

Menne et 

al. (2002) 

USA 

 

 

 

Kvalitativ  6 st.  

3 män 

3 kvinnor 

Ostrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

enligt Strauss 

Personer med demenssjukdom ville fortsätta med sitt 

gamla liv och fortsätta ha en egen unik identitet. 

Medel 

Parsons-

Suhl et al. 

(2008) 

Kanada/ 

USA 

 

 

Kvalitativ  12 st. 

3 män 

9 kvinnor 

Ostrukturerade 

intervjuer/ 

Heideggerian 

hermeneutisk 

fenomenologisk 

analys 

Upplevelsen av att förlora minnet i tidig Alzheimers 

sjukdom innebar att mer uppmärksamhet riktades mot 

självet och kroppen, att förlora minnet är ett 

skrämmande fenomen som förändrar livet. 

Hög 
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Forts. Tabell 2 Översikt av analyserande artiklar (n=13) 

Författare  

(År) 

 Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

      

Pearce et 

al. (2002) 

London 

 

 

Kvalitativ  40 st. 

20 män 

20 kvinnor 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk 

tolkningsanalys 

Att leva med Alzheimers sjukdom innebar en pågående 

process för att försöka hantera sin självkänsla mot 

sjukdomen genom att upprätthålla en känsla av själv 

och omvärdera och rekonstruera den egna självkänslan. 

Hög 

Pipon-

Young et 

al. (2012)  

UK 

 

 

 

Kvalitativ  8 st. 

1 man 

7 kvinnor 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

deltagande 

observationer/ 

Tematisk 

analysteknik 

Studien visar hur det är att leva med en demensdiagnos 

vid yngre år, att livsperspektivet förändras och vikten 

av att ha ett meningsfullt liv trots demenssjukdomen. 

 

Medel 

Preston et 

al. (2007) 

UK 

 

 

Kvalitativ  12 st. 

7 män 

5 kvinnor 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk 

tolkningsanalys 

Personers syn på sig själv efter diagnosen förändras, 

copingstrategier har betydelse för att hantera 

sjukdomen och vad känslorna innebär för personers 

identitet.  

Hög 

Steeman et 

al. (2007) 

Belgien 

Kvalitativ  20 st. 

4 män 

16 kvinnor 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

ostrukturerade 

intervjuer/ 

Grounded theory 

Studien visar hur personer med en demenssjukdom 

upplever sin minnesförlust och viljan att hjälpa till med 

det som de fortfarande klarar och att försöka se det 

positiva i sjukdomen. 

 

 

Hög 

 

Steeman et 

al. (2013)  

Belgien 

 

 

 

 

Kvalitativ  

 

17 st. 

2 män 

15 kvinnor 

 

Ostrukturerade 

intervjuer & 

djupintervjuer/ 

Grounded theory 

 

Upplevelsen av att leva med en tidig demenssjukdom 

varierade mellan att bli nedvärderad och kampen för att 

förbli värderad som människa. Över tid förändrades 

konceptet från att värderas för vad man gör, till att bli 

värderad för vad man är. 

 

Hög 

Van 

Dijkhuizen 

et al. 

(2006) UK 

Kvalitativ  9 st. 

9 kvinnor 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk 

tolkningsanalys 

Studien visar kvinnors copingstrategier för att hantera 

demenssjukdomen och viljan att ha en social roll och 

hur detta påverkar förmågan att hålla kvar minnet. 

 

Hög 

      

      

 

Resultat 

 
 

Analysen resulterade i fyra kategorier som beskriver personers upplevelser av den egna 

identiteten vid tidig demenssjukdom. Se tabell 3 för översikt av kategorier. 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=4) 

En strävan efter att hålla kvar sin person som förut 

Förlust av sin tidigare person 

Att acceptera att demenssjukdomen blir en del av ett nytt själv 

En önskan att fortfarande få känna sig värdefull och till nytta för andra 
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En strävan efter att hålla kvar sin person som förut  

Personer med demenssjukdom baserade känslan av värde på tidigare prestationer i livet 

(Steeman, Tournoy, Grypdock, Godderis & Casterlé, 2013). Personer uttryckte att det var 

viktigt att ha en sysselsättning i vardagen för att de skulle känna att dagen har tagits tillvara 

och att fortsätta göra saker så länge de kunde var viktigt för att känna sig värdefull (Langdon, 

Eagle & Warner, 2007; Menne, Kinney & Morhardt, 2002). Personer beskrev behovet av 

balans mellan att begränsa upplevelserna av sjukdomens konsekvenser samtidigt som 

förluster och förändringar bekräftades i det dagliga livet. Detta var viktigt för att fortfarande 

känna sig kompetent och bibehålla självkänslan. Personer uttryckte att det var lättare att 

bibehålla självkänslan när de fokuserade på att leva i nuet och inte oroade sig för framtiden 

(Harman & Clare 2006; Langdon et al., 2007; Van Dijkhuizen, Clare, & Pearce, 2006; Pearce, 

Clare & Pistrang, 2002).  

 

Personer strävade efter att vara samma person som förut, genom att kämpa mot de 

förändringar som uppkom skapade de nya strategier som kompenserade deras svårigheter och 

skyddade sig själva mot misslyckanden och misstag (Clare, 2003; Parsons-Suhl, Johnson, 

McCann & Solberg 2008; Pearce et al., 2002; Steeman et al., 2013, Van Dijkhuizen et al., 

2006). Att skämta om sjukdomen var en strategi för att behålla kontrollen över livet och för 

att kämpa mot känslor av misslyckande (Langdon et al., 2007; Pearce et al., 2002). Personer 

uppgav att de ville upprätthålla sin identitet och skydda sig mot sjukdomen genom att effekten 

av sjukdomen i livet begränsades, de kämpade hårdare för att behålla sina förmågor och 

försökte prestera till sin tidigare standard för att kämpa för att vara som förut (Pearce et al., 

2002; Preston, Marshall & Bucks, 2007; Steeman et al., 2013).  

 

‘’Nearly all of the participants also describes the need to ‘’fight’’ dementia, or not let it 

get the better of them’’ (Preston et al., 2007, s. 138) 

 

En strävan efter att vara självständig så långt som det var möjligt för att vara oberoende av 

andra var centralt, personer uppgav att de tog stolthet i att vara självständig och att det var en 

del av deras person (Beard & Fox, 2008; Menne et al., 2002; Parsons-Suhl et al., 2008; 

Steeman, Godderis, Grypdock, De Bal & De Casterlé, 2007; Steeman et al., 2013). Personer 

uppgav att de var beredda att göra allt i sin makt för att förhindra att bli beroende av någon 

och uttryckte att de inte ville bli en börda för andra, detta var viktigt för bevarandet av 
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värdighet. Att fortsätta göra saker på egen hand gav tillfredsställelse (Menne et al., 2002; 

Steeman et al., 2007; Steeman et al., 2013). 

