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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige insjuknar varje år 25 000 personer i demenssjukdom. Sjukdomen 
skapar svårigheter för vårdare gällande att tillgodose en god vård samt att undvika att kränka 
personers autonomi. Närstående upplever att det ökade ansvaret leder till känslomässig och 
fysisk påfrestning som gör att upplevelsen av självkänslan hos personer med demenssjukdom 
inte längre prioriteras. Ett vårdteoretiskt perspektiv med Kitwood:s teoretiska vårdmodell 
beskriver hur synen på sig själv främjar välmående och kan tillämpas för god vård. Syfte: 
Beskriva personer med demenssjukdoms upplevelser av sig själva. Metod: Systematiskt 
kvalitativ-litteraturstudie beskrivande syntes enligt Evans. Resultat: Två teman utformades, 
förlora en del av sig själv samt strategier att bevara sig själv. Personerna med 
demenssjukdom upplevde en förändring av sig själv i samband med deras förändrade 
förmågor och hur deras delaktighet ändrades. För att bevara synen på sig själv användes 
strategier för att hantera svårigheter. Kontakt med andra blev också betydelsefullt. Slutsats: 
En tydligare struktur och ökad kunskap i den personcentrerade vården krävs för att främja 
upplevelsen av bevarad självkänsla och hälsa hos personer med demenssjukdom. 

 

Nyckelord: Kvalitativ forskning, personcentrerad vård, självkänsla, upplevelse 

 

 

  



ABSTRACT 

Background: In Sweden 25,000 people are affected by dementia. The disease creates 
difficulties for caregivers in terms of providing good care and avoiding the abuse of people's 
autonomy. Relatives experience increased responsibility leads to emotional and physical 
stress where human self-esteem is no longer a priority. A theoretical perspective with 
Kitwood's theoretical care model describes how the perception of self-promoting well-being 
and can be applied to good care. Aim: Describe people with dementia experiences of their 
view of sense of self. Method: A systematic qualitative literature study with descriptive 
synthesis according to Evans. Results: Two themes were designed, losing part of oneself, 
and strategies for preserving oneself. The people with a dementia disease experienced a 
change of self in connection with their immersed abilities and how their participation 
changed. In order to preserve sense of self, strategies were used to deal with difficulties. 
Contact with others also became important. Conclusion: A clearer structure and increased 
knowledge in person-centered care is required to promote the perception of self-esteem and 
health for people with dementia disease. 
 
 
Keywords: Experience, person-centered care, qualitative research, sense of self, 

 



INNEHÅLL 

1 INLEDNING ....................................................................................................................... 1 

2 BAKGRUND ...................................................................................................................... 1 

2.1 Definitioner av begrepp ............................................................................................. 1 

2.1.1 Personcentrerad vård ......................................................................................... 2 

2.1.2 Själv .................................................................................................................... 2 

2.2 Demenssjukdom ........................................................................................................ 2 

2.3 Sjuksköterskans ansvarsområde ............................................................................. 3 

2.4 Tidigare forskning ...................................................................................................... 4 

2.4.1 Vårdteamets upplevelse av att vårda ................................................................. 4 

2.4.2 Närståendes upplevelse av att vårda ................................................................. 5 

2.5 Vårdteoretiskt perspektiv .......................................................................................... 7 

2.5.1 Den unika personen ........................................................................................... 7 

2.5.2 Essentiella behov ............................................................................................... 8 

2.6 Problemformulering ................................................................................................... 9 

3 SYFTE ............................................................................................................................... 9 

4 METOD .............................................................................................................................. 9 

4.1 Datainsamling ........................................................................................................... 10 

4.2 Genomförande och dataanalys ............................................................................... 12 

4.3 Etiska överväganden ............................................................................................... 13 

5 RESULTAT ...................................................................................................................... 13 

5.1 Förlora en del av sig själv ....................................................................................... 14 

5.1.1 Mista det som är betydelsefullt ......................................................................... 14 

5.1.2 När delaktigheten förändras ............................................................................. 15 

5.2 Strategier för att bevara sig själv ........................................................................... 16 

5.2.1 Sträva efter kontroll .......................................................................................... 16 

5.2.2 Söka kontakt ..................................................................................................... 17 

6 DISKUSSION .................................................................................................................. 18 



6.1 Metoddiskussion ...................................................................................................... 18 

6.2 Resultatdiskussion .................................................................................................. 20 

6.3 Etikdiskussion .......................................................................................................... 23 

7 SLUTSATS ...................................................................................................................... 24 

7.1 Förslag på vidare forskning .................................................................................... 24 

REFERENSLISTA ................................................................................................................. 25 

 

BILAGA A. SÖKMATRIS 

BILAGA B. KVALITATIVA FRÅGESTÄLLNINGAR 

BILAGA C. KVALITETSGRANSKNING 

BILAGA D. ARTIKELMATRIS 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



1 

1 INLEDNING  

Valet av intresseområde grundas i ett intresse av äldrevården och hur självkänslan upplevs 
under demenssjukdomens fortskridande. Vid medel till svår demenssjukdom kan det uppstå 
svårigheter att bevara den tidigare upplevelsen av sig själv och försöka förklara upplevelsen 
för andra. Personer som lider av mild demenssjukdom besitter oftast fortfarande förmågor 
för att kunna uttrycka sina känslor. Därför är det betydelsefullt att fånga upp upplevelserna 
innan sjukdomen fortskrider, med avseende att kunna skapa förståelse för personer med 
demenssjukdom i vårdandet. Intresseområdet uppkommer från en lista med förslag över 
intresseområden framlagt av Mälardalens högskola-Akademin för hälsa vård och välfärd. 
Intresseområdet är nummer åtta på listan och innefattar: Hur sjuksköterskan kan bidra till 
eller stödja ett förlängt självständigt liv för äldre. Förhoppningarna med examenarbetet är att 
sprida kunskapen av intresseområdet och eftersträva en ökad förståelse hos nuvarande samt 
blivande sjuksköterskor. I det dagliga vårdandet möter sjuksköterskorna ofta personer med 
demenssjukdom i flera olika vårdsammanhang och bör därför besitta förståelse i hur 
personer med demenssjukdom upplever sig själva. En djupare förståelse av den subjektiva 
världen kan främja strukturerad personcentrerad vård, god vård och skapa möjligheter till ett 
förlängt självständigt liv. 

2 BAKGRUND  

I bakgrunden presenteras inledningsvis begreppen personcentrerad vård och själv. Utöver 
begreppen beskrivs sedan demenssjukdom samt sjuksköterskans ansvarsområde. Vidare 
presenteras sedan den tidigare forskningen som omfattar vårdteamets upplevelse av att 
vårda samt närståendes upplevelse av att vårda. Slutligen beskrivs det vårdteoretiska 
perspektivet av Thomas Kitwood (1997) som relaterar sin teori specifikt till personer med 
demenssjukdom. Bakgrundsavsnittet avslutas sedan med en problemformulering. 

2.1 Definitioner av begrepp 

För att ge en tydligare förståelse av texten i arbetet beskrivs två centrala begrepp som 
uppkommer kontinuerligt i texten; Personcentrerad vård och Själv. 
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2.1.1 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård definieras som övergripande och möter varje persons fysiska, 
psykologiska och sociala behov. Mötet mellan den professionella vården och personen sker 
ömsesidigt och sätter personen i centrum. Personcentrerad vård är ett holistiskt 
förhållningssätt som respekterar och individualiserar vårdandet. Personerna har 
valmöjligheter att vara involverade i vården genom ett terapeutiskt förhållande, ett öppet och 
ömsesidigt förhållande som skapar delaktighet. Detta förhållningsätt skapar även möjlighet 
att bekräfta persons helhet med biologiska, sociala, psykologiska och andliga egenskaper. Att 
se helheten gör att vården kan förstå hur sjukdom påverkar hela personen och på så sätt 
bemöta individuellt på behov. I begreppet personcentrerad vård så är ordet person utbytbart 
beroende på vilket sammanhang som vården ges. Begreppet personcentrerad vård kan 
användas i flera olika kontexter, till exempel på vårdavdelningar. Begreppet kan även 
omformuleras utifrån vart den personcentrerade vården sker, exempelvis boendecentrerad 
vård används på ett äldreboende. Syftet med begreppet anses vara förespråkandet av hur 
vården ska individualiseras kring personen oberoende vart vården ges (Morgan & Yoder, 
2012).  

2.1.2 Själv 

Termen själv förknippas ofta med identitet och anses vara synonymer till varandra (Norberg 
& Aléx, 2012; Ternestedt & Norberg, 2014). Personers uppfattning av sig själv relateras till tre 
aspekter som speglar olika perspektiv och tillsammans bildar en helhetsbild av sig själv. Den 
första aspekten innefattar känslan av existens och att varje person tar ansvar för sina 
handlingar. Andra aspekten representerar personens egna definition av sig själv och formas 
genom livshistoria, egenskaper, åsikter och ställningstagandet till dessa. Den sista aspekten 
innefattar hur varje person visar sig för andra och relateras till andras behandling av 
personen (Norberg, 2017). Uppbyggande och formandet av sig själv innefattar jag-formen, 
som består av personens subjektiva upplevelse och innefattar tänkande, vilja och handling. 
Självet innefattar även mig-formen som är ett objektivt synsätt och inriktas på hur personer 
vet samt tror att de uppfattas av andra. Dock betonas att en person aldrig kan tolka en 
annans självförståelse helt korrekt, men kan genom sin egen förståelse och genom att lyssna 
skapa en förståelse för hur de tolkat sig själva (Norberg & Aléx, 2012; Ternestedt & Norberg, 
2014). Det finns flera olika former av mig, exempelvis materiellt, socialt, professionellt, 
andligt eller religiöst mig, om någon av dessa olika former av mig skadas så upplever 
personen att det är den själv som skadas. Åldrandet kan innebära en konflikt mellan 
formerna jag och mig, andra ser formen mig ur ett annat perspektiv. Detta kan orsaka 
konflikt och göra att personer accepterar andras syn på sig själv istället för sin egna (Norberg 
& Aléx, 2012).  

2.2 Demenssjukdom 
I Sverige beräknas cirka 150 000 personer lida av demenssjukdom och varje år beräknas 20 
till 25 tusen personer insjukna i sjukdomen (Socialstyrelsen, 2017). Den främsta riskfaktorn 
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för att utveckla demenssjukdom är åldern, antalet som insjuknar har påvisats öka eftersom 
allt fler har en längre livslängd (World Health Organisation [WHO], 2017). Demenssjukdom 
är ett samlingsnamn på flertalet sjukdomar av kronisk eller progressiv karaktär som orsakar 
en försämring av den kognitiva funktionen i hjärnan (Socialstyrelsen, 2017; WHO, 2017). Ett 
gemensamt kännetecken vid demenssjukdom är den kognitiva svikten som skapar 
svårigheter att upprätthålla inlärda färdigheter. För att diagnostisera demenssjukdom ska 
personers kognitiva svikt vara uttalad och påverka socialt liv, arbete och orsaka försämrad 
kommunikation- och orienteringsförmåga. Ytterligare symtom som ofta uppkommer är 
bland annat personlighetsförändringar som aggressivitet, känslomässig avtrubbning och 
brist på empati (Socialstyrelsen, 2017; Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2006). 
Det finns olika typer av demenssjukdomar som kan ge varierande symtom och förlopp 
beroende på vilken variant av sjukdomen personen lider av (Socialstyrelsen, 2017). Den allra 
vanligaste formen av demenssjukdom går under namnet Alzheimers och omfattar 60-70% av 
alla som lever med sjukdomen (WHO, 2017). 
 
Sjukdomens progressiva tillstånd delas in i tre olika stadier. Det första stadiet benämns som 
mild demenssjukdom och består av ett tidigt skede där symtomen kommer gradvis. Den 
gradvisa ökningen av symtom gör att stadiet kan uppkomma obemärkt, symtom som 
glömska av tid och plats uppkommer frekvent (Socialstyrelsen, 2017; WHO, 2017). I detta 
stadie kan personer fortfarande klara av vardagen utan omfattande insatser från socialtjänst 
eller hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2017). Nästa stadie är medelstadiet och benämns 
som måttlig demenssjukdom och innefattar en tydligare symtombild där personer behöver 
stöd samt tillsyn för att klara dagliga aktiviteter. Symtom som ofta uppkommer i denna fas är 
svårigheter med kommunikation, beteendeförändringar och vilsenhet i den egna hemmiljön. 
Det sista stadiet benämns som svår demenssjukdom som innefattar att personer blir 
beroende av andra och behöver ständig hjälp och tillsyn för att klara vardagen 
(Socialstyrelsen, 2017). Stadiet ger så allvarliga symtom att andra personer kan uppenbara 
sjukdomen via fysiska tecken. Vanliga symtom är allvarliga minnesstörningar, inaktivitet, 
inte känna igen vänner och närstående, svårigheter att gå, förlorad uppfattning av tid och 
miljö samt beteendeförändringar som kan eskalera till aggression (WHO, 2017). En 
demenssjukdom diagnostiseras genom en medicinsk utredning för att utesluta tillstånd som 
kan ge demensliknande symtom eller att personen enbart har en lindrig kognitiv störning 
(Socialstyrelsen, 2017). Personer med demenssjukdom som förlorar kontakten med 
omvärlden kan under korta stunder uppvisa en tydlig verklighetsuppfattning gällande minne, 
förståelse och omtänksamhet (Norberg, 2017). I dagsläget finns inget botemedel för 
demenssjukdom, men forskningen försöker finna nya alternativa behandlingar av sjukdomen 
(WHO, 2017). 