 

‘’She mainly talked about having control over her own life, i.e. about remaining 

independent. Although she no longer drove her car, she took the bus or walked to the 

doctor, to the bank, to the grocery shop’’ (Steeman et al., 2013, s. 229) 

 

Personer strävade efter att vara självständiga och att styra sitt eget liv genom att göra så 

mycket de kunde så länge de kunde, de uppgav att de fortfarande var personer vars önskemål 

bör tas hänsyn till (Beard & Fox, 2008; Pearce et al., 2002; Pipon-Young, Lee, Jones & Guss, 

2012). Personer uttryckte att ha kontroll över sitt liv var viktigt för att de skulle känna att de 

fortfarande styrde sitt eget liv. De strävade efter att bibehålla sina förmågor och färdigheter så 

länge som möjligt genom att göra det som de fortfarande kunde göra så länge som möjligt, de 

fortsatte att vara aktiva så att de skulle känna sig som sig själva. Personer uttryckte att tidigare 

förmågor upplevdes som mer värdefulla efter diagnosen vilket innebar att de aktivt höll sig 

sysselsatta och kände en glädje i det som de kunde göra (Harman & Clare, 2006; Harris & 

Keady, 2004; Menne et al., 2002; Pearce et al., 2002; Preston et al., 2007; Steeman et al., 

2013; Steeman et al., 2007; Van Dijkhuizen et al., 2006). 

 

Personer uttryckte att de ville fortsätta leva sitt liv som normala människor, de ville inte bli 

särbehandlade och uppgav att de fortfarande förstod allt och kunde göra allt som tidigare. De 

upplevde att minnesförlusten inte påverkade vardagen och att det var viktigt att vara tillfreds 

med sig själv för att känna att livet var meningsfullt (Clare, 2003; Langdon et al., 2007; 

Pipon-Young et al., 2012; Steeman et al., 2007; Van Dijkhuizen et al., 2006). 

 

‘’ I just want to be normal, until it’s obvious that I’m not’’ (Pipon-Young et al., 2012, s. 

606) 

 

Personer uttryckte att den upplevda identiteten var relaterad till de aktiviteter och roller de 

utförde innan diagnosen. De kämpade mot att demenssjukdomen var en del av deras identitet 

och vägrade acceptera en ny “trasig’’ identitet och ville inte identifiera sig med sina 

tillkortakommanden (Beard & Fox, 2008; Preston et al., 2007). Personer upplevde att de 

fortfarande hade en god visdom, de var samma personer som tidigare trots att de hade åldrats 

(Clare, 2003; Steeman et al., 2013). De ville bli behandlade som intelligenta personer, bli 
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tagna på allvar och ses som kompetenta av andra människor. Att behandlas som förut, vilja 

anses vara kompetent i samtal med andra och att andra människor lyssnade på vad de sa var 

viktigt för självkänslan. Personer uttryckte att de inte ville förminskas som personer, att 

behandlas som en vuxen människa och inte ett barn var viktigt för självkänslan (Beard & Fox, 

2008; Clare, 2003; Harman & Clare 2006; Langdon et al., 2007). 

 

‘’I’m still the same person I’ve always been. It’s just that now I’m me with 

Alzheimer’s.’’ (Beard & Fox, 2008, s. 1514) 

 

Personer strävade efter att vara samma person som förut genom att bibehålla sina personliga 

roller, de beskrev att det var viktigt att bibehålla sina roller inom äktenskapet, familjen och i 

yrkeslivet för att bevara sin identitet. Att ha ett arbete var viktigt och möjliggjorde att de fick 

behålla sin roll som familjeförsörjare, status och auktoritet beskrevs som viktigt för att de 

skulle känna sig värdefulla och nödvändiga. Att bibehålla sin roll som social person i 

gemenskap med vänner och bekanta var viktigt för att behålla den sociala statusen, likaså att 

sträva efter att bibehålla sin humor (Clare, 2003; Harris & Keady, 2004; Langdon et al., 2007; 

Pearce et al., 2002; Pipon-Young et al., 2012; Preston et al., 2007; Steeman et al., 2007; 

Steeman et al., 2013; Van Dijkhuizen et al., 2006). 

 

Personer uttryckte att den sociala rollen som bilförare var central, att fortsätta köra bil var 

viktigt för att känna sig värdefull och att de fortfarande styrde sitt eget liv. Att fortsätta köra 

bil hjälpte till att behålla den tidigare livsstilen och gav en frihet att åka dit de ville. Detta var 

betydelsefullt för självkänslan, att de fortfarande kunde göra saker bra (Beard & Fox, 2008; 

Menne et al., 2002; Steeman et al., 2007; Steeman et al., 2013). 

 

‘’Identity, autonomy, and freedom clearly depended on being able and allowed to drive 

a car’’ (Steeman et al., 2013, s. 234) 

 

Förlust av sin tidigare person 

Personer uttryckte en maktlöshet över sin situation och över vad de hade förlorat, de upplevde 

att rollerna i livet blev omkastade. Detta påverkade känslan av själv. Det innebar en stor 

förlust då de tvingades säga upp sitt jobb och sluta arbeta. Upplevelsen av att förlora sin 

karriär, känslan av att förlora något meningsfullt att göra och förlusten av att vara en 

familjeförsörjare kändes svår. Män beskrev känslan att tvingas vara ekonomiskt beroende av 
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sin fru, som särskilt svår. I hela livet hade de varit den huvudsakliga familjeförsörjaren, men 

detta hade förändrats och de hade blivit en hemma man. Detta innebar en känsla av förlorad 

manlighet. Personer upplevde en förtvivlan över förlusten av sin roll i äktenskapet och rädslan 

av att inte kunna hjälpa till i hemmet utan bli i vägen som ett barn (Harris & Keady, 2004). 

 

” It’s hard to believe you are a person who would be wanted when you are nothing like 

the person your spouse married” (Harris & Keady, 2004, s. 117) 

 

Personer uttryckte att de förlorat förmågan att vara till nytta för andra och känslan av att vara 

värdefull. De upplevde förlusten av att inte kunna hjälpa till med barnen, familjen, samlivet, 

hushållsarbetet och andra sysslor som svår. Detta gav brist på självförtroende.  Personer 

upplevde en stor förlust av det sociala självet, vilket gjorde att status och auktoritet var borta, 

detta medförde förändringar i sättet andra människor behandlade dem på, vilket gjorde att de 

upplevde förlust av kontroll och kompetens, och kände sig generade i sociala situationer 

(Clare, 2003; Harman & Clare, 2006; Harris & Keady, 2004; Parsons-Suhl et al., 2008; Pearce 

et al., 2002; Pipon-Young et al., 2012). 

 

“...Like you are totally in a foreign land, and nothing is known to you. But at same time you 

know you are supposed to know…like looking for something that just isn’t there” (Parsons -

Suhl et al., 2008, s. 36) 

 

Personer uttryckte en rädsla för att inte kunna tänka logiskt och kunna göra logiska saker och 

att tappa sitt ordförråd. Detta blev ett erkännande av förlorade egenskaper och minskade 

förmågor, vilket gjorde att kopplingen till det välbekanta gick förlorat liksom en stor del av 

livet (Harman & Clare 2006; Parsons-Suhl et al., 2008; Preston et al., 2007; Van Dijkhuizen 

et al., 2006).  

 

”Everything I did in the past everything I like to do has just gone now I can’t do any of it all 

the things I’ve lost, they’re lost.” (Clare, 2003, s. 1024) 

 

Personer uttryckte känslan av att inte kunna göra vad de själva ville utan var alltid tvungen att 

be någon om hjälp och tvingades därmed att anpassa sig efter någon annan. Att inte längre 

klara av att laga sin egen mat ansågs vara besvärande, detta innebar att de kände sig 

förminskade som personer. När de jämförde sig med sina äldre eller jämnåriga vänner och 
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syskon insåg de att deras minnesproblem var tydliga, detta upplevdes som orättvist och gav 

dem en känsla av att vara dumma, fåniga och underlägsna (Beard och Fox, 2008; Harman & 

Clare, 2006; Langdon et al., 2007; Preston et al., 2007). 

 

“They feel “substandard” in comparison with other people and/or their past selves” (Preston 

et al., 2007, s. 133) 

 

“They saw themselves as silly, draft to week.” (Preston et al., 2007, s. 133) 

 

Personer uttryckte känslor av utanförskap och känslor av att inte vara kompetent nog att föra 

samtal när människor talade ovanför huvudet på dem. De var också medvetna om att andra 

människor kunde känna en osäkerhet i umgänget med dem. Personer upplevde att även 

närstående kunde behandla dem på ett sätt som fick dem att känna sig utanför och oönskade, 

detta påverkade känslan av själv. Förlusten av självkänsla gjorde att personer slutade försöka 

sig på aktiviteter och uppgifter eftersom de alltför ofta misslyckades med dem (Clare, 2003; 

Harman & Clare, 2006; Harris & Keady, 2004; Langdon et al., 2007; Pearce et al., 2002).  

 

Att sluta köra bil till följd av sjukdomen upplevdes som svårt. Personer uttryckte att de gillade 

att köra bil eftersom de då var på väg någonstans, bilkörningen upplevdes som en frihet. När 

de inte längre klarade av att köra bil uppstod ett beroende av andra människor och en känsla 

av att inte längre själv kunna bestämma färdvägen utan vara tvingad att följa efter andra 

(Beard & Fox, 2008; Harman & Clare, 2006; Harris & Keady, 2004). 

 

Personer uppgav att de var medvetna om risken att bli en börda för sin partner fram till sin 

död, vilket beskrevs som outhärdligt. De uttryckte sin oro över att ”försämras alltför snabbt” 

och att ”bli värre” och undrade hur de skulle klara av att hantera detta.  De kände en rädsla för 

att känna sig fullständigt tokig, som en idiot eller att bli ännu värre och de såg sin hjärna som 

en trasig maskin (Clare, 2003; Harris & Keady, 2004; Pearce et al., 2002). 

 

“Others saw their brain as a dysfunctional computer, engine or machine” (Preston et al., 

2007, s. 137) 
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Osäkerheten inför framtiden upplevdes som svår och detta försvårade upprätthållandet av 

identiteten. Personer uttryckte att vetskapen om att de hade förlorat en del förmågor och att 

det inte kommer att bli bättre upplevdes som svår (Harris & Keady, 2004; Pearce et al., 2002). 

 

“The most difficult aspect of this experience is knowing that I have lost a fair amount 

already… this is the best I ever will be. It’s a downhill run” (Harris & Keady, 2004, s. 117) 

 

En acceptans av att demenssjukdomen blir en del av ett nytt själv 

Personer ansåg att sjukdomen var en pågående process där den tidigare identiteten ifrågasattes 

och de tvingades omvärdera och konstruera en ny självkänsla. De uppgav att de kunde se att 

de förändrats och att de tvingats förena den spänning det innebar att leva med glömska i sina 

nya identiteter, samtidigt som det innefattade misslyckanden och förluster. Trots detta kunde 

personer sammanfoga demensdiagnosen med sin tidigare identitet och de kunde se att 

demensdiagnosen gav en annan aspekt av den egna personen (Beard & Fox, 2008; Harman & 

Clare, 2006; Parsons-Suhl et al., 2008; Pearce et al., 2002; Preston et al., 2007). 

 

Personer uttryckte att de hade en övertygelse om vad som var viktigt för dem och vad de 

borde kunna göra, de hade en klar bild över vad de kunde göra och vad de inte längre klarade 

av och var medvetna om sina begränsningar (Beard & Fox, 2008; Menne et al., 2002; 

Parsons-Suhl et al., 2008, Preston et al., 2007). 

 

“What I still can do, I do. But what I can’t do anymore, I don’t do” (Steeman et al., 

2013, s. 227) 

 

Det var viktigt att ha en positiv inställning till sjukdomen för att kunna hantera den, viljan att 

förbli positiv var en grundläggande aspekt. Personer uttryckte att de ansåg att det var viktigt 

att förbli positiv och att fokusera på det som fortfarande kunde göras än på det som redan 

hade gått förlorat (Beard & Fox, 2008; Pipon-Young et al., 2012; Van Dijkhuizen et al., 

2006).  

 

”The will to remain positive appeared to be a basic tenet. One strategy was to focus on 

what could still be done rather than what have been lost” (Beard & Fox, 2008, s. 1514) 
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Personer utvecklade nya förmågor och arbetsuppgifter som de klarade av. De såg den nya 

sysslan som sin egen och upplevde irritation om de inte fick utföra den.  Förmågor och 

egenskaper sågs som ett resultat av de nya erfarenheter som de skaffat sig. Viljan att lära sig 

nya förmågor och uppgifter ansågs vara positivt för självkänslan (Clare, 2003; Parsons-Suhl et 

al., 2008; Pearce et al., 2002; Preston et al., 2007; Van Dijkhuizen et al., 2006). 

 

” I think that because of the losses I have had myself; I decided that my job was to do 

the dishes, wash the dishes. So I get angry with her if she does not let me do my own 

work” (Pearce et al., 2002, s. 186) 

 

Personer upplevde minnesförlusten som svår, de tvingades lära sig att stå ut med sjukdomen 

och göra det bästa av den rådande situationen. Genom att acceptera att de inte längre klarade 

av vissa saker hanterades detta (Beard & Fox, 2008; Clare, 2003; Van Dijkhuizen et al., 

2006). 

”I have a clear picture, more and more I have a clear picture of what I can and what I 

can’t do, and I accept it” (Beard & Fox, 2008, s. 1516 ) 

 

Personer uttryckte hur viktigt det var att acceptera både den emotionella och kognitiva 

aspekten av demenssjukdomen, detta ansågs vara en gradvis och krävande process, vilken 

kunde komma att omfatta en hel del konflikter (Preston et al., 2007). 

 

”It’s probably not a disease because it’s something that’s going to be with you for the 

rest of your life and a disease’s aren’t” (Beard & Fox, 2008, s. 1513) 

 

En önskan att fortfarande få känna sig värdefull och till nytta för andra  

Personer uttryckte en önskan att fortfarande få känna sig värdefull för andra, något som var 

nära sammanflätat med viljan att vara till nytta för andra. Det framkom att personer med 

demenssjukdom inte ville känna sig värdelös eller inte vara behövd av andra människor. Att 

vara en tillgång för andra genom att kunna bidra till sin familj och sitt samhälle värderades 

som mycket meningsfullt, liksom viljan att hjälpa andra och att känna att andra människor 

fortfarande kunde räkna med en (Harris & Keady, 2004; Menne et al., 2002; Parsons-Suhl et 

al., 2008; Van Dijkhuizen et al., 2006).   
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‘’Thus, meaning in her life and her importance in the community was intertwined with sewing 

for others’’ (Parsons-Suhl et al., 2008, s. 35) 

 

Att utföra sysslor i hemmet tillsammans med andra familjemedlemmar gav personer känslan 

av att vara behövd för andra samtidigt som de kunde ta emot hjälp på ett naturligt sätt utan att 

de behövde känna att de blivit en belastning.  Personer önskade att vara en tillgång för andra 

genom att få andra människor att skratta, de ville känna sig uppskattade av sin familj och 

vänner men även av samhället (Menne et al., 2002; Steeman et al., 2007; Van Dijkhuizen et 

al., 2006). Det framkom att även om de kände att deras kognitiva förmåga hade försämrats 

och att det tog längre tid för dem att utföra vissa sysslor eller aktiviteter, så var det viktigt att 

känna att de fortfarande kunde bidra genom att utföra dessa sysslor. Personer ansåg att hålla 

sig sysselsatt och jobba hårt var viktigt (Beard & Fox, 2008; Van Dijkhuizen et al., 2006). 