2.3 Sjuksköterskans ansvarsområde 
Att arbeta som sjuksköterska inom hälso- och sjukvården innebär ett ansvar som är 
essentiellt för att kunna utöva professionell vård som legitimerad sjuksköterska. 
Sjuksköterskans ansvarsområde är vårdandet, som utgår från olika lagar och styrdokument 
vid omhändertagandet av personer med bland annat demenssjukdom (McCance & 
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McCormack, 2013). Patientlagen (SFS, 2014:821) beskriver hur hälso- och 
sjukvårdsverksamhet ska stärka och tydliggöra personens ställning och se till att främja 
integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen beskriver hur behandlingen ska formas 
efter behovet i medverkan av personen som vårdas. Insatser ska samordnas på ett 
ändamålsenligt sätt för att utföra god vård utifrån personens rättigheter. Socialtjänstlagen 
(SFS, 2001:453) beskriver att riktlinjer inom äldreomsorgen gällande hantering av 
demenssjukdom inriktas i nuläget på en personcentrerad omvårdnad som ska lindra symtom 
och kompensera eventuella funktionsnedsättningar sjukdomen orsakar. Syftet enligt 
Socialstyrelsen (2017) är att hälso- och sjukvården ska underlätta vardagen för personer med 
demenssjukdom och bidra till en god livskvalité under sjukdomens olika skeden. Dessutom 
ska äldreomsorgen tillämpa ett förhållningssätt som sätter personen i fokus och inte 
sjukdomen. Det ska även finnas möjlighet att skapa en personlig vårdmiljö som innefattar 
förståelse för olika problem och svårigheter demenssjukdomen kan orsaka. 

Sjuksköterskan ska värna om delaktigheten hos personer som lider av sjukdom. 
Personcentrerad vård ska kännetecknas av att personen samt närstående ska synliggöras och 
även skapa förståelse över unika behov, resurser, värderingar och förväntningar. Som 
sjuksköterska bör det finnas kompetens utifrån personens livsberättelse för att kunna 
bedöma, planera och göra personen delaktig i vårdandet (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2015). Personcentrering är ett omfattande område inom vården, sjuksköterskan har ansvaret 
att besitta kunskaper som skapar möjlighet till att kunna bedriva en vårdform som placerar 
personen i centrum. Resultatet av en välfungerande personcentrerad vård tillfredsställer 
delaktighet och en känsla av välbefinnande, vilket framkommer i utvärdering av vården när 
personen känner sig sedd, respekterad och bekräftad (McCance & McCormack, 2013). Det 
rekommenderas träning, utbildning och handledning av sjuksköterskor i personcentrering 
och vårdande av personer med demenssjukdom, där olika arbetssätt och metoder kan 
tillämpas för att öka livskvalité och rättigheter för personer med demenssjukdom 
(Socialstyrelsen, 2017).  

2.4 Tidigare forskning 
Personal i vårdteamet och närstående till personer med demenssjukdom upplever 
svårigheter och kunskapsbrister i vårdandet. Dessa svårigheter består av problem med att 
uppfylla personer med demenssjukdoms behov, vilket orsakar påfrestning på vårdteamet och 
närstående. Att besitta kunskap i personcentrerad vård är en viktig faktor för att synliggöra 
den unika personen bakom varje sjukdom och skapa möjligheten att förstå personens 
subjektiva värld. 

2.4.1 Vårdteamets upplevelse av att vårda 

Personal i vårdteamet beskriver vårdande av personer med demenssjukdom som en positiv 
upplevelse, men som stundtals orsakar problem och stress i vårdandet (Edberg et al., 2008). 
Det framkommer att vårdteamet anser att det måste överta ansvaret när personer med 
demenssjukdom inte längre är kapabla till att värna om deras egna hälsa och autonomi. 
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(Preshaw, Brazil, McLaughlin & Frolic, 2016). Vidare uttrycks det vara viktigt enligt 
vårdteamet att kunna balansera vårdandet mellan olika aspekter av personen. Dessa aspekter 
innefattar den nuvarande och framtida hälsan, välmåendet, självkänslan och autonomin. 
Vårdteamet lyfter fram att om de misslyckas att respektera det varje unik person anser är 
viktigt så finns det risk för emotionell skada, förminskning av autonomin och att oavsiktligt 
främja ett beroende av andra (Entwistle et al., 2018). 
  
Vårdteamet upplever en kunskapsbrist i vårdandet av personer med demenssjukdom vid 
bemötande, beteendeförändringar och kommunikation (Edberg et al., 2008; Clifford & 
Doody, 2018). Att föra ett samtal med personer som har demenssjukdom beskrivs vara 
utmanande, vårdteamet önskar utveckla sin kompetens inom kommunikation för att förstå 
olika behov och för att kunna bemöta anhöriga (Smythe, Jennkins, Galant-Miecznikowska, 
Bentham, & Oyebode, 2017). Vidare anser personalen i vårdteamet sig inte tillräckligt 
kapabla för att utföra önskade uppgifter, vilket grundas i tid-, personal- eller kunskapsbrist. 
Avsaknaden av kunskap uttrycks relatera främst till sjukdomens inverkan på personen 
(Edberg et al., 2008).  Det är viktigt enligt vårdteamet att försöka få kunskap om 
demenssjukdom och vad som sker under dess fortskridande. Därför eftersträvas mer 
utbildning som fokuserar på kunskap som är relevant för vårdteamets praktiska färdigheter 
och dess roll i vårdandet (Clifford & Doody, 2018; Edberg et al., 2008; Smythe et al., 2017). 
Utbildning i personcentrerad vård uttrycks bidra till utveckling och nya perspektiv i 
vårdandet, men att den nuvarande utbildningen som ges beskrivs av vårdteamet som alltför 
kortvarig. Den korta träningen anses skapa risk för personalen i vårdteamet att falla tillbaka i 
gamla mönster. Det är svårt att skapa ett strukturerat vårdande eftersom vårdteamet 
upplever att alla uttrycker individuella tolkningar och uppfattningar av gott vårdande. Varje 
individuell uppfattning skapar konflikter och svårigheter att forma konkreta principer i 
praxis (Naldemirci et al., 2017). Det finns en önskan hos vårdteamet att kunna lyssna på 
personerna som vårdas, men det är inte möjligt i den nuvarande situationen på grund av 
tidsbristen (Entwistle et al., 2018). Att inte finna tid att upprätthålla relationer med personen 
som vårdas skapar ångest och skuldkänslor hos personalen i vårdteamet, eftersom den 
personcentrerade aspekten i vårdandet upplevs förlorad. Vårdteamet uttrycker att tiden för 
vårdandet ofta övertas av andra behov som behöver prioriteras före, som exempelvis 
pappersarbete eller medicinering (Smythe et al., 2017). Att lyssna och ta del av personens 
livsberättelse beskriver vårdteamet som en central del av vårdandet. Lyssnande beskrivs 
bidra till identifiering av resurser, behov av stöd, personliga mål och synliggöra den unika 
personen. I vårdandet är det enligt vårdteamet deras uppgift att bekräfta känslor, önskningar 
och resurser, samt att tankar och åsikter hos personen som vårdas lyfts fram som 
betydelsefulla (Britten et al., 2017).   

2.4.2 Närståendes upplevelse av att vårda 

Att vårda personer med demenssjukdom kan upplevas enligt närstående som en belastning 
eftersom sjukdomen orsakar förändringar i nuvarande relationer. Närstående anser att livet 
påverkas negativt vid den ansvarande rollen som vårdare. Ett försämrat fysiskt, psykiskt och 
socialt välmående uttrycks de närstående drabbas av vid vårdandet. Detta sker på grund av 
att närstående stundtals måste försöka hantera utmanande beteenden och negativa 
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förändringar i personligheten som orsakas av sjukdomen (Lloyd, Patterson & Muers, 2016). 
Att vara närstående till personer med demenssjukdom skapar ett brett spektrum av 
emotionella upplevelser relaterat till vårdandet. Upplevelser som vrede, depression, 
hjälplöshet eller isolering är vanliga. Närstående beskriver att vårdandet kan grundas i 
positiva aspekter som exempelvis att finna kärlek, värde, tacksamhet, tillfredsställelse och 
personlig mening. Närståendes negativa upplevelser av vårdandet har sin grund i när 
personer med demenssjukdom befinner sig i ett aggressivt skede i sjukdomen (Shim, Barroso 
& Davis, 2012).  

Närstående uttrycker det svårt att förstå att personer med demenssjukdoms samverkan inte 
längre fungerar som tidigare och kämpar för att finna mening i vårdandet. Den progressiva 
utvecklingen av sjukdomen innebär att närstående upplever att de behöver bemöta ett ökat 
vårdbehov, vilket beskrivs innefatta successiv förlust av personen som de tidigare känt (Shim, 
et al., 2012). Närstående som vårdar personer med demenssjukdom upplever fångenskap i 
den vårdgivande rollen. Vidare anses närstående hellre välja att vårda personen själv i 
hemmet istället för att överlåta ansvaret till ett demensboende, anledningen anses vara 
bristen på tillit att behoven hos personen blir tillgodosedda och att vårdteamet bevarar 
livskvalitén (Johansson, Olsson Ruzin, Hällgren Graneheim & Lindgren, 2014). Upplevelsen 
av att vårda skiljer sig beroende på kön som den närstående har. Män uttrycks ta vara på 
möjligheten att återge omvårdnaden som ges genom äktenskapet, tillbaka till sin maka och 
upplever då ett syfte med den vårdgivande rollen. Män upplever en social ära att vara en 
manlig vårdgivare. Kvinnor betraktar däremot vårdrollen som en förlängning av det 
äktenskapliga förhållandet och upplever ingen större förändring i deras relation. Tidigare 
relationer beskrivs centrala för positiva upplevelser, delar av det positiva från äktenskapet 
eller familjen kommer från tidigare relationer och uttrycks vara betydelsefulla (Lloyd et al., 
2016). Närstående i en yngre ålder upplever det svårare att vårda eftersom kunskapen 
beskrivs vara otillräcklig angående hur en demenssjukdom påverkar personen och vad de kan 
förvänta sig. De yngre närstående upplever inte samma fysiska påfrestning som äldre vårdare 
gör, men äldre vårdare upplever sin vårdande roll mer givande och det skapar ett syfte. Den 
yngre generationen närstående anser sig vara mer öppna till att använda kommunala insatser 
som exempelvis hemtjänst eller demensboende. Vård på ett boende uttrycks ge en bättre vård 
än den vårdkapacitet närstående klarar av i sitt eget hem. Äldre närstående uttrycker en 
önskan att leva tillsammans med personen som har demenssjukdom så länge det finns ork 
(Shim et al., 2012). Närstående som agerar vårdgivare klarar av att hantera olika utmaningar 
som uppkommer i vårdandet, och upplever utmaningarna som givande samt 
tillfredsställande. Detta uppmuntrar närstående att anta ett värderingsbaserat 
förhållningssätt till livet som innebär att identifiera värdefulla egenskaper och förmågor i 
livet och kunna sätta mål i enlighet därefter. Mening och tillfredställelse från vårdupplevelsen 
uttrycks vidare mening vara associerad med ökad moral och en upplevelse hos de närstående 
att kunna hantera svåra utmaningar. Att förstå vilka egenskaper som upplevs skapa 
förutsättningar till en positiv vårdupplevelse anses dessutom betydelsefullt av de närstående 
och kan bidra till utvecklingen av insatser för att stödja närstående som upplever svårigheter 
i vårdandet. Närstående som vårdgivare upplever vårdandet som ett tillfälle att lära sig mer 
om sina egna egenskaper, detta anses skapa självförtroende att kunna hantera problematiska 
situationer i framtiden (Lloyd et al., 2016).   



7 

2.5 Vårdteoretiskt perspektiv 

Nedan presenteras Thomas Kitwood (1997) vårdteori som specifikt inriktas på personer med 
demenssjukdom och vilka aspekter som bör tas i akt vid utformandet av personcentrerat 
vårdande. Kitwoods vårdteoretiska perspektiv anses vara lämplig till detta examensarbete 
eftersom det centrala fokuset ligger på personen istället för demenssjukdomen. Teorin väljer 
att lyfta fram personens egna resurser istället för de negativa förändringar sjukdomens 
fortskridande orsakar. Avsnittet innefattar Den unika personen och Essentiella behov. 