Personer uttryckte ett behov av att hitta nya sätt att vara till nytta och kunna bidra, när de inte 

länge kunde arbeta värderade de att hjälpa till med hushållsarbete högt. De beslutade sig att ta 

sig an nya sysslor och såg detta som sitt nya jobb, vilket beskrevs som viktigt att få utföra 

som planerat (Clare, 2003; Pearce et al., 2002; Steeman et al., 2007; Van Dijkhuizen et al., 

2006). 

 

‘’She worked as a cleaner in the past, and now when her daughter went out to work she had 

an important role in the housework’’ (Van Dijkhuizen et al., 2006, s. 82) 

 

Att ingå i en gemenskap med andra och viljan att skapa en gemensam syn på livet 

tillsammans med sin partner var av stor betydelse (Clare, 2003; Parsons-Suhl et al., 2008; Van 

Dijkhuizen et al., 2006). Personer upplevde att andra människors uppfattning om dem 

påverkade deras syn på sig själv. Att fortsätta känna sig anknuten till andra genom att hålla 

kontakten med vänner och grannar var viktigt (Parsons-Suhl et al., 2008; Preston et al., 2007; 

Van Dijkhuizen et al., 2006). 

 

‘’Most of the women mentioned the value they attached to maintaining contact with their 

friends and neighbors’’ (Van Dijkhuizen et al., 2006, s. 87) 

 

Genom att umgås med likasinnade människor, med eller utan demensdiagnos, underlättades 

vardagen för personer med demenssjukdom. Detta hjälpte till att normalisera de svårigheter 

som kunde ses som en följd av sjukdomen och gjorde det lättare att hantera vardagen. Att vara 
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delaktig i samtal uppgavs vara viktigt för känslan av att ingå i en gemenskap med andra 

(Preston et al., 2007; Steeman et al., 2007). 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av den egna identiteten vid tidig 

demenssjukdom. I litteraturstudiens resultat framkom det att personer med demenssjukdom 

strävade efter att hålla kvar sin person som förut, identiteten var relaterad till de aktiviteter 

och roller som de utförde innan diagnosen och känslan av värde baserades på tidigare 

prestationer i livet. Personer uppgav att de strävade efter att vara självständiga och oberoende 

av andra så långt det gick, de kämpade mot känslor av att vara en börda för andra. Förlust av 

sin tidigare person yttrade sig som känslan av att förlora sina roller och känslan av att förlora 

något meningsfullt att göra. Personer uppgav att de accepterade sjukdomen som en del av den 

egna identiteten för att kunna hantera livet och göra det bästa av situationen. Personer 

uttryckte en önskan att fortfarande få känna sig värdefull och till nytta för andra människor, 

att känna sig uppskattad av familjen och samhället var viktigt för att ha en meningsfylld 

tillvaro.  

 

I denna litteraturstudie framkom det att personer med demenssjukdom strävade efter att göra 

så mycket som de kunde så länge som möjligt för att inte bli beroende av andra. 

Självständighet innebar att kunna utföra sysslor och aktiviteter på egen hand utan behov av 

stöd eller hjälp från andra för att bevara sin identitet. Personer beskrev att vara självständig 

var en del av deras person och att ha kontroll var viktigt för känslan av att styra sitt eget liv. 

Gignac och Cott (1998) menar att självständighet och beroende är en subjektiv upplevelse 

som har en djupare betydelse än en förmåga eller oförmåga att utföra sysslor självständigt. 

Vilken mening personen tillskriver uppgifter och aktiviteter är beroende av vilka värderingar, 

attityder, kulturella normer, värden i samhället och copingstrategier som inverkar på 

människans subjektiva uppfattning om sina egna behov. Detta är grunden till uppfattningen av 

den egna och andras självständighet och beroende. Detta skulle kunna innebära att 

självständighet har en individuell mening för personer med demens, beroende på vilka roller 

de tidigare haft i livet betyder olika förmågor olika mycket vilket inverkar på personers 

upplevelse av beroende. Att självständigt kunna utföra sysslor i hemmet kan troligtvis vara 

viktigare för den som arbetat med hemmaarbete då personer kan identifiera dessa sysslor med 
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sin person. Detta skulle kunna förstås i enlighet med Gustafsson, Andersson, Andersson, 

Fjellström och Sidenvall (2003) studie där gifta kvinnor som arbetat i hemmet uttryckte att 

förmågan att fortsätta laga mat till sin tidigare standard var en essentiell del av deras 

självständighet, medan ensamstående kvinnor såg matlagning som ett nödvändigt ont där de 

gärna förenklade procedurerna kring matlagningen.  

 

I denna litteraturstudies resultat framkom det att vara självständig gav personer en 

tillfredsställelse som var viktigt för att bevara känslan av värde. Personer uppgav att de ville 

utföra de uppgifter som de planerat och ville att andra människor skulle respektera detta och 

inte göra det åt dem. Enligt Gignac och Cott (1998) är ett förekommande problem för 

personer med kronisk sjukdom påtvingat beroende som innebär att personen får hjälp att 

utföra en uppgift, trots att denne är fysiskt kapabel till att utföra uppgiften självständigt. Detta 

skulle kunna innebära att personer med demenssjukdom fortfarande vill bli räknade med, att 

kämpa för att vara självständig innebär att andra människor respekterar de personliga 

förmågorna. Sjuksköterskan bör vara medveten om att uppgifter och aktiviteter har en 

individuell betydelse för personer med demenssjukdom och bör utforma individuella 

omvårdnadsåtgärder för att stödja personers självständighet. Både närstående och 

sjuksköterskan bör respektera personer med demenssjukdoms behov av att utföra de 

aktiviteter och sysslor som denne kan göra och inte utsätta de för ett påtvingat beroende. Detta 

är viktigt för att behålla känslan av värdighet samt behålla de kognitiva förmågorna så länge 

som möjligt. Detta kan förstås i enlighet med Hillcoat-Nallétambys (2014) studie där det 

framkom att äldre människor strävade efter att vara självständiga för att bevara fysiska och 

kognitiva förmågor samt för att utveckla praktiska strategier för att hantera sjukdom och 

funktionsnedsättningar i vardagen. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att personer kämpade mot känslor av att vara en 

börda för andra. De kämpade hårdare för att behålla sina förmågor för att de skulle känna sig 

som sig själva. Att hålla sig sysselsatt var viktigt för att känna igen sig själv, när de inte längre 

klarade av att utföra vissa sysslor som exempelvis hushållssysslor överlämnades dessa till en 

närstående medan personer med demenssjukdom tog sig an nya sysslor och kände 

tillfredsställelse över att ha en uppgift. Enligt Gignac och Cott (1998) är beroende av andra en 

konsekvens till att personer med sjukdom inte längre kan utföra de sysslor och aktiviteter 

samt bli tvungen att avstå möjligheter som tidigare varit viktiga. Personer med sjukdom kan 

sträva efter att bibehålla självständighet för att förbli oberoende, eller en strävan av beroende 
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för att möjliggöra självständighet i vissa delar av livet.  Detta skulle kunna innebära att 

beroende kan förstås som en oönskad aspekt som ses som ett hot mot den egna identiteten, 

samtidigt som den kan vara en tillgång för att upprätthålla identiteten. Genom att ta emot 

hjälp för vissa sysslor ger detta större möjligheter att kunna fokusera på andra uppgifter i livet 

som ses som mer betydelsefulla för att upprätthålla känslan av identitet. För att personer med 

demenssjukdom ska ha möjligheten att upprätthålla känslan av identitet är det viktigt att de 

själva får definiera sitt hjälpbehov. Det är viktigt att närstående har kunskap om betydelsen av 

självständighet för upprätthållande av identitet, detta ger en ökad förståelse för personer med 

demenssjukdom samt ökade möjligheter att kunna stödja personer att känna självständighet i 

vissa delar av livet. Detta kan förstås i enlighet med Delmar et al. (2006) som menar att 

oberoende, att ta ansvar över sitt eget liv och självkontroll utgör existentiella värden för 

människor. Självständighet innebär en frihet att välja eller inte välja, att bli respekterad och 

behandlad med värdighet är nära sammanflätat med att kunna hantera sitt eget liv och vara 

oberoende av andras hjälp. 

 

I denna litteraturstudies resultat framkom det att personer med demens strävade efter att 

bibehålla sina roller i livet för att känna sig som sig som samma person som förut, personer 

identifierade sig med sina tidigare roller i livet. Förlusten av rollen som arbetande människa 

var svår, arbetet var någonting som de identifierade sig med och såg som en mening i livet. 

White, Lentin och Farnworth (2013) beskriver att hälsa är nära sammanflätat med personens 

förmåga att göra det som denne vill göra, människan jämför nuvarande förmågor till tidigare 

förmågor för att avgöra om hälsa finns. När förändringar av förmåga sker tillföljd av kronisk 

sjukdom ses detta som ett uttryck för ohälsa, fokus flyttas till sinnet och kroppen där 

sjukdomen ses som en störning i livet och påverkar känslan av själv. Förmågan att kunna 

utföra sysslor och aktiviteter möjliggör att personen kan övervinna de utmaningar som 

uppkommer till följd av sjukdom kan sjukdomen hanteras, hälsoproblemen döljs för sig själv 

och andra och därmed skyddas och bevaras identiteten. Detta skulle kunna innebära att 

personer med demenssjukdom kan ifrågasätta den egna identiteten när tidigare roller 

omkastas, en ifrågasatt identitet kan ses som ett uttryck för ohälsa. Att få bibehålla sina roller 

skyddar den hotade identiteten och möjliggör en ökad hanterbarhet av sjukdomen i livet. Om 

personer med demenssjukdom förlorar tidigare roller i livet är det viktigt att anta nya roller för 

att livet ska fortsätta vara meningsfullt. Detta är viktig kunskap både för närstående och 

sjuksköterskan som kan bistå personer att utveckla nya roller och stödja förlusten av tidigare 

roller. Detta kan förstås i enlighet med Vassilev et al. (in press) som menar att när människan 
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med kronisk sjukdom förlorar den viktiga sociala rollen som förvärvsarbetare är det viktigt att 

omvärdera den sociala statusen genom att delta i aktiviteter utanför arbetslivet och anta nya 

roller, för att personen ska fortsätta känna sig värdefull och till nytta för andra. 

I denna studie framkom det att rollen som social person var viktigt att hålla kvar vid, 

auktoritet och social status var en förutsättning för detta. Andra människors uppfattning av 

personer med demenssjukdom och hur de behandlade dem spelade en stor roll för upplevelsen 

av den egna identiteten. Enligt Vassilev et al. (in press) utgör förmågan att ha en 

sysselsättning, inkomst och utbildning viktiga faktorer för människans sociala status. Social 

status innebär även personers känsla av kontroll i livet. När fysiska förmågor avtar innebär 

detta svårigheter att upprätthålla rollen som en social individ. Att bli beroende av andra leder 

till känslor av förlust av den personliga autonomin och social status.  Detta skulle kunna 

innebära att social status och kontroll över livet är viktiga faktorer för upprätthållandet av 

känslan av identitet för personer med demenssjukdom. Troligen är upplevelsen av social 

status annorlunda för personer i arbetsför ålder än äldre personer. Detta kan förstås i enlighet 

med Eriksson (1994, s. 93) som beskriver förlust av möjligheterna att utföra sociala uppdrag 

som ett livslidande, där livet som det varit tas ifrån personen vilket leder till ett lidande som 

innefattar hela människans livssituation. 

 

I denna litteraturstudie framkom det att män såg sjukdomen som ett hot mot deras manlighet, 

att rollerna inom hushållet skiftades var svårt att acceptera. När män drabbades av sjukdom 

blev rollen som familjeförsörjaren ombytt till att bli ekonomiskt beroende av sin fru, något 

som kunde vara svårt att acceptera. Mäns nya ansvarsområde utgjordes av hemarbete och ett 

utökat ansvar att ta hand om de gemensamma barnen, något som sågs som ett otraditionellt 

arbete för en man. Detta gjorde att män kände sig osäkra inför sin roll som pappa till barnen 

och en känsla av att manligheten ifrågasattes. I Kvigne, Kirkevold, Martinsen & Bronken 

(2014) beskrivs manlighet som rollen att vara familjeförsörjare, att inneha en styrka, kontroll 

och vara självständig. Detta kan innebära att personer med demenssjukdom ifrågasätter sina 

könsroller när de tvingas anta nya roller som de inte tidigare sett som en del av den egna 

identiteten. Detta kan även innebära att personer med demenssjukdom ifrågasätter sin egen 

person i de tidigare rollerna som förut varit en självklar del i livet. Detta kan förstås i enlighet 

med Eriksson (1994, s. 84) teori om själsligt lidande som orsakas av känslor av förnedring, 

skuld och skam till följd av sjukdomen, som kan uppstå genom personens egen upplevelse 

eller i sociala sammanhang. 
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I denna litteraturstudie uttryckte personer med demenssjukdom att vara tvungen att sluta köra 

bil var svårt, mot den tidigare friheten uppstod ett beroende av andra och en känsla av att vara 

tvungen att följa efter andra. Personer identifierade sig med rollen som bilförare och upplevde 

att de var på väg någonstans när de självständigt kunde köra bil. Adler och Rottunda (2006) 

menar att tvingas sluta köra bil begränsar livet och hotar den tidigare livsstilen. Det innebär en 

stor förlust av självständighet och förmågan att styra sitt liv vilket skapar ett beroende av 

andra människor. Vanliga känslor är förlust av spontanitet och depressiva känslor. Detta 

skulle kunna innebära att bilen har en symbolisk betydelse för frihet och kan ses som ett 

medel för självständighet för personer med demenssjukdom. Kowalski, Love, Tuokko, 