2.5.1 Den unika personen 

Kitwood (1997) anser att varje person är unik och skiljer sig från andra genom kultur, kön, 
livsstil, värderingar och tidigare erfarenheter, dessa aspekter bidrar till att göra varje person 
unik. Personer formas till sitt nuvarande tillstånd genom en unik väg av erfarenheter där 
varje steg lämnar ett avtryck. Personer bör framhävas före demenssjukdomen för att kunna 
urskilja mänsklighet och känslighet. Det teoretiska perspektivet betonar att det existerar ett 
samspel mellan personens medvetande, sociala sammanhang och den fysiska nedsättningen 
som demenssjukdomen orsakar. Samspelet lyfter därför fram att personen med 
demenssjukdom inte enbart består av en medicinsk åkomma och är tillståndbärare av dessa, 
utan besitter även en unik aspekt. Denna aspekt går bortom det fysiska tillståndet och bidrar 
till att forma varje person som unik. Kitwood förtydligar att det finns en risk att den unika 
aspekten kan gå förlorad på grund av demenssjukdomens fortskridande. Detta grundas i att 
det existerande samspelet kan orsaka svårigheter att urskilja var sjukdomsrelaterade 
förändringar uppstår. Vidare beskrivs personer med demenssjukdom vara indelade i två olika 
former av förändring som existerar parallellt med varandra. Den första formen innebär en 
förminskning av mental styrka som innefattar minne, resonemang och förståelse. Andra 
formen av förändring fokuserar på det sociala sammanhanget som speglas i form av 
relationer och integration med andra. Demenssjukdomens fortskridande orsakar svårigheter 
för personen att bevara synen på sig själv och kan inte bevaras helt intakt, även om god vård 
tillämpas. Dock medför sjukdomen nödvändigtvis inte en radikal sönderfördelning av 
personen. God vård anses skapa potential att kompensera den sönderfördelningen som kan 
uppstå.  
 
Kitwood (1997) anser att konceptet för självkänslan innefattar tre centrala delar; 
överlägsenhet, personers etiska del av sig själv och personers sociala psykologi. 
Överslägsenhet är en kraftfull känsla av att vara sig själv och benämns som helig. Denna 
centrala del av självet existerar i de flesta kulturer och lyfter fram att livet ska vara aktat. 
Vidare utgår överlägsenheten från religioner och andliga övertygelser, personer anses bestå 
av ett inre väsen som kan leva bortom personens liv på jorden. Detta inre väsen har ingen 
kroppslig form och kan bevaras intakt trots svårigheter som demenssjukdomen orsakar. 
Personers etiska del av sig själv innefattar varje persons absoluta värde och påvisar plikten av 
att visa respekt mot andra. Den sociala psykologin är enligt Kitwood ett brett begrepp med 
varierande innehåll, men grundar sig i självkänslan. Denna grund kan relateras till olika 
aspekter som exempelvis att vara delaktig i en social grupp eller utförandet av givna roller. 
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Självkänslan beskrivs vara en ställning given till en person från andra genom relationer och 
sociala aspekter. Grunden till självkänslan innefattar erkännande, respekt och tillit. 
Vidare lyfter Kitwood (1997) fram två olika aspekter av personen som representerar två olika 
sätt att vara, aspekterna benämns som det anpassande och erfarande självet. Den anpassande 
aspekten innefattar personers inlärda sätt att reagera på andra människors krav, sociala 
situationer och givna roller. Den erfarande aspekten relaterar till den egna kapaciteten att 
kunna förstå vad personen med demenssjukdom genomgår. Det erfarande självet 
uppkommer främst när det utvecklas ett överflöd av välbefinnande, glädje, trygghet och 
frihet. I en ideal värld skulle båda dessa aspekter flyta samman och skapa en person med hög 
kompetens i relation till livet. Hur personer ser sig själva grundas i deras tillstånd, känslor 
och innefattar upplevelser av sammanhang med det förflutna. Varje person formas även 
utifrån deras livsberättelse som kan förmedlas till andra. Vid demenssjukdom minskar den 
kognitiva förmågan som kan skapa svårigheter att förmedla livsberättelsen självmant, därför 
är det viktigt att andra bidrar till bevarandet av deras historia.  

2.5.2 Essentiella behov 

Kitwood (1997) lyfter fram att det finns sex olika behov som är essentiella för personer med 
demenssjukdom, kärleken beskrivs som det centralaste behovet och är sammanlänkad till 
fem ytterligare behov. Övriga behov består av välbefinnande, tillgivenhet, sysselsättning, att 
inkluderas och identitet. Dessa behov framkommer när människor är under press, möter 
förkastelse eller känslosamma psykiska trauman från tidigare erfarenheter återuppstår. De 
sex olika behoven blir mer tydliga hos personer med demenssjukdom på grund av deras 
sårbarhet, samt att personerna stundtals har svårare att ta initiativ som kan uppfylla 
behoven. Kitwood påpekar att bemötandet av dessa behov ska hjälpa personer med 
demenssjukdom att lindra lidandet relaterat till olika begränsningar, men även kunna leva 
utan behovet att alltid vara medveten om tid och plats. Genom att uppfylla behoven ska 
personer kunna uppleva stöd, stillhet och mindre ensamhet. Kitwood beskriver det första 
behovet som välbefinnande och innefattar känslan av närhet till andra. Att uppleva 
välbefinnande främjar lindrat lindande, trygghet, styrka och bidrar till en upplevelse av 
helhet. Behovet tillgivenhet bär meningen av personers sociala varelse och lyfts fram i 
relationer. När livet speglas av oklarheter och oro skapar relationerna en trygg tillgivenhet 
som bidrar till bevarandet av tidigare minnen och erfarenheter. Att inkluderas betonar en 
annan del i den sociala aspekten och hur betydelsefullt det är att vara del av en större enhet. 
Vid demenssjukdom kan detta behov utspelas i form av uppmärksamhetssökande beteende. 
Behovet att inkluderas är en viktig aspekt i den mänskliga naturen och överlevnaden. Att 
besitta behovet sysselsättning betyder att personen är involverad i livsprocessen och utgår 
från sina unika aspekter och krafter. Sysselsättningen kan relateras till sällskap av andra eller 
ha en ensam utgångspunkt gällande handling, reflektion eller avslappning. Slutligen 
beskriver Kitwood identitet som ett av behoven, identitet innebär en känsla av sammanhang 
med det förflutna och formar en personlig livsberättelse att förmedla till andra personer. För 
att bevara identiteten anser Kitwood (1997) att det krävs två essentiella aspekter, att veta 
livshistorien och empati. 
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2.6 Problemformulering 
I Sverige insjuknar nästan 25 000 personer i demenssjukdom varje år. Demenssjukdom är 
ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakar progressiva förändringar i hjärnan, vilket 
reducerar fysiska och psykiska funktioner hos personen. Vårdteamet lyfter fram att det 
skapas svårigheter i att uppfylla personer med demenssjukdoms behov, eftersom det varken 
finns tid för att lyssna på upplevelser eller tillräckligt med kunskap om personcentrerad vård 
relaterat till demenssjukdom. Att uppfylla essentiella behov beskrivs nödvändigt enligt 
Kitwood för att hjälpa den sårbara personen vid upplevelser av förkastelse och finna 
acceptans av sig själv. Personer med demenssjukdom är något mer än bärare av sjukdomen, 
utan besitter unika egenskaper som skiljer varje person från andra. Personer kan bo hemma 
eller på ett boende beroende på dess välmående och livssituation. Detta gör att vårdandet kan 
ske i både hem- och vårdmiljö, närstående som vårdar personer med demenssjukdom 
upplever en större belastning och ansvar än förväntat och har svårt att acceptera personernas 
förändring. Vårdteamet upplever i nuläget att de inte bemöter eller ser helheten hos personer 
med demenssjukdom. Den personcentrerade vården som ska tillämpas i praxis saknar idag 
tillräcklig med struktur för att kunna utföra optimal vård och se personen bakom sjukdomen. 
Sannolikheten är att vårdare oavsett arbetsinriktning kommer att möta personer med 
demenssjukdom. Det krävs att personer med demenssjukdoms syn av sig själva 
uppmärksammas mer i vårdandet, samt en utveckling och förståelse för personcentrerad 
vård och demenssjukdom för att kunna ge dessa personer en god vård. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva personer med demenssjukdoms upplevelser av sig själva. 

4 METOD 

I metoden förklaras val av metod samt hur datainsamling utförts och vilket urval som 
tillämpats i examensarbetet. Vidare presenteras analysmetod och slutligen etiska 
överväganden. För att kunna beskriva upplevelse av sig själv med en demenssjukdom så 
används en systematisk litteraturstudie av Evans (2002) med beskrivande syntes. Metoden 
anses lämplig till det valda intresseområdet eftersom examensarbetet syftar på att beskriva 
personers upplevelser. Resultat från kvalitativa studier analyseras, sammanställs och leder 
fram till nya slutsatser.  
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4.1 Datainsamling  
Under detta avsnitt beskrivs insamlingen av datamaterial som utgår från Evans (2002) första 
steg av den beskrivande syntesen. Evans första steg innefattar att samla in urvalet och 
urskilja artiklar beroende på valda inklusionskriterier. I första steget hittas relevanta artiklar 
som genomgår en granskning som avgör hur relevanta artiklarna är för examenarbetet. I 
examensarbetet tillämpades databaserna Cinahl plus och PubMed för insamling av artiklar. 
Databaserna användes för att få tillgång till relevant forskning och skapade en uppfattning 
gällande antalet artiklar som var tillgängliga inom intresseområdet. Östlundh (2017) 
beskriver informationssökningen som en tidskrävande process med noggrann struktur, 
planering och kritiskt förhållningsätt för att finna god litteratur. Informationssökningen 
påbörjades genom att använda sökorden sense of self och dementia för att få en övergripande 
blick över intresseområdet. Utöver antalet träffar utformades ytterligare engelska sökord som 
var dementia, impact, identity, self, personhood, sense of self, qualitative study, qualitative 
research, experience, dementia diagnose, life-experience nursing, living, long term care, 
approaching, home care, patient perception, everyday life, patient view.  Vid användningen 
av sökorden tillämpades boolesk sökteknik, Östlundh (2017) beskriver denna teknik som ett 
gott verktyg för att finna samband mellan olika litteratursökningar. I detta arbete användes 
den booleska söktekniken och valda sökord i kombination med OR eller AND, 
kombinationerna användes i databaserna Pubmed och Cinahl plus. För att skapa en bredare 
sökning tillämpades trunkering. Östlundh (2017) benämner att användandet av trunkering 
(*) ger fler grammatiska böjningar av sökorden och skapar möjlighet för en bredare sökning. 
I arbetet användes trunkering (*) på sökorden Experience*, Nurs *, Dementia* och Self*. 
Sökandet efter relevanta artiklar strävade efter att reducera sökträffarna till minsta möjliga 
mängd, abstract lästes för alla artiklar som ansågs intressanta. Vid högt antal sökträffar var 
abstract, inklusions- och exklusionskriterier samt syftet på varje artikel en viktig faktor för att 
kunna urskilja artiklar som var relevant för examensarbetet. Ett inklusionskriterium var att 
artiklar skulle vara granskade och kvalificerade som peer review. Peer-review hjälper till 
enligt Codex (2018b) att avgöra vad som gör kunskap till forskning och måste accepteras av 
det vårdvetenskapliga samhället. Kunskapen måste kritisk granskas för att kunna uppfylla 
vetenskapliga krav. Därför ser vetenskapliga bedömare över bland annat forskningens 
kvalité, etik och ändamålsenlighet. Östlundh (2017) förklarar peer review som en 
avgränsning vid sökande av artiklar i olika databaser, peer review sorterar ut vilka artiklar 
som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Östlundh betonar dock att alla artiklar som 
publiceras i vetenskapliga tidskrifter inte alltid är vetenskapliga, därför krävs ytterligare 
kvalitetsgranskning. Inklusionskriterierna innefattade artiklar som var i full text och 
engelskspråkiga. I detta arbete inkluderades artiklar som publicerats mellan 2003–2018. 
Initialt söktes artiklar som var publicerade mellan 2008-2018, men då resultatet inte var 
omfattande utökades årtalen till 2003-2018.  Kvalitativa artiklar användes som ett 
inklusionskriterium för att kunna svara på examensarbetets syfte. Sökningarna innefattade 
även ett inklusionskriterium för personer med demenssjukdom och deras perspektiv. 
Ytterligare inklusionskriterium var artiklar som inriktades på personer med mild till måttlig 
grad av demenssjukdom, eftersom personerna fortfarande hade tillräckligt med förmågor 
kvar för att kunna förklara sina djupgående upplevelser. Dock söktes en artikel fram som 
innehöll personer med svår demenssjukdom, artikeln ansågs svara an på examensarbetets 
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syfte och inkluderades därför. Exklusionskriterierna bestod av artiklar som undersökte 
personer utan demenssjukdom samt artiklar som enbart fokuserade på vårdpersonal eller 
närståendes upplevelser. I examensarbetet användes Svensk Mesh för att försöka finna 
synonymer som beskriver personers upplevelse av själv, dock uppkom ingen tydlig central 
synonym för detta begrepp och resulterade i flertal olika varianter av sökord. Av sökorden 
användes begrepp som ansågs vara mest passande relaterat till syftet och tidigare 
definitioner, orden översattes via lexikon för att minska risken för tolkningsfel. Vid högt antal 
sökträffar var abstract och syftet på varje artikel en viktig faktor för att kunna urskilja om 
artikeln kunde besvara syftet. Exempel på sökprocessen var att Cinahl Plus användes med 
sökorden: Impact AND dementia*AND identity AND experience OR view. Sökningen 
resulterade i 37 träffar och 13 artiklars abstract lästes, artiklarna hade liknande syften inom 
det valda intresseområdet. Uppfylldes inklusionskriterierna och artikeln ansågs svara på 
syftet så användes den i urvalet I detta exempel valdes artikeln: I’m still the same person: The 
impact of early stage dementia on identity, skriven av Cadell & Clare (2011).  
 
I databasen Cinahl plus hittades sex artiklar utifrån de engelska sökorden. Ur databasen 
Pubmed valdes två artiklar som ansågs relevanta, för att försäkra att dessa artiklar var 
vetenskapligt granskade så användes Ulrichweb. Fyra av artiklarna söktes fram manuellt 
genom sekundärsökning, dessa artiklar söktes fram via artikelförfattarna eller rubriken i 
Google Scholar:s databas. Sekundärsökningen tillämpades när artiklarna ej fanns i fulltext i 
Cinahl Plus eller Pubmed. Denna sökning anses enligt Östlundh (2017) vara en metod när 
relevant information som är av intresse för arbetet utifrån träffar i informationssökningen 
och tillämpades då via manuella sökningar. En sekundärsökning uppkom genom att studera 
referenslistor från andra artiklar eller tidskrifter med liknande intresseområde. Östlundh 
betonar vikten av att ta vara på författarnamn eller tidskriftstitlar från referenslistor som kan 
vara av värde. Totalt söktes tolv artiklar fram, två extra artiklar användes med anledning av 
att de hade relevans samt att somliga av övriga artiklar hade ett fåtal nyckelfynd, således 
användes de för att styrka upp arbetet ytterligare. Datainsamling och urval med sökord samt 
antal träffar redovisas noggrant i sökmatrisen, Bilaga A. 

Slutligen krävdes en kvalitetsgranskning för att försäkra artiklarnas kvalité. Tolv valda 
artiklar granskades utifrån Fribergs (2017b) frågor för kvalitetsgranskning. Dock lades en 
extra frågeställning till utöver Fribergs 14 frågor, denna fråga besvarade om artiklarna var 
vårdvetenskapliga eller inte. Eftersom arbetet eftersträvade att beskriva personers 
upplevelser så användes enbart kvalitativa studier och kvalitativa frågeställningar, dessa 15 
frågeställningarna presenteras i Bilaga B. Frågeställningarna besvarades antingen JA eller 
NEJ, varje fråga artikeln kunde besvara så fick den ett poäng. För att försäkra hög kvalité på 
valda artiklar krävdes 10–14 poäng. Artiklarna med 5–9 poäng ansågs som medelkvalité och 
vid 1-4 poäng ansågs artiklarna med låg kvalité. Frågeställningar samt artiklarnas kvalité och 
poäng redovisas i Bilaga C.  När alla artiklar hade granskats skapades artikelmatrisen för att 
få en överskådlig översikt. Översikten ska enligt Friberg (2017a) ge läsaren information hur 
granskningen genomfört och om den överensstämmer med examensarbetets syfte. Utifrån 
Fribergs exempel på bilaga tydliggjordes artiklarnas syfte, metod, resultat och kvalité. 
Artiklar som valdes till examensarbetet ansågs ha hög kvalité, en tydligare beskrivning av de 
tolv artiklarna och dess resultat finns i Bilaga D. 
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4.2 Genomförande och dataanalys 
Analysering av data genomfördes utifrån Evans (2002) olika steg i den beskrivande syntesen. 
Evans steg innefattar insamling av material, identifiera nyckelfynd, sammanställa artiklarnas 
teman och beskriva fenomenet. I första steget beslutas enligt Evans vilket material som ska 
användas i arbetet, detta beskrivs ovan under avsnittet 4.1. Andra steget fokuserar på att 
skapa en helhetsuppfattning av artiklarnas resultats innebörd.  En djupgående läsning av 
varje artikelns resultat utfördes ett flertal gånger för att skapa en helhetsbild. Under den 
upprepade läsningen uppmärksammades och markerades detaljer i resultatet och eventuella 
användbara citat med hjälp av överstrykningspenna. Detaljerna markerades för att tydliggöra 
centrala delar i varje artikels resultat. Dessa centrala delar studerades för att se om de kunde 
besvara arbetets syfte, om det var möjligt antecknades dessa i ett nytt dokument och 
benämndes enligt Evans (2002) som nyckelfynd. Totalt framkom 225 nyckelfynd utifrån de 
13 utvalda artiklarna. Evans beskriver det tredje steget i analysen som momentet där likheter 
och olikheter urskiljs utifrån insamlade nyckelfynd. I det tredje steget granskades och 
uppmärksammades insamlade nyckelfynd, likheter och olikheter som tillämpades i arbetet 
för att se hur de relaterade till varandra. Utifrån nyckelfyndens likheter och olikheter bildas 
vad Evans benämner som teman och subteman. Nyckelfynden delades först upp i teman, två 
teman identifierades och antecknades i kolumner med rubriken tema. Nyckelfynden delades 
därefter upp i subteman, under examensarbetets gång slogs vissa subteman samman 
eftersom de beskrev likadana upplevelser. Totalt identifierades fyra subteman, tabell 1 visar 
exempel på nyckelfynd samt teman och subteman. Slutligen granskades resultatet utifrån 
analysens helhet, vilket resulterade i det fjärde momentet av Evans beskrivande syntes, 
bildandet av fenomenet. Fjärde och sista steget presenterade ett nytt resultat som är det 
fenomenet som ville undersökas. Det analyserade fenomenet sammanfattades och 
förklarades utifrån olika subteman i löpande text. Den löpande texten i teman och subteman 
skapade tillsammans ett nytt resultat. Citat användes för att ge en djupare förståelse för 
fenomenet av personers upplevelser av sig själv.  
 
Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, subtema och tema.  
 

Nyckelfynd Tema Subtema 

“Coping is important because if 
you are coping you feel that you 
are on top of it rather than it being 
on top of you. You feel that you 
have got some control over it in a 
way rather than being led along by 
it. Learning to cope with it is sort 
of putting it in its place rather than 
it just taking over” (Clemerson, 
Walsh & Isaac, 2014, s461). 

 

 

 

Strategier för att bevara sig 
själv 

 

 

 

    Strävan efter kontroll 
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------ 

“I think we’re more able to 
share what our real feelings are 
[in support groups] and we’re 
getting used to doing that. [It 
reminds me that] There’s 
plenty of other people in the 
same situation. It’s just a small 
thing, but it’s very important. 
And I’m not alone” (Beard & 
Fox, 2008, s1517). 

 

 

 

 

Strategier för att bevara sig 
själv 

 

 

 

Söka kontakt 

 

4.3 Etiska överväganden 
För att utförandet av examenarbetet skulle bli korrekt krävdes användandet enligt Codex 
(2018a) av forskningsprocessen som bland annat benämnde god dokumentationsförmåga 
och forskningsseden. Forskningseden innebär att allt material som användes i denna 
litteraturstudie skulle vara etiskt beprövad för att kunna stärka studiens forskningsetiska 
pålitlighet. Detta tillämpades i arbetet genom att försäkra att alla utvalda artiklar utgått från 
etiska riktlinjer och fått ett etiskt godkännande för att utföra studien. Codex (2018a) betonar 
även betydelsen av tydliga referenser och att tillvägagångsättet av forskningsprocessen ska 
vara väl dokumenterat. Polit och Beck (2016) beskriver etiska aspekter som syftar till 
systematiska litteraturstudier, vilket innebär att valda artiklar ska ha genomgått noggranna 
överväganden av en etisk kommitté, samt fått tillstånd att kunna publiceras. Utifrån Codex 
(2018a) riktlinjer beaktades även plagierandet av data, bidragandet till stöld av material samt 
förvrängning av data i arbetet. Texter som användes översattes från engelska till svenska utan 
tolkning av innebörden i texterna, skapades osäkerhet vid översättningen så användes 
lexikon för att säkerställa innebörden. Referenshantering har skett utifrån American 
Psychological Association [APA] (2018) för att betona det insamlade materialet och urskilja 
egna tolkningar. För en garanti av forskningens kvalitet så användes artiklar som blivit 
kvalitetsgranskade via peer-review utifrån Codex (2018b). 

5 RESULTAT 

Utifrån tolv valda vetenskapliga artiklar, som beskriver personers upplevelse av sig själva vid 
demenssjukdom, presenterar detta avsnitt examensarbetets resultat. Totalt framkom två 
teman och fyra subteman. En översikt av innehållet i teman och subteman visas nedan i 
Tabell 2.  
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Tabell 2. Översikt av teman och subteman. 

Tema Subtema 

 

Förlora en del av sig själv 

 
Mista det som är betydelsefullt 

 
När delaktigheten förändras 

 

 

       Strategier för att bevara sig själv 

 
Sträva efter kontroll 

 
Söka kontakt 

 

5.1 Förlora en del av sig själv 
Personers subjektiva värld grundas i varje unik upplevelse och betydelsefulla aspekter som 
bidrar till skapandet av sig själv. I temat beskrivs personers upplevelse av att inte längre bli 
förstådd eller bekräftad som den personen anser sig vara i den nuvarande livssituationen. Att 
uppfattas som en ny eller förändrad person av andra förändrar den tidigare upplevelsen av 
delaktighet och berövar personen en del av sin tidigare syn av sig själv. Ur temat 
framkommer två subteman; Mista det som är betydelsefullt och När delaktigheten 
förändras. 

5.1.1 Mista det som är betydelsefullt 

Att inte kunna utföra tidigare förmågor gjorde att personer med demenssjukdom behövde 
överge förmågor som ansågs vara en del av sig själv, vilket skapade upplevelser av svårigheter 
och saknad (Beard & Fox, 2008; Clare, 2003). Personerna var medvetna om att tidigare 
förmågor och egenskaper avtog i takt med sjukdomens fortskridande, vilket uttrycktes 
skrämmande eftersom dessa egenskaper ansågs vara en viktig del av självkänslan (Cadell & 
Clare, 2011; Clare, 2003; MacRae, 2010; Preston, Marshall & Bucks, 2007). Detta beskrevs 
till exempel genom: ”My mind is very important to me in terms of who I am and that´s part 
of the frightening thing” (MacRae, 2010, s.297). Det var viktigt enligt personer med 
demenssjukdom att få uppleva känsla av kontroll för att bevara bilden av sig själv. När 
upplevelsen av kontroll försvann beskrev personerna att det var svårt att skilja på normalitet 
och fara, samt att förlusten av kontroll skapade svårigheter att hantera emotionella känslor. 
Exempelvis framkom upplevelser av reducering i självkänslan, som gjorde att personerna 
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kände sig förminskade och värdelösa. Vidare beskrevs det även svårt att kontrollera känslor 
av sorg, oro eller förnedring, eftersom personerna visste att sjukdomens fortskridande och 
dess påverkan inte gick att förhindra (Clemerson, Walsh & Isaac, 2014; Johannessen et al., 
2018). Personer med demenssjukdom upplevde en försämring i engagemang och deltagande 
av betydelsefulla aktiviteter, det beskrevs svårare att kunna utföra flera olika saker samtidigt, 
ta beslut eller att försöka utföra aktiviteter de tidigare kunnat hantera (Beard & Fox, 2008; 
Clare, 2003; Hedman, Hansebo & Ternestedt, 2013). Bilkörning och matlagning är några av 
förmågorna som uttrycktes betydelsefulla, att behöva överge dessa beskrevs svårt och 
förnedrande för självkänslan (Beard & Fox, 2008; Clare, 2003; Clemerson et al., 2014; 
MacRae, 2010). Att inte längre kunna laga mat självständigt uttrycktes exempelvis på detta 
vis:”I had somebody helping me cooking for a while and that really bothered me. It makes me 
feel less then myself” (Beard & Fox, 2008, s.1514).  