MacDonald, Hultsch och Strauss (2012) menar att bilkörning är en kognitivt krävande uppgift 

där en kognitiv nedsättning medför en ökad risk för olyckor. Risken kan minimeras genom att 

personer avstår att köra bil. Personer med kognitiv nedsättning som känner sig nervösa, 

osäkra och har en rädsla inför att skada andra tenderar att köra mindre bil. Snyder (2005) 

menar att personer med demenssjukdom kan ha en oförmåga att förstå den egna 

funktionsnedsättningen och vilka konsekvenser detta kan medföra. Att bli fråntagen körkortet 

behöver inte innebära att personer med demenssjukdom slutar köra bil, de kan fortsätta köra 

bil illegalt. Att tidigt i sjukdomsförloppet samtala om de kognitiva funktionsnedsättningarna 

som gör bilkörning olämpligt med personer med demenssjukdom kan öka förtroendet och 

följsamheten för beslutet. Detta skulle kunna innebära att om personer med demenssjukdom 

kör bil kan detta innebära en risk att skada sig själv eller andra. Detta skulle även kunna 

innebära att bilkörning innebär en balansgång mellan en risk och nytta, där personer kan 

skada sig själv eller andra, eller få bibehålla sin självständighet och frihet. I mötet med 

personer med demenssjukdom vars körkort har blivit indraget bör sjuksköterskan vara 

medveten om vilken individuell betydelse bilkörning har för personen. Sjuksköterskan och 

närstående kan stödja personers känsla av självständighet genom att hjälpa personer att hitta 

nya vägar för självständighet. Detta kan förstås i enlighet med Toombs (1993, s. 93- 94) som 

menar att förlust av kontroll innebär att livet och självet ses som oförutsägbart och människan 

är tvungen att vara beroende av andra för uppgifter som hon tidigare klarat självständigt.  

 

Det framgår i litteraturstudiens resultat att personer såg sjukdomen som en pågående process 

där den tidigare identiteten ifrågasattes. När de kunde sammanfoga demensdiagnosen med sin 

tidigare identitet, kunde de uppleva en annan aspekt av den egna personen. Enligt Charmaz 

(1995) resulterar inte alltid fysiska och psykiska förändringar i förändrad identitet, utan 

uppstår när verkligheten förändras och tvingar personen att göra en förändring. Detta skulle 
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kunna innebära att personermed demenssjukdom skapar nya intressen och aktiviteter som inte 

tidigare varit av intresse. I det nya intresset kan de få en medvetenhet om vad de klarar av och 

inte längre klarar, det nya intresset kan bidra till ökade sociala kontakter och ett nytt 

kontaktnät i vilket personer kan omvärdera sig själv. Genom att utföra uppgifter som personer 

med demenssjukdom klarar av, kan tillvaron kännas meningsfull. I det nya intresset kan de 

utveckla en ny identitet och ett nytt sätt att se på sig själv. Detta kan förstås i enlighet med 

Bryant, Corbett och Kutner (2001) som menar att äldre människor som utför meningsfulla 

aktiviteter uppskattar sin hälsa högre än andra och Meleis, Sawyer, Im, Messias och 

Schumacher (2000) som menar att förändringen innebär ett engagemang där personen under 

processen genomför aktiviteter och söker information och stöd för att hitta nya sätt att leva på. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att en positiv inställning till demenssjukdomen kunde 

göra att den blev lättare att hantera. Personer uppgav att de lärde sig att leva med sjukdomen 

och de förändringar som redan skett, genom att acceptera den förändrade livsstilen som 

sjukdomen medförde kunde de finna en acceptans av sjukdomen. Söderberg och Lundman 

(2001) menar att när människan nått en acceptans av att sjukdomen blir en del av livet, blir 

det lättare att glömma att sjukdomen existerar. Detta skulle kunna innebära att positiva tankar 

underlättar för personer att se möjligheterna istället för svårigheterna och de tillåts fokusera på 

vad de fortfarande klarar av istället för vad som gått förlorat. Att välja att se tillvaron på ett 

positivt sätt är en medveten handling, vilket kan hjälpa personer att våga försöka göra saker 

trots rädslan för att misslyckas. När personer kan acceptera att demenssjukdomen är en del av 

livet kan sjukdomen integreras i vardagen och de kan se tillvaron som positiv, sjukdomen kan 

bli lättare att hantera och personer kan känna sig friskare, framtiden kan upplevas som 

hoppfull. Clare (2002) menar att det finns en djupare mening med acceptans som inte bara 

handlar om att acceptera begränsningar och förluster, acceptans kan vara ett uttryck för 

självförsvar. Detta skulle kunna innebära att personer med demenssjukdom tillsynes 

accepterar sin sjukdom som en strategi för att skydda sin identitet för att kunna gå vidare med 

livet. Detta kan förstås i enlighet med Eriksson (1994. s. 77-79) som menar att för att kunna 

ge lidandet en mening måste personen formulera detta till något positivt. 

 

I denna litteraturstudie framkom det att personer med demenssjukdom hade en önskan att 

fortsätta få känna sig värdefull och till nytta för andra människor, de ville hjälpa andra och 

känna att de bidrog till sin familj och till samhället. Detta var nära sammanflätat med den 

fysiska och kognitiva förmågan att kunna utföra aktiviteter och sysslor för att kunna hjälpa 
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andra. Karen (2004) menar att sysselsätta sig med meningsfulla aktiviteter upprätthåller 

känsla av värde och ger en känsla av mening i livet. Att kunna utföra meningsfulla aktiviteter 

ger personer en känsla av att vara kompetent, kapabel och värdefull. Värderingen av den egna 

kompetensen avgörs inte bara genom uppfattningen om sig själv men även av andra 

människors uppfattning av personens kompetens. Att kunna bidra till andra människor främjar 

uppfattningen om det egna värdet och kompetensen samt ger känslor av anknytning och 

tillhörighet i en gemenskap. Detta skulle kunna innebära att personer med demenssjukdom 

strävar efter att ha en meningsfull aktivitet för att hjälpa andra människor vilket ger en mening 

i livet. Att känna sig behövd för andra människor kan ses som en mening med livet. Genom 

att fortsätta vara en tillgång för andra människor ger detta känslor av att fortfarande inneha ett 

personligt värde och en kompetens att kunna utföra aktiviteter, detta verkar främjande för 

upprätthållandet av identiteten. Detta innebär också att personer med demenssjukdom baserar 

sin känsla av värde genom andra människors uppfattning. Det skulle också kunna innebära att 

vara en tillgång för andra möjliggör känslor av tillhörighet i en gemenskap med andra 

människor. Detta kan förstås i enlighet med Eriksson (1994, s. 44) som menar att förmedling 

av kärlek bekräftar människans värdighet, som tillsammans med bekräftelse utgör människans 

djupaste begär. Kärlek mellan människor möjliggör känslor av medlidande och förmågan att 

ingå i gemenskap med andra människor.  I denna litteraturstudies resultat framkom det att 

personer ville ingå i en gemenskap med andra människor, att fortsätta hålla kontakten med 

familj och vänner var viktigt för att de skulle känna en anknytning. Achat, Kawachi, Levine, 

Berkey, Coakley och Colditz (1998) menar att människans sociala nätverk har betydelse för 

livskvalitén och den kognitiva funktionen. Detta skulle kunna innebära att personer med 

demenssjukdom strävar efter att ingå i en gemenskap för att ha en meningsfylld tillvaro och 

fortsätta känna sig värdefulla för andra. Detta skulle även kunna innebära att det är 

betydelsefullt att ingå i en gemenskap med andra. Detta är i enlighet med Hauge och 

Kirkevold (2012) som menar att känslor av värdefullhet är viktigt i nära relationer och är nära 

sammanflätat med närståendes omtanke eller intresse för personens dagliga liv och situation.  