Det fanns upplevelser av en förändrad minnesförmåga som uttryckes innefatta betydelsefulla 
minnen och erfarenheter från det tidigare livet. Att mista denna förmåga upplevdes vara ett 
hot mot sin tidigare och nuvarande syn av sig själv (Clemerson et al., 2014; Holst & Hallberg, 
2003). Att glömma namn eller mista förmågan att uttrycka sig verbalt vid konversationer 
gjorde att personer upplevde skam, värdelöshet, otillräcklighet eller sorg när de inte längre 
kunde använda sina förmågor som tidigare (Clare, 2003; Cadell & Clare, 2011; Holst & 
Hallberg, 2003). Svårigheter att minnas erfarenheter skapade upplevelser av försämrat 
självförtroende, svaghet och kritisering av sig själv som ofta orsakade frustration (Clare, 
2003; Clemerson et al., 2014; Holst & Hallberg, 2003; MacRae, 2010; Preston et al., 2007). 
Upplevelserna kunde påverka självkänslan: ”I think I thought it [AD] was mainly to do with 
forgetting but it´s a lot more than that. I think it changes you as a person, in fact I am sure it 
does (Clemerson et al., 2014, s.428). Att inte minnas tidigare erfarenheter skapade rädsla att 
förlora aspekter som bidrog till skapandet av den inre uppfattningen av sig själv (Cadell & 
Clare, 2011; Clare, 2003; MacRae, 2010; Preston et al., 2007). 

5.1.2 När delaktigheten förändras 

Personer med demenssjukdom upplevde förändring och förminskning av sig själv, ofta 
relaterades upplevelsen till andra personer eller i jämförelse med den tidigare livssituationen 
(Clare, 2003; Clemerson et al., 2014; Holst & Hallberg, 2003; MacRae, 2010; Preston et al., 
2007). Förändringar som uppstod enligt personer med demenssjukdom var bland annat en 
ökad social tillbakadragenhet, eftersom delar av den sociala aspekten ansågs vara förlorad 
och det uttrycktes svårare att delta i konversationer (Beard & Fox, 2008; Cadell & Clare, 
2011; Clemerson et al., 2014; Johannessen et al., 2018). Upplevelser av otillräcklighet 
uppkom vid upplevd förlust av den sociala delaktigheten eller att personerna inte längre blev 
tillfrågade att delta i olika aktiviteter. Att inte vara inkluderad skapade upplevelser av 
isolering, ångest och ensamhet (Cadell & Clare, 2011; Clemerson et al., 2014; Holst & 
Hallberg, 2003; Johannessen et al., 2018; Surr, 2006).  Vidare framkom kontakt och 
delaktighet med andra som önskvärt, att inte vara delaktig upplevdes orsaka ytterligare 
förlust av förmågan att nå ut till andra personer. Dessa situationer beskrevs skapa en känsla 
av förminskning gällande att vara människa (Holst & Hallberg, 2003).  
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Demenssjukdomen framkallade upplevelser av att personen inte längre kände sig nödvändig, 
vilket beskrevs orsaka negativa emotionella upplevelser. Ur den emotionella situationen 
framkom att personerna uttrycktes förminska sitt egna värde av sig själv. Dessa situationer 
skapade även upplevelse av lidande i form av depression, mardrömmar och självmordstankar 
(Clare, 2003; Hedman et al., 2013; Johannessen et al., 2018). Personer med demenssjukdom 
upplevde att andra människor inte hade förståelse över hur sjukdomen påverkade och 
förändrade självkänslan (Beard & Fox, 2008; Clemerson et al., 2014; Johannessen et al., 
2018). Istället upplevdes andra missförstå, ignorera, behandla personerna som barn eller 
utföra olika beslut över deras vilja; ”….I still have enough intelligence, you know, to be a 
person, and not just someone you pat on the head as you go by….It´s devastating, and it takes 
away you sense of self” (Beard & Fox, 2008, s.1516). Att bli åsidosatt och inte längre anses 
kompetent upplevdes frånta känslan av sig själv. Exempelvis fråntogs svårare arbetsuppgifter 
i det dagliga arbetet, vilket upplevdes nedvärderande och skapade utanförskap. Det framkom 
även upplevelser av värdelöshet eftersom personer inte längre tolkade sig själva som 
användbara och uttryckte rädsla över att behöva bli en börda för andra (Beard & Fox, 2008; 
Clare, 2003; Johannessen et al., 2018; MacRae, 2010). 

5.2 Strategier för att bevara sig själv 
Att följa dagliga rutiner under sjukdomens utveckling och försöka motarbeta sjukdomens 
påverkan av livssituationen samt självkänslan kan vara problematisk. Personer med 
demenssjukdom försöker finna en balans mellan sjukdomen och förändringar gällande synen 
av sig själv. För att främja bevarandet och skapa möjligheter till acceptans tillämpar personer 
olika strategier utifrån individuella förmågor. Strategier för att finna mening och bevara sig 
själv kan även möjliggöras med hjälp av andra personer som uppfyller personers sociala 
behov. I teman framkommer två subteman; Sträva efter kontroll och Söka kontakt.  

5.2.1 Sträva efter kontroll 

Det framkom en önskan att kunna bevara upplevelsen av kontroll i det dagliga livet. Hantera 
svåra situationer upplevdes betydelsefullt eftersom det skapade känslan av kontroll och för 
att kunna se sig själv ur en positiv synvinkel. Att lära sig hantera problemen ansågs 
betydelsefullt, personer strävade efter att bibehålla styrkan och hindra sjukdomen att få 
övertaget, personer önskade bevara det nuvarande livet och synen av sig själv (Clare, 2003; 
Clemerson et al., 2014; Preston et al., 2007). För att kunna bevara känslan av sig själv 
uttrycktes en medvetenhet att det krävs engagemang från de själva för att kunna hantera 
sjukdomen och förhindra känslan att den tynger ner dygnet runt (Beard & Fox, 2008; 
Clemerson et al., 2014). Att inneha en inre medvetenhetenhet uttrycktes som stärkande för 
att bevara upplevelsen av sig själv. När personer med demenssjukdom fann en känsla av 
kontroll gällande självkänslan upplevde personen finna lämpliga strategier mot sjukdomens 
konsekvenser (Clare, 2003; MacRae, 2010; Sakamoto, Moore & Johnson, 2017). Detta kunde 
hänvisas till: “He believed [Ed] one defines one’s self “by the way one lives one’s life” 
(MacRae, 2010, s.296). Personer beskrev behovet av att finna olika lösningar och tillämpade 
egna strategier för att bevara eller för att kunna uppleva sin syn på sig själv. Vidare önskade 
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personerna utifrån kvarvarande aspekter kunna förhindra förändringar och justera olika 
aspekter i deras liv (Beard, 2004; Beard & Fox, 2008; Clemerson et al., 2014). Det uttrycktes 
en strävan efter att övervinna dagliga svårigheter med både praktiska samt kognitiva 
strategier för att bevara och skydda synen av sig själv. Strategierna som tillämpades beskrevs 
innefatta att bevara och forma rutiner, skriva anteckningar, sänka kraven på sig själv, 
tillämpa humor, försöka hårdare om det stretade emot samt att söka kunskap om sjukdomen. 
Att söka och finna kunskap om demenssjukdom upplevde personerna bidrog till acceptans 
och att kunna se sjukdomen som en del av sig själva (Clare, 2003; Clemerson et al., 2014; 
Hedman et al., 2013; MacRae, 2010; Preston et al., 2007). Att ta en dag i taget och leva i nuet 
ansågs betydelsefullt för självkänslan, eftersom det fanns en medvetenhet om sjukdomens 
negativa utveckling. Att blicka framåt kortsiktigt och inte fokusera långt in i framtiden hade 
en betydande roll för hur de såg sig själva eftersom det uttrycktes minska emotionella 
upplevelser som stress, sorg samt rädsla över sjukdomens utveckling och dess negativa 
påverkan. Undvika att tala om framtiden ansågs enklare för att undvika skrämmande tankar 
(Clemerson, Walsh & Isaac, 2014; Hedman, Hansebo & Ternerstedt 2013; Johannessen et al., 
2018; MacRae, 2010). 

5.2.2 Söka kontakt  

Att söka kontakt upplevdes värdefullt för personer med demenssjukdom eftersom det fanns 
en önskan att finna stöd i hanteringen av sjukdomens utveckling och påverkan på sig själv 
(Cadell & Clare, 2011; Johannessen et al., 2018; Preston et al., 2007; Sakamoto et al., 2017). 
Att få acceptans från andra kunde upplevas svårt, personer med demenssjukdom ansåg det 
enklare att inte tala om sjukdomen. Demenssjukdom var ett känsligt samtalsämne eftersom 
det upplevdes ge en negativ påverkan, i form av att personens upplevde sig sämre. Det 
framkom en önskan hos personer med demenssjukdom att tolkas som “normal” vid kontakt 
med andra. Detta uttrycktes vara möjligt genom att förminska, undvika eller dölja bevis från 
sjukdomen vid exempelvis sociala möten (Johannessen et al., 2018; Preston et al., 2007). Det 
framkom även en medvetenhet hos personer med demenssjukdom gällande relationernas 
betydelse för välmående och beskrevs som en positiv upplevelse av självkänslan. Familj, 
boende och vänner upplevdes stöttande och stärkande eftersom bemötandet inte 
förändrades, trots sjukdomens svårigheter. Relationer med andra uttrycktes glädjande och 
gav upplevelser av gemenskap när personer med demenssjukdom uttrycktes vara socialt 
inkluderade (Cadell & Clare, 2011; MacRae, 2010; Surr, 2006).  

I think we help each other by meeting in a group like this because it gives us 
an opportunity to tell, more or less, to spell out our feelings of our situation. 

And if you think that one more meeting will fix you up, well, don’t be 
mistaken by that (Beard, 2004, s.423). 

Tala med andra uttrycktes stärkande i hanteringen av personliga förändringar som relaterade 
till synen av sig själv, men även för uppfyllandet av personer med demenssjukdoms önskan 
gällande bevarandet av kontakten med andra. Att ha en god kontakt med andra ansågs 
värdefullt för att uppleva förståelse och stöttning samt minska den egna bördan som berörde 
synen på sig själv. Kontakt med andra uttrycktes även skapa möjligheter att kunna fråga om 
hjälp, få bekräftelse eller få hjälp att korrigera opassande beteende. Att slippa höra andra 
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påpeka personer med demenssjukdoms brister upplevdes bidra till lättnad och trygghet i sig 
själv (Beard, 2004; Beard & Fox, 2008; Cadell & Clare, 2011; Preston et al., 2007).  

6 DISKUSSION 

Under detta avsnitt presenteras Metoddiskussionen som förklarar examensarbetets val av 
metod samt för- och nackdelar relaterat till resultatet. Vidare beskrivs Resultatdiskussionen 
som innefattar en diskussion av examensarbetets resultat, som återkopplas till tidigare 
forskning och vårdvetenskapligt perspektiv. Avsnittet avslutas med en Etikdiskussion som 
lyfter fram examensarbetets etiska aspekter.  

6.1 Metoddiskussion 
Detta examensarbete grundades i en systematiskt kvalitativ litteraturstudie med beskrivande 
syntes enligt Evans (2002). Arbetets syfte var att beskriva personer med demenssjukdom 
upplevelse av sig själva. Enligt Evans (2002) bör författarna vara uppmärksamma på att inte 
tillämpa egna åsikter i resultatet som kan förvränga läsarens bild av arbetet. Detta ansågs 
som en nackdel i valet av metoden då egna åsikter och tolkningar kunde lätt framkomma vid 
analysering av artiklarnas resultat, då de är beroende på upplevelser och är lätta att 
förvränga. En fördel med vald metod var att resultatet blev övergripande för läsarna, med 
bestämda teman som rubriker samt subteman som underrubriker. Detta underlättade även 
analyseringen av funna nyckelfynd då det var mycket material i resultatet som skulle 
bearbetas. I relation till det egna arbetet var syftet i centrum under den beskrivande 
syntesen, detta ansågs viktigt för att minska risker av ställningstagande, förvrängning i 
resultatet och att fokus hamnade på det som skulle undersökas. Om syftet inte framstod som 
central utgångspunkt i arbetet så kunde det uppstå avvikelser från det som skulle 
undersökas, att inte arbeta textnära kunde orsaka förlust av relevant information. I 
examensarbetet uppstod svårigheter att hitta en gemensam benämning på begreppet själv, 
vilket skapade brett urval av olika sökord som relaterades till självkänslan. Bredden på 
sökorden orsakades av olika variationer av begreppen, som oftast hade samma innebörd men 
beskrevs i olika termer. Detta tydliggörs under definitionen av begreppet själv, som tydligt 
påvisar att personers självkänsla innefattar flertal olika definitioner som tillsammans bildar 
en enhet. För att försöka begränsa den breda benämningen av själv till ett fåtal termer som 
kunde tillämpas i sökprocessen användes Svensk Mesh. Dock gav Svensk Mesh inget 
önskvärt resultat eftersom termer som relaterade till det valda begreppet själv inte gav den 
korrekta innebörden av begreppet relaterat till examensarbetets syfte. Något som Östlundh 
(2017) beskriver viktig vid sökprocessen är att tillämpa likande sökord, många med samma 
innebörd som en avgränsning. Vilket gav en bredd på termer men som gav begränsad 
innebörd så att syftet fortfarande var i centrum vid sökningen. I sökningen av artiklar 
användes databaserna Cinahl plus och Pubmed. Genom att kombinera databaserna så gavs 
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enligt Östlundh (2017) en god grund till syftet då Cinahl innehar mer vårdvetenskapliga 
artiklar och Pubmed mer mot de medicinska artiklarna.  
 