 

Omvårdnadsåtgärder 

I denna litteraturstudies resultat framkom det att personer med demenssjukdom hade ett behov 

av att ha en sysselsättning i vardagen för att kunna känna sig värdefull och ett behov av att 

vara självständig så långt som möjligt för att vara oberoende av andra. Personer med 

demenssjukdom hade ett behov av att bibehålla personliga roller för att känna igen sin egen 

person. Personer med demenssjukdom hade en önskan av att vara till nytta för andra och att 
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kunna bidra till sin familj och till samhället, samt ett behov av att ingå i en gemenskap med 

andra för att vardagen skulle kunna hanteras lättare. 

 

Brooker (2007, s. 11-13) teori om personcentrerad omvårdnad av personer med 

demenssjukdom har ett holistiskt synsätt på människan och innefattar fyra grundläggande 

element. Sjuksköterskan bör bemöta och behandla personer med demenssjukdom som en 

individ med unika erfarenheter och som en människa med ett absolut värde oberoende av 

ålder eller kognitiva funktionshinder. Sjuksköterskan bör sträva efter att se världen utifrån 

personens perspektiv och skapa ett positivt socialt klimat som leder till välbefinnande för 

personer med demenssjukdom. Genom att anta en personcentrerad omvårdnad i mötet med 

personer med demenssjukdom i vården främjar detta upprätthållandet av känslan av identitet. 

När sjuksköterskan möter personen i dennes verklighet ges ökade möjligheter att utforma 

individuella omvårdnadsåtgärder som verkar hälsofrämjande. När sjuksköterskan försöker 

förstå livet ur personer med demenssjukdoms synvinkel möjliggör detta en ökad förståelse för 

dennes erfarenheter och vad som är betydelsefullt för denne. När sjuksköterskan ser personen 

som en unik människa med ett absolut värde möjliggör detta att personer med 

demenssjukdom får möjlighet att känna sig värdefulla. Sjuksköterskan bör organisera 

individuella sociala miljöer där personen skyddas från misslyckande men även har möjlighet 

att växa som människa genom att utföra lämpliga aktiviteter som är viktiga för att upprätthålla 

självständighet och känslan av identitet. Då personer med demenssjukdom ges möjlighet att 

hjälpa till med sysslor och aktiviteter ger detta en känsla av att fortfarande vara en tillgång för 

andra och en känsla av att fortfarande vara värdefull. Detta är i enlighet med Martin och 

Younger (2001) som menar att personcentrerad omvårdnad kan få personen att känna sig 

uppskattad och värdefull. 

 

Reminiscens är en omvårdnadsåtgärd som bygger på varje persons minnen och erfarenheter i 

det förflutna som kan användas både individuellt och i grupp. Reminiscens syftar till att 

bekräfta att personer med demenssjukdom har haft ett annat liv innan sjukdomen (Woodrow, 

1998). Reminiscensen har sin utgångspunkt i personers egna upplevelser av det förflutna, det 

förutsätter att sjuksköterskan sätter sig in i personens historia för att förstå vad som har varit 

viktigt i dennes liv. Enligt Bohlmeijer, Roemer, Cuijper och Smit (2007) stärker reminiscens 

identiteten, personligheten, ger en mening med livet och ökar sammanhållningen mellan andra 

människor. Personer som har en positiv självkänsla och en stark identitet kan finna försoning 

med det förflutna och bära med sig en känsla av välmående efter reminiscensen. 



27 
 

Sjuksköterskan bör först lära känna personen med demenssjukdom och ta reda på vilka 

föremål eller minnen som var en betydelsefull del av personens liv innan sjukdomen. Sedan 

kan sjuksköterskan skapa en reminiscens-situation med hjälp av föremål eller minnen så som 

musik, mat, saker, blommor, gamla foton eller något annat som kan vara bekant eller 

betydelsefullt för personer med demenssjukdom. Föremålen kan hjälpa personer med 

demenssjukdom att minnas och berätta om sina upplevelser. Sjuksköterskan bör lyssna 

uppmärksamt och föra samtalet framåt med hjälp av bekräftanden och öppna frågor. På så sätt 

kan personen med demenssjukdom bli en unik person i sjuksköterskans ögon, vilket kan 

stödja känslan av identitet. I denna litteraturstudies resultat framkom det att personer med 

demenssjukdom identifierar sig med de roller och aktiviteter de utförde innan sjukdomen. 

Detta skulle kunna innebära att sjuksköterskan kan främja personer med demenssjukdoms 

känsla av identitet genom reminiscens. Sjuksköterskan bör ha god kunskap om personer med 

demenssjukdom för att veta i vilka områden personen har verkat. Personer med 

demenssjukdom kan genom detta få möjlighet att ingå i en gemenskap med andra och kan 

genom samtalet få känna att andra människor lyssnar på det personen har att säga. 

Detta kan förstås i enlighet med Jané-Llopis et al. (2011) som menar att tidiga minnen ofta är 

väl bevarade hos demenssjuka personer och att samtalet om gamla minnen kan bevara 

personens tidigare roller och förmågor. Användningen av reminiscens för personer med 

demenssjukdom har likheter med personcentrerad omvårdnad och syftar till att främja 

sjuksköterskans subjektiva perspektiv för personer med demenssjukdom, som skapar 

förutsättningar för en god omvårdnad (Nolan, Davies, Ryan & Keady, 2008). 

 

Metodkritik 

Polit och Beck (2012, s. 584-585) menar att det finns fyra utarbetade kriterier för att 

säkerställa kvalitativa studiers trovärdighet som innefattar begreppen pålitlighet, 

tillförlitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet. En studies tillförlitlighet syftar till att datans 

resultat och tolkningarna av dem ska vara riktiga. Författaren bör säkerställa att studien 

redovisas på ett sådant sätt som förbättrar resultatets trovärdighet. En studies tillförlitlighet 

handlar enligt Graneheim och Lundman (2004) om att välja ut lämpliga textenheter som 

svarar mot syftet, för långa textenheter eller textenheter som enbart innehåller enstaka ord 

medför en risk att förlora meningen i texten under analysprocessen. Detta innefattar även hur 

väl kategorierna täcker datan och att enbart relevant data för studiens syfte ingår i analysen. 

För att säkerställa detta har enbart de textenheter som svarade mot syftet valts ut och hänsyn 

har tagits till längden på enheterna för att inte tappa meningen i texten. Litteraturstudien 
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genomfördes med kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004), 

denna metod beskriver människors upplevelser och erfarenheter av ett fenomen, vilket passar 

bra mot studiens syfte. Genomgående i processen har författarna gått tillbaka och reflekterat 

över analysen för att säkerställa att kondensering och kod svarade mot textenhetens kärna, 

samt att analysprocessen har diskuterats med handledaren. Textenheterna har översatts från 

engelska till svenska, vilket innebär en risk att feltolka eller förlora viktigt innehåll i 

översättningen. Engelska ordböcker har använts för att översätta enstaka ord, sedan har 

meningarna jämförts med originalspråket med reflektion för att säkerställa att ingen 

information gått förlorad i översättningen. För att stärka studiens tillförlitlighet har 

representativa citat för kategorierna visats i resultatet (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). 