Sekundärsökningen enligt Östlundh (2017) ökade chansen till att finna mer litteratur och 
mer idéer som ansågs nödvändigt att tillämpa inom sökprocessen. Sökningen utfördes via 
analyseringen av tidigare funna artiklarnas referenslistor, utifrån referenslistorna kunde 
författarnas namn eller artikelns titel användas i sökningen. Användningen av andra 
vetenskapliga artiklars referenslistor bidrog resultatet eftersom artiklarna var inom samma 
intresseområde och ofta relaterade till artiklar med liknande syfte. En nackdel påvisades hos 
artiklar som visade intressanta abstract men som inte fanns tillgänglig i fulltext. Valet att 
använda tolv artiklar och inte minimum på tio artiklar var artiklarnas innehåll, intressanta 
abstrakt fångade uppmärksamheten tillsammans med innehållet och gav ett bredare svar till 
syftet, med nya perspektiv. Tillsammans gav det en bred helhetssyn på syftet. Många av 
artiklarna hade ett ojämnt antal nyckelfynd till resultatet därför bidrog även de till att tolv 
artiklar valdes till examensarbetet och inte tio stycken. Dessa bidrog till bredden av 
resultatet. Vid analysen av de tolv stycken artiklar söktes tre artiklar fram som publicerades 
mellan 2003–2005. De tre äldre studierna baserades på forskning som undersöker och 
beskriver personers upplevelser av olika skeenden i deras livsvärld, studierna ansågs vara 
trovärdiga och svara på vårt syfte och valdes därför att inkluderas i detta arbete. En fördel till 
att inkludera äldre artiklar ansågs vara att personers upplevelse av sig själv vid 
demenssjukdom uttrycks inte i förändrats anmärkningsvärt genom tiden. Under 
examensarbetet uppmärksammades detta genom analysprocessen vid jämförandet av nya 
och äldre artiklar, därför inkluderades äldre artiklar som upplevdes aktuella för att svara på 
arbetets syfte.  
 
Svårigheterna med att analysera artiklarna utifrån Evans (2002) var att arbeta textnära och 
ha syftet i centrum med engelska artiklar, det tenderade att kunna hamna på andra 
inriktningar då översättningen ibland var komplicerad. Att fokusera och läsa djupgående och 
upprepande var en strategi för hålla sig till syftet. Även att läsa artiklarna separat och sedan 
diskutera varandras uppfattningar gav olika inblickar på artiklarnas resultat och 
uppmärksammade detaljer av intresse. För att denna litteraturstudie skulle anses trovärdig 
så utgår värderingen av arbetet utifrån fyra kriterierna som Polit och Beck (2016) beskriver 
kan användas vid bedömning av trovärdighet. Dessa fyra kriterier är tillförlitlighet, 
pålitlighet, giltighet och överförbarhet. Tillförlitligheten har berättigats via sökorden som är 
framtagna och relevanta för studien. Detta betonades även av att artiklarna blev granskade 
via Fribergs (2017b) mall för kvalitetsgranskning. Vid kvalitetsgranskningen tillämpades inte 
alla frågeställningar från Fribergs mall utan valdes att sovras ut beroende på relevans till 
arbetets syfte. Av den anledningen tillkom även fråga 15 (se bilaga B) gällande artiklarnas 
vårdvetenskaplighet som vi ansåg hade relevans i analysen. Friberg (2017a) beskriver även 
utformade av artikelmatris vilket också tillämpades i arbetet utifrån det som ansågs aktuellt 
och relevant. Alla artiklar som användes fick över 10 poäng på kvalitetsgranskningen och 
resulterade till hög nivå av kvalitet, vilket gav ytterligare tillförlitlighet. För att ha hög 
tillförlitlighet skulle arbetets tillvägagångssätt vara tydligt beskrivet enligt Polit och Beck 
(2016) för att få en ökad förståelse av resultatet. I metoden i arbetet beskrivs 
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tillvägagångsättet tydligt, vilket var en styrka i analysens alla steg av Evans (2002) 
beskrivande syntes för att få en tydlig systematiskt litteraturstudie.  
 
Pålitlighet anses enligt Polit och Beck (2016) utgå ifrån möjligheten att kunna utföra samma 
metod igen med ett annat arbete så kommer det ge ett liknade resultat. Eftersom arbetet 
följde Evans (2002) litteraturstudie så utgick arbetet från de centrala begreppen som 
beskrivs inom den beskrivande syntesen, förtydligande av de centrala begreppen beskrivs i 
analysmetoden. Att analysprocessen är tydligt beskriven stärkte pålitligheten genom att se de 
beskrivna stegen som användes för att få fram resultatet. Giltighet, som mäter relevans, var 
den tredje aspekten för arbetets trovärdighet och framkommer enligt Polit och Beck (2016) 
med att resultatet kopplades till studiens syfte. Vidare speglades deltagarnas eller personers 
upplevelser och berättelser, forskarnas perspektiv och vinklar ska inte vara det huvudsakliga 
fokuset. Att arbeta textnära tillämpades för att undvika egna tolkningar av resultatet, arbetet 
fokuserade även på att lyfta fram deltagarnas egna ord i studierna. Citat var en styrka för 
giltighet eftersom deltagarnas egna ord lyftes fram och att resultatet var utifrån deltagarnas 
upplevelse. I examensarbetet så tillämpades få antal citat då Evans (2002) beskriver att citat 
ska bara användas då de måste men ändå valdes några antal för att styrka arbetets giltighet 
enligt Polit och Beck (2016).  Slutligen så beskrivs överförbarhet av Polit och Beck som att 
möjligheten att resultatet går att föra över till andra grupper eller kontexter. Eftersom detta 
examensarbete beskrev personers upplevelse av deras syn på sig själv i samband med 
demenssjukdom så ansågs detta vara en viktig aspekt att tillämpa för sjuksköterskor i 
vårdandet.  

6.2 Resultatdiskussion 
I examensarbetet undersöktes personers upplevelser av sig själv vid 
demenssjukdom.  Sammanfattningsvis beskrivs begreppet själv och hur personer ser sig 
själva i resultatet ofta med negativ innebörd på grund av försämrat självförtroende, svaghet 
eller frustration. Personer önskade inte längre vilja vara delaktig i aktiviteter eller sociala 
tillställningar eftersom det fanns risk att de skulle uppfattas som försämrade och kanske 
skämma ut sig i sin gemenskap. För att kunna hantera svårigheter och bibehålla styrkan att 
bevara sin tidigare syn av sig själv tillämpade personer med demenssjukdom olika strategier, 
för att kunna acceptera sjukdomen och se den som en del av sig själv. 
 
I examensarbetets resultat framkom att personer med demenssjukdom tydliggjorde en 
medvetenhet över sjukdomen och dess fortskridande som skapade en förändrad självkänsla. 
Sjukdomen orsakade en negativ inverkan på synen av sig själv eftersom personerna upplevde 
en förlust av förmågor som relaterades till självkänslan. Denna förändrade upplevelse av 
självet kan relateras till Kitwood (1997) som anser att synen på sig själv utformas genom en 
unik väg av erfarenheter där varje steg lämnar ett spår i självkänslan. Vidare framkommer att 
personer med demenssjukdom aldrig kan bevara självkänslan helt intakt på grund av 
sjukdomen, det finns en risk att varje persons unika aspekter förloras på grund av 
demenssjukdomen fortskridande. Dock betonar Kitwood att hela personen inte 
sönderfördelas, utan en god vård kan kompensera eventuella delar av självet som går 
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förlorade. Utifrån resultatet gick det att observera att personerna med demenssjukdom inte 
klarade av att bevara den tidigare synen av sig själv helt intakt, vilket bekräftar Kitwoods 
(1997) anseende gällande bevarandet av självkänslan. Utifrån resultatet synliggjordes att 
vården var inte tillräckligt god för att kunna kompensera förluster av självet. Edberg et al. 
(2008) förtydligar att vårdpersonal upplever kunskapsbrist gällande personcentrerad vård 
och demenssjukdom. Det lyfts även fram av Preshaw et al. (2016) att det finns ett svårt 
dilemma gällande personers med demenssjukdoms förmåga att vara kapabel att värna om 
den egna hälsan och självständigheten, när denna kapacitet försvinner så faller ansvaret på 
vårdpersonalen. Därför önskas enligt Naldemirci et al. (2017) ökad kunskap för vårdpersonal 
och utbildning som kan förbättra vårdkvalitén och tydliggöra vårdpersonalens roll i 
vårdandet. Det personcentrerade vårdandet ska enligt Morgan och Yoder (2012) kunna sätta 
personen i centrum, bemöta behov, skapa helhet och skapa ett förhållande som innefattar 
delaktighet. Britten et al. (2017) lyfter fram betydelsen av att ta del av personens 
livsberättelse för att få en förståelse av tankar och åsikter, som är viktiga för att kunna 
synliggöra personen och uppfylla varje persons behov av stöd.  
 
I resultatet synliggjordes personers rädsla att bli nedvärderade av andra på grund av delvis 
förlust av den sociala förmågan. Detta framkom i form av att personer slutade med tidigare 
aktiviteter eller förmågor som ansågs meningsfulla. Att inte längre vilja utföra betydelsefulla 
aktiviteter kan ha sin grund i Norberg och Aléx (2012) påpekande gällande andra personers 
inverkan på självkänslan. En del av självet har nämligen sin grund i hur personerna tolkar att 
andra vet eller tror att de uppfattas. Resultatet påvisade att personer med demenssjukdom 
ville bevara sin sociala delaktighet för att känna sig betydelsefulla och för att bevara 
självkänslan. Förändringar som demenssjukdomen medförde orsakade ensamhet, depression 
och förminskning av personens egna värde. Att vilja vara socialt inkluderad och ha en 
sysselsättning är två av de centrala behoven som Kitwood (1997) beskriver är viktiga för 
personer med demenssjukdom. Dessa behov är essentiella eftersom det är en bidragande 
faktor till bevarandet av synen på sig själv. Förtvining av sig själv och förmågor kan 
uppkomma när personer inte får upplevelsen att vara en del av en större enhet eller inte 
längre involverar sig i livsprocessen. Utifrån resultatet går det att se att personer ville ha en 
möjlighet att kunna uttrycka och vara sig själva utan att andra personer enbart såg 
demenssjukdomen och deras brister. Ur detta sammanhang kunde personers upplevelser i 
examensarbetes resultat relateras till Kiwood (1997) som betonar att sjukdomen inte bör ses 
som den huvudsakliga delen i personen. Utan istället bör unika aspekter uppmärksammas 
tillsammans med mänsklighet och hur personen väljer att hantera sjukdomen. Resultatet 
speglade även personers missnöje när somliga behov inte blev tillgodosedda. När personer 
inte fick den acceptans av andra som eftersträvades skapades ofta en nedvärdering och 
förminskning genom att reducera deras fungerande förmågor. Detta speglades i resultatet 
när andra tog beslut mot personer med demenssjukdoms vilja eller att de behandlades som 
barn. Trots att resultatet stundtals speglade att andra inte förstod personerna korrekt så 
påpekar Kitwood (1997) och Ternestedt och Norberg (2014) att det är omöjligt att tolka en 
persons självupplevelse helt korrekt, eftersom varje person är unik så går det enbart att skapa 
en egen förståelse över hur personen tolkar sig själv. Enligt Edberg et al., (2008) uppstår 
konflikter på grund av svårigheter i kommunikationen, vilket försvårar olika aspekter som 
krävs för att se personers olika behov. Att inte upplevas förstådd utifrån sjukdomens 



22 

påverkan på självkänslan kan relateras det Preshaw et al. (2016) benämner som etiskt 
dilemma, det upplevs svårt för andra personer att balansera respekten för autonomin och ett 
gott vårdande vid demenssjukdomens fortskridande. Entwistle et al. (2018) påpekar att det 
krävs en balansgång för att kunna bevara autonomin och självkänslan. I resultatet 
tydliggjordes att personer inte alltid lyckades med denna balans och resulterade i negativa 
emotionella upplevelser hos personer med demenssjukdom. Balansgången som lyfts fram i 
den tidigare forskningen kan hänvisas till resultatet, eftersom upplevelsen av kontroll och 
synen på sig själv var beroende av varandra för att uppleva ett balanserat välmående. 
Missnöjet personer med demenssjukdom upplevde på grund av andra i resultatet kan även 
hänvisas till Lloyd, Patterson och Muers (2016) som beskriver att relationen förändras på 
grund av att andra upplever att personen inte är densamma som tidigare. Personernas 
förändring samt försämring under sjukdomens fortskridande skapar ett ökat ansvar och 
påfrestning på närstående. Ansvaret kan enligt Johansson et al. (2014) upplevas som 
fångenskap och finner det svårt enligt Shim Barroso och Davis (2012) att förstå partnerns 
försämrade samverkan. Jämförs tidigare forskning och resultat kunde det påtalas att delar av 
självkänslan kunde berövas när personerna inte fick behoven tillgodosedda, men att 
påfrestningen på den närstående eller vårdteamet kan vara alltför stor enligt Edberg et al. 
(2008) och Lloyd et al. (2016) för att kunna tillgodose alla behoven. 
 