Under arbetets gång har författarna haft upprepade tillfällen för kritisk granskning 

tillsammans med andra studenter, vilket har möjliggjort att få synpunkter till förbättringar av 

arbetet.  

 

Pålitlighet beskrivs som datans stabilitet över tid och förhållanden. Detta handlar om resultatet 

kommer att bli det samma om studien upprepas (Polit & Beck, 2012, s. 584-585). Holloway 

och Weeler (2002, s. 255) menar att metod och slutsatser ska beskrivas rikt och detaljerat för 

att läsaren ska kunna utvärdera pålitligheten. Metod och de val som gjorts genomgående i 

denna litteraturstudie har beskrivits både i löpande text och illustrerats i tabeller, för att 

förloppet ska kunna följas och förstås. Författarna har begränsat sig genom att välja tre 

databaser, trots att detta kunde medföra en risk att värdefull data gick förlorad. Denna studie 

använder data från databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo, vilka är databaser med stort 

utbud av vetenskapliga artiklar från omvårdnadstidskrifter (Willman et al. 2011, s. 78-81). 

Genom ett gemensamt arbete av två eller fler författare i datainsamling och analysförfarande 

minskar risken att göra felaktiga val och tolkningar (Polit & Beck, 2012, s. 592-593). Detta är 

i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) som menar att en öppen dialog mellan 

författarna främjar att bedömningar mellan skillnader och likheter i studiens innehåll är stabila 

över tid. Författarna arbetade tillsammans med datainsamlingen och i analysen för att inte 

göra felaktiga tolkningar. Ingen tidsbegränsning sattes på de artiklar som valdes ut till analys 

eftersom studien syftar till att undersöka en upplevelse, denna ansågs vara konstant över tid. 

 

Bekräftbarhet handlar om objektivitet, att datan representerar den information som deltagarna 

delat med sig av och att tolkningarna av datan inte är uppdiktad av forskaren (Polit & Beck, 

2012, s. 584-585). För att uppnå bekräftbarhet i studien har båda författarna utfört 
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datainsamlingen samt alla steg och beslut i analysarbetet tillsammans för att säkerställa att rätt 

bedömningar har gjorts. För att säkerställa detta har textenheterna genomgående jämförts med 

originaltexten och diskuterats med den andra författaren, textenheterna har bearbetats flera 

gånger av båda författarna för att inte gå miste om nyanser. Genom att skriva koder i ‘‘att 

satser’’ säkerställdes att textenheten motsvarade studiens syfte. Holloway och Wheeler (2002, 

s. 252-254) menar att forskarens bakgrund och förförståelse påverkar studien och blir en del 

av studiens resultat, och de måste därför öppet beskriva den egna subjektiviteten. Författarna 

utgick från en humanistisk människosyn och en tro på alla människors lika värde. Den 

humanistiska människosynen betonar människans grundläggande egenvärde som individ samt 

respekten för individen och dennes människovärde och strävar att göra gott för människor 

(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008, s. 45-46). Författarna diskuterade den gemensamma 

förförståelsen innan litteraturstudien påbörjades och var medvetna om att denna förförståelse 

kunde komma att spegla sig i denna litteraturstudie. Den kunskap och förförståelse som 

författarna bar med sig inom området ansågs vara en styrka för att förstå personers upplevelse 

av den egna identiteten vid tidig demenssjukdom. Detta är i enlighet med Polit och Beck 

(2012, s. 191-192) som menar att objektivitet inom kvalitativa studier ses som en omöjlighet, 

forskarens subjektiva bedömning ses som en tillgång då subjektivitet är viktigt för att förstå 

människans upplevelser. 

 

Polit och Beck (2012, s. 584-585) menar att överförbarhet innebär i vilken utsträckning 

resultatet av en studie kan överföras eller tillämpas i andra sammanhang eller grupper, 

forskaren bör beskriva datan väl så att konsumenterna kan utvärdera resultatets tillämplighet 

till andra sammanhang. Graneheim och Lundman (2004) menar att forskaren bör beskriva 

studiens kontext, datainsamling, analysprocess och ge en rik beskrivning av resultatet 

tillsammans med lämpliga resultat för att främja en studies trovärdighet. För att säkerställa 

detta har litteraturstudiens kontext, datainsamling och analysprocess beskrivits rikt i brödtext 

samt illustrerats i tabeller för att påvisa ett systematiskt förfaringssätt. Resultatet har beskrivits 

i en sammanfattande brödtext och med illustrativa citat för att styrka de centrala aspekterna 

under respektive kategori. Resultatet av studien anses vara överförbart till andra situationer 

och patientgrupper som exempelvis till personer som lever med kognitiv svikt till följd av 

andra sjukdomar.  
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Slutsats 

 

I denna litteraturstudies resultat framkom det att personer med demenssjukdom strävade efter 

att hålla kvar sin person som förut genom att vara självständig och oberoende av andra så 

långt som möjligt. Det är viktigt att personer med demenssjukdom själv får definiera sitt 

hjälpbehov för att inte utsättas för ett påtvingat beroende av andra människor. När personer 

med demenssjukdom förlorar tidigare roller och aktiviteter har både närstående och 

sjuksköterskan en roll i att uppmuntra personer att anta nya aktiviteter för att tillvaron ska 

kännas meningsfull. Om personer med demenssjukdom har nått en acceptans av att 

sjukdomen blivit en del av ett nytt själv bör sjuksköterskan stödja denna känsla och ge vidare 

förslag på nya aktiviteter, men bör även vara medveten om att acceptansen kan vara en 

strategi för att personen ska kunna gå vidare i livet. Personer med demenssjukdom önskade att 

fortfarande få känna sig värdefulla och till nytta för andra människor genom att vara en 

tillgång och kunna hjälpa andra. Detta är viktig kunskap som sjuksköterskan kan använda sig 

av i den dagliga omvårdnaden där personer med demenssjukdom bör ges möjlighet att hjälpa 

till genom att utföra aktiviteter som denne klarar av, samt att även i samspel med personers 

närstående delge denna kunskap så att också personers närmaste förstår vikten av att 

tillgodose att personer med demenssjukdom får möjlighet att bidra med handlingar som är till 

nytta och hjälp för andra i det dagliga livet. 

 

Resultatets betydelse för sjuksköterskan innebär en ökad förståelse för personers upplevelse 

av den egna identiteten vid tidig demenssjukdom. Denna upplevelse är individuell och 

sjuksköterskan bör därför använda sig av en personcentrerad vård för att kunna se personer 

med demenssjukdom ur ett helhetsperspektiv. 

 

Ytterligare kvalitativ forskning inom området är viktigt för att nå en djupare förståelse i den 

individuella sjukdomsbilden för personer med demenssjukdom.  Forskning om hur personer 

med demenssjukdom kan använda sina förmågor för att känna sig värdefull och till nytta för 

andra samt betydelsen av personliga roller bör fördjupas för att få en bredare och mer 

nyanserad bild av hur personer kan upprätthålla känslan av identitet. Detta är även viktig 

kunskap för hur närstående och sjuksköterskan kan stödja personer att upprätthålla känslan av 

identitet. 
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