Resultatet visade personers användande av olika strategier som bidrog till att återfå det som 
upplevdes betydelsefullt gällande självkänslan. Genom att lyfta fram positiva aspekter 
upplevdes livet få en mening som skapade ett fokus på viktiga förmågor som ansågs definiera 
personen. Med hjälp av strategierna så upplevdes en helhet som undvek att sätta sjukdomen 
och dess negativa inverkan framför självkänslan. Vidare lyfte resultatet fram att personer 
med demenssjukdom sökte att bevara upplevelsen av helhet och mänsklighet. Som blivande 
sjuksköterskor kan resultatet användas för att bidra till ett gott vårdande specificerat till 
personer med demenssjukdom och sjukdomens påverkan av självkänslan. Genom att ta del 
av personernas livsvärld och upplevelser kan enligt Britten et al. (2017) framtida 
sjuksköterskor identifiera och stödja varje personens resurser, styrkor och finna personliga 
livsmål. Vårdpersonal bör enligt Lloyd, Patterson och Muers (2016) uppmuntra personer att 
finna ett förhållningssätt till livet där personen fokuserar på vad som är viktigt för 
självkänslan och tillämpa det under det dagliga livet.  
 
Eftersom personer anses vara en social varelse så finns ett behov att vara en del av en större 
enhet, kärlek uttrycks vara ett av människans främsta behov och lyfts fram som extra 
betydelsefull för personer med demenssjukdom (Kitwood, 1997). Upplevelse av gemenskap 
och kärlek återspeglades i resultatet där personer beskrev att kontakten med andra bidrog till 
att lätta bördan av sjukdomens svårigheter och dess förändringar på synen av sig själv. Att ha 
kontakt med andra personer under sjukdomens utveckling uttrycktes i resultatet skapa 
trygghet och stöttning som kunde vara till hjälp gällande bevarandet av sig själv och finna 
meningen i livet. Att lyssna till varje unik persons lidande och behov är några av de 
huvudsakliga aspekterna i personcentrerat vårdande enligt Britten et al. (2017), genom att ta 
del av personers subjektiva livsberättelse kan varje vårdare bekräfta betydelsefulla behov, 
önskningar och livsmål. Socialstyrelsen (2017) anser att personen ska sättas i huvudfokus och 
ej sjukdomen, hälso- och sjukvården ska agera förstående för problem och svårigheter 
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sjukdomen kan orsaka för att underlätta det vardagliga livet. Detta förtydligas även via 
Patientlagen (SFS 2014:821) och Svensk sjuksköterskeförening (2015) att vården ska stärka 
och främja personens delaktighet i vårdandet. 
 
Resultatet speglade att personerna inte ville ses som mindre värda utifrån andras perspektiv 
och önskade att relationer bibehölls som tidigare. Kitwood (1997) betonar att synen på sig 
själv anses delvis grundas i sociala aspekter och relationer med andra, när personer inte får 
den bekräftelse som eftersträvas riskerar personer med demenssjukdom reducera synen på 
sig själv och uppleva ohälsa. Det framkom även en önskan att kunna bevara och finna 
kontakt med andra för att kunna dela sina erfarenheter och uppleva känslan av att vara 
mänsklig. Dessa upplevelser kan relateras till Kitwood (1997) antagande av personers behov, 
vid svåra situationer är de essentiella behoven välbefinnande och tillgivenhet viktigt för 
personer. De essentiella behoven belyser att närhet av andra skapar trygghet och helhet vid 
oklarheter i livet och hjälper personer att bevara sig själva som en helhet. Resultatet kunde 
också hänvisas till Norberg och Aléx (2012) som lyfter fram att om en aspekt i mig:et skadas 
så skadas även synen av sig själv. Relaterades detta till resultatet hade personernas sociala 
mig skadats som resulterade i ensamhet, ångest och en förändrad syn av sig själv.  
 

6.3 Etikdiskussion 
Under examenarbetet följdes Codex (2018a) riktlinjer som betonade etiska riktlinjer och 
lagar för forskning. Under arbetsprocessen i detta examensarbete fanns en medvetenhet 
gällande tidigare vårdande av personer med demenssjukdom och att en förförståelse kunde 
uppkomma, detta beaktades under läsningen och genomgången av artiklarna samt övrigt 
material. I arbetet krävdes ett kritiskt förhållningssätt för att kunna undvika förförståelse och 
det Codex (2018a) kallar oredlighet i forskningen, vilket innefattar en förvrängning av 
forskningsprocessen som ger vilseledande uppgifter av forskningen. Därför kontrollerades 
texten under flertal tillfällen i arbetsprocessen, för att försäkra att arbetet utgick från en 
objektiv synvinkel och inte en tolkande. Alla artiklar kontrollerades vara Peer Review och 
kvalitetsgranskades enligt Friberg (2017b) för att försäkra att arbetet utgick ifrån 
vetenskaplig forskning. Alla vetenskapliga artiklar som användes plagierades eller 
omtolkades inte för att respektera och visa hänsyn till Kjellström (2017) forskningsetik, 
arbetet undvek även plagiering genom att utgå från APA (2018) i referenshanteringen. Citat 
ur ursprungsartiklarna skrevs på originalspråket engelska för att stärka resultatet och 
hänvisades till ursprungskällan för att inte vilseleda läsaren. Vid översättningen av artiklarna 
från engelska till svenska fanns risken för en omedveten förvrängning av resultatet eftersom 
författarna inte hade engelska som modersmål. För att utesluta risken för grammatisk 
feltolkning tillämpades därför lexikon av synonymer och ord. Styrkan i arbetet var att alla 
artiklar hade ett etiskt resonemang där alla deltagarna i studierna gav sitt medgivande till att 
delta. Detta bidrog till en god grund till resultatet eftersom informationen gav en 
medvetenhet att artiklarna godkänts och var användbara ur ett etiskt perspektiv. 
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7 SLUTSATS 

Det är betydelsefullt för personer med demenssjukdom att få sina behov bekräftade och 
kunna uppleva acceptans från andra gällande personens egna perspektiv av sig själv. Att 
känna sig delaktig och betydelsefull var viktigt för att kunna känna stöd och meningsfullhet i 
dagliga aktiviteter och sociala sammanhang. Att kunna tala med andra minskade den egna 
bördan som sjukdomen kunde orsaka på självkänslan. När personer med demenssjukdom 
inte fick förståelse för sina sociala behov så gav det en negativ inverkan av självkänslan, och 
personer med demenssjukdom upplevde isolation eller slutade med tidigare aktiviteter. Det 
framkommer att den personcentrerade vården är bristfällig och har svårt att synliggöra 
personen bakom sjukdomen. Att besitta kunskap om personcentrerad vård är betydelsefullt 
för att kunna bemöta varje persons unika behov och få en inblick i deras syn av sig själva 
under demenssjukdomens fortskridande. Som blivande sjuksköterskor kan examensarbetets 
resultat användas för att påvisa vilka aspekter som behöver förbättras inom den 
personcentrerade vården för att kunna bekräfta personer med demenssjukdom olika behov.  
 Genom att skapa en strukturerad personcentrerad vård kan personer med demenssjukdom 
få chansen att bidra till en personligt utformad vård som främjar upplevelsen av hälsa, 
trygghet och bevarandet av självkänslan. 

7.1 Förslag på vidare forskning 
Sökande av forskning gällande upplevelsen av personers syn på sig själv är begränsat 
relaterat till syftet. Den tidigare forskningen kring ämnet är ofta baserad på undersökningar 
under en kortare tid som inte följer sjukdomens utveckling tillräckligt länge för att personer 
med demenssjukdom ska uppmärksamma förändringar av sig själv. Att se förändringar 
under en längre tid kan bidra till ett nytt forskningsområde. Undersökningarna hade kunnat 
bidra till en mer utstuderad bild gällande personers syn på sig själva och tydliggjort 
eventuella förändringar som inte upptäckts under kortare undersökningar. Forskning som 
belyser vårdpersonalens kunskap gällande demenssjukdom är begränsad, vilket egentligen 
ska tydliggöra det nuvarande kunskapsläget. Att inte kunna urskilja nuvarande 
kunskapsluckor hos vårdpersonalen orsakar en förlust av eventuella faktorer som kan bidra 
till en förbättrad vård av personer med demenssjukdom. Det är även av intresse att inom den 
närmaste framtiden genomföra studier som enbart inriktar sig på män eller kvinnor med 
demenssjukdom, för att öka kunskapsområdet gällande personers syn på sig själv ur ett 
genusperspektiv. Det upplevs finnas ett behov av att utveckla forskningen inom personers 
syn på sig själva med demenssjukdom. Området omfattar viktiga aspekter för att kunna 
genomföra en utveckling av forskningen, eftersom skapandet av en rätt utformad vård är 
betydelsefullt för hälsa och välmående. 
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lästa 
abstract 

Valda artiklar till 
kvalitetsgranskning 
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Tillagd 13-09- 2018 

Impact AND dementia*, 

identity AND experience* OR 

view 

Engelska  

Peer Review 

Full text 

2008-2018 

37 13 I’m still the same person: 

The impact of early stage 

dementia on identity. 

Google Schoolar  

Tillagd: 19-09- 2018 

Manuell sökning Engelska  

Peer Review 

Full text 

2004-2018 

1 1 In their voices: Identity 

preservation and experiences 

of Alzheimers disease. 

Pubmed  

Tillagd: 23-09-2018 

Identity AND everyday life 

AND dementia* 

Engelska  

Peer Review 

Full text 

2008-2018 

12 6 Resisting social 

disenfranchisement: 

Negotiating collective 

identities and everyday life 

with memory loss. 

Google Schoolar 
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Manuell sökning Engelska  

Peer Review 

Full text 

2008-2018 
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young onset dementia: an 

exploration of 

coping from the perspective 
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Tillagd 22-09-2018 

Personhood AND dementia* 

AND experience* AND 

Nurs* 

Engelska  

Peer Review 

Full text 

2008-2018 

45 15 “I'm Still Here”: Personhood 

and the Early-Onset 

Dementia Experience. 

Google Scholar 

Tillagd: 13-09- 2018 

Manuell sökning Engelska  

Peer Review 

Full text 

2008-2018 

1 1 How people with 

Alzheimer’s disease express 

their sense of self: Analysis 

using Rom 
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Harre´ ’s theory of selfhood 

 

Google Schoolar  

Tillagd: 13-09- 2018 

Manuell sökning Engelska  

Peer Review 

Full text 

2003-2018 
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Tillagd: 22-09-2018 

Qualitative research AND 

coping AND view AND 
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Full text 

2007-2018 

36 9 Investigating the ways that 

older people cope with 

dementia: A qualitative 

study. 
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Full text 
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Peer Review 

Full text 
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BILAGA B. KVALITATIVA FRÅGESTÄLLNINGAR 

I denna bilaga visas punkter av frågeställningar från Friberg (2012) för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier. En tabell på sida två i denna 
bilaga beskriver artiklarnas slutgiltiga poäng utifrån varje fråga.  

Kvalitativa frågeställningar:  

1. Finns det ett tydligt problem formulerat och hur är det avgränsat?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven?  

4. Finns ett syfte och är det tydligt formulerat?  

5. Hur beskrivs metoden?  

6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  

7. Hur har data analyserats?  

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

9. Vad visar resultatet?  

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

11. Vilka argument förs fram?  

12. Förs det några etiska resonemang?  

13. Finns en metoddiskussion?  

14. Sker det en återkoppling till teoretiska antaganden? 

15. Är artiklarna vårdvetenskapliga? 
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BILAGA C. KVALITETSGRANSKNING  
Fråga Þ 

Artikel ß 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totala poäng: 

1 Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej  Ja 12 poäng 

2 Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja 12 poäng 

3 Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja 12 poäng 

4 Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 14 poäng 

5 Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja 12 poäng 

6 Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja 12 poäng 

7 Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej  12 poäng 

8 Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 13 poäng 

9 Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej 13 poäng 

10 Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja 12 poäng 

11 Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 13 poäng 

12 Ja Ja Nej Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 13 poäng 
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BILAGA D. ARTIKELMATRIS 
Artikelnr: Tidskrift/Årtal/Författare Titel Syfte Metod Resultat Kvalitetsgranskning 

1. Journal of aging studies. 

2004.  

 

Beard, L., R. 

In their voices: 

Identity 

preservation and 

experiences of 

Alzheimers disease. 

Syftet var att 

undersöka effekten 

av att bli 

diagnostiserad med 

tidig stadie 

Alzheimers och 

dess påverkan på 

konstruktionen av 

personligheten. 

Kvalitativ studie 

baserad på 13 

deltagare från 

diagnostiskt center i 

San francisco, USA. 

Deltagarnas ålder: 
Ingen specifik ålder 

nämnd. 

Analysmetod: 
Grounded theory 
metoden enligt 
Glaser & Strauss, 
1967; Strauss & 
Cobin, 1997) 

Resultatet uppkom 3 

teman; Definiera 

stunder, att berätta 

eller inte berätta och 

bevara. Resultatet 

påvisade att deltagarna 

avsiktligt engagera sig 

i en process för att 

bevara identiteten trots 

förstående av förlust 

och orealistiska 

förväntningar i dén 

omgivande 

uppfattningen om 

Alzheimers sjukdom. 

Hög 

2.  Social science & medicine. 

2008. 

 

Beard, L., R., & Fox., J., P.  

Resisting social 

disenfranchisement: 

Negotiating 

collective identities 

and everyday life 

with memory loss. 

Syftet var att 

undersöka de 

mekanismer där en 

Alzheimers 

“etikett” används 

för att rättfärdiga 

glömska, hantera 

sociala 

interaktioner och 

Kvalitativ studie 

baserad på 40 

deltagare via 

Alzheimer’s 

Association i norra 

Kalifornien. 

Deltagarnas ålder: 
Vuxna över 65 år.  

I resultatet uppkom 2 

teman; Hur identiteten 

förändras efter 

diagnosen och 

strategier för 

hantering-

interaktionsspänningar.  

Hög 
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att samla stöd när 

det anses 

nödvändigt, 

samtidigt som man 

kämpar emot 

associationer av 

demensstatus (dvs. 

en stämpel av 

andra personer att 

människan enbart 

ses som en person 

med demens) 

Analysmetod: 
konstant jämförande 

metod och 

kodningsparadigm 

av Grounded Theory 

enligt (Glaser & 

Strauss, 1967; 

Strauss & Corbin, 

1997). 

3. Dementia: the international 
journal of social research 
and practice. 2011.  

 

Cadell, L., & Clare, L. 

I’m still the same 

person: The impact 

of early stage 

dementia on 

identity. 

Syftet var att 

undersöka hur 

personer med 

demens uppfattar 

effekterna av 

sjukdomen och 

dess påverkan på 

känsla av identitet. 

Kvalitativ studie 

baserad på 10 

deltagare rekryterade 

från minneskliniker i 

England. 

Deltagarnas ålder: 
Vuxna mellan 65-88 

år. 

Analysmetod: 
Interpretative 

fenomenologisk 

analysmetod enligt 

Smith, et al. (1999) 

Resultatet visade 4 

teman med två olika 

perspektiv; Jag är 

fortfarande samma 

person och Jag är inte 

som jag brukar vara, 

Jag kommer alltid vara 

densamma och Jag är 

inte säker på vad jag 

väntar mig, Livet är 

likadant och Det 

påverkar mitt liv samt 

Alltid ett sammanhang 

och Det är inte bara 

jag. 

Hög 
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4.  Social science & medicine. 

2003. 

 

Clare, L. 

Managing threats to 

self: Awarness in 

early stage 

Alzheimers disease 

 

Syftet var att 

undersöka från ett 

fenomenoligskt 

perspektiv hur 

medvetenhet 

uttrycks i personer 

med demens 

upplevelser. 

Kvalitativ studie 

baserad på 12 

deltagare från 

minneskliniker i 

Storbritannien. 

Deltagarnas ålder: 
Vuxna mellan 57-83 

år. 
Analysmetod: 
Interpretative 

fenomenologisk 

analysmetod enligt 

Smith, et al. (1999). 

Resultatet visade 5 

teman; registrering, 

reflektering, 

förklaring, uppleva och 

justera. 

 Deltagarna var i 

överlag medvetna om 

förändringar av minnet 

som bidrog till 

förändrad syn på sig 

själv och livssituation 

på grund av 

sjukdomen. 

Medvetenheten gjorde 

att deltagarna uttryckte 

emotionella svar och 

engagera sig i olika 

strategier att hantera 

sjukdomen. 

Hög 

5.  Dementia: the international 
journal of social research 
and practice. 2014. 

 

Clemerson, G., Walsh, S., & 

Isaac, C. 

Towards living well 

with young onset 

dementia: an 

exploration of 

coping from the 

perspective of those 

diagnosed 

 

Syftet var att 

undersöka 

specifika 

upplevelsen att 

leva och hantera 

Alzheimers 

sjukdom i yngre 

ålder från 

perspektivet av de 

diagnostiserade. 

Kvalitativ studie 

baserad på 8 

deltagare rekryterade 

från 2 olika 

Hälsocenter i 

Storbritannien. 

Deltarnas ålder: 
Vuxna mellan 35-63. 

Analysmetod: 
Interpretative 

Resultatet visar att fyra 

olika teman uppstod; 

Störning i livcykeln, 

identitet, social 

orientering och 

medverkan. 

Hög 
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fenomenologisk 

analysmetod enligt 

Smith, et al. (2009). 

6. Dementia: the international 
journal of social research 
and practice. 2013. 

 

Hedman, R., Hansebo, G., 

Ternestedt, B-M., Hellström, 

I., & Norberg, A. 

 

How people with 

Alzheimer’s 

disease express 

their sense of self: 

Analysis using 

Rom 

Harre´ ’s theory of 

selfhood. 

Syftet var att 

beskriva människor 

med mild till 

måttlig Alzheimers 

sjukdom uttrycker 

deras känsla av 

självbilden. 

Kvalitativ studie 

baserad på 12 

deltagare som deltog 

i stödgrupper för 

personer med 

Alzheimers 

sjukdom. 

Deltagarnas ålder: 
Vuxna mellan 60-80 

år. 

Analysmetod:Patton 

(2002) användes 

tillsammans med 
Harré’s (1998) terori 

för att identifiera 

deltagarnas uttryck 

för självbilden. 

Resultatet delas in i 3 

olika kategorier av 

självbilden; Självbild 

1, Självbild 2 och 

Självbild 3. Självbild 1 

påvisade känslan av att 

vara en person medans 

självbild 2 bestod av 

upplevelsen av 

personliga  attributer 

och livsberättelser. 

Självbild 3 innefattade 

den sociala 

personkretsen. 

Hög 

7.  American journal of 
Alzheimer's disease and 
other dementias. 2003. 

 

Exploring the 

meaning of 

everyday life, for 

those suffering 

from dementia. 

Syftet var att 

undersöka 

meningen av 

vardagligt liv för 

personer med 
demens. 

Kvalitativ studie 

baserad på 11 

deltagare som utreds 

för demensjukdom 

på en geritrarisk 

avdelning på ett 

sjukhus i Sverige. 

Resultatet visade att 

många människor med 

demens känner skam, 
sorg och ledsamhet 

associerat till livet med 

sjukdom. Sjukdomen 

hotar identiteten och 

Hög 
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Holst, G., & Hallberg, R., I-

L. 

Deltagarnas ålder: 
Ingen specifik ålder 

angiven. 

Analysmetod: 
Biografisk metod 

enligt Denzin (1989) 

men ett 

hermeneutiskt 

perspektiv. 

självförtroendet, 

speciellt hos de 

personer som förlorat 

länken till sina tidigare 

erfarenheter. 
Deltagarna strävar 

efter att finna strategier 

för att bibehålla 

identiteten och 

självförtroendet. 

8.   International journal of 
qualitative studies on health 
and wellbeing. 2018. 

 

Johannessen, A., Engedal, 

K.,  Haugen, P-K., 

Nascimento Dourado, C., 

M., & Thorsen, K. 

To be, or not to 

be”: experiencing 

deterioration 

among people with 

young-onset 

dementia living 

alone. 

Syftet var att 

undersöka hur 

människor som bor 

ensamma med ung 

demens uppfattar 

utvecklandet av 

sjukdomen, deras 

behov och 

hanteringsstrategier 

med fokus på att 

berätta om 

vardagliga 

livserfarenheter. 

Kvalitativ studie 

baserad på 10 

deltagare från 6 

minneskliniker i 

Norge.  

Deltagarnas ålder: 
Vuxna mellan 49-67 

år. 

Analysmetod: 
Grounded theory 

enligt Corbin & 

Strauss (2008). 

I resultatet uppkom 8 

teman; De första 

tecknen, 

hanteringsförsöken, 

dölja diagnosen, social 

retraktion, existentiell 

ångest, 

självuppväckning, 

värre och sämre, och 

hälsopersonal som 

bakgrund. 

 

Hög 

9.  Qualitative health research. 
2010. 

 

Managing Identity 

While Living With 

Alzheimer’s 

Disease. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

vilken inverkan 

Kvalitativ studie 

baserad på 9 

deltagare från en 

minnesklinik på ett 

I resultatet uppkom 5 

teman; Vem är jag, 

uppfattad förändring 

av självbilden, oro att 

mista självbilden, 

Hög 
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MacRae, H. demenssjukdom 

har på identiteten. 

Kanadensiskt 

sjukhus. 

Deltagaranas ålder: 
Vuxna från 60-85 

års ålder. 

Analysmetod: 
Kvalitativ dataanalys 

enligt Coffey & 

Atkinson, 1996; 

Lofland & Lofland, 

1995; Taylor & 

Bogdan, 1984. 

behålla självbilden och 

hantera dagliga 

interaktioner-

betydelsen av stöd av 

andra. Resultatet 

påvisade att personer 

med tidigt stadie med 

Alzheimers kan 

reagera mot hotet av 

självbilden genom att 

finna strategier för att 

hantera och bevara 

identiteten. 

10. Aging & mental health. 
2007. 
 

 

 

 

Preston, L., Marshall, A., & 

Bucks, S., R. 

Investigating the 

ways that older 

people cope with 

dementia: A 

qualitative study. 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

äldre människor 

hanterar demens. 

Kvalitativt studie 

baserad på 12 

deltagare i 

Storbritannien, 

majoriteten bodde i 

egna hem.  

Deltagarnas ålder: 
Ingen specifik ålder 

angiven. 
Analysmetod: 
Interpretative 

fenomenologisk 

analysmetod enligt 

Smith, Jarman & 

Osborn (1999). 

I resultatet uppkom 3 

teman; Hantera 

identiteten i relation 

till demensen, Försöka 

förstå demens och 

hanterbara strategier 

och mekanismer. Att 

hantera identiteten i 

relation till sjukdomen 

kunde studien relatera 

till dåvarande och 

nutida självbilden, 

integration och 

avsaknad av 

integration. Att hantera 

identiteten kan ses som 

Hög 
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en strategi att hantera 

demens. 

11. Journal of Gerontological 
Nursing. 2017. 

 

 

Sakamoto, L, M., Moore, L., 

S., & Johnson, T., S. 

“I'm Still Here”: 

Personhood and the 

Early-Onset 

Dementia 

Experience. 

Syftet var att 

undersöka 

uppfattningen av 

självbilden hos 

yngre vuxna med 

demens. 

Kvalitativ studie 

baserad på 4 manliga 

deltagare. 

Deltagarnas ålder: 
Unga vuxna mellan 

46-62 år. 

Analysmetod: 
Interpretative 

fenomenologisk 

analysmetod där 

analysen fokuserade 

på en intervju åt 

gången enligt 

Rassool & Nel 

(2012). 

I resultatet uppkom 6 

teman; En personlig 

resa, navigera i 

systemet, Stigma av 

demens, anknyta till 

världen, en berättelse 

värd att berätta och 

temat jag är 

fortfarande här.  

Hög 

12. Social science & medicine. 

2006.  

 

 

 

Surr, A., C.  

Preservation of self 

in people with 

dementia living in 

residential care: A 

socio-biographical 

approach. 

Syftet var att 

undersöka 

relevansen av 

Tolkande 

biografiteorin av 

självbilden hos 

personer med 

demens på 

serviceboende. 

Kvalitativ studie 

baserad på 14 

deltagare från 

serviceboende i 

England och Wales. 

Deltagarnas ålder: 
Vuxna mellan 72-94 

år. 

Analysmetod: 
Tolkande biografi 

Resultatet visade 3 

centrala begrepp som 

påverkade självbilden; 

Relationer, sociala 

rollen och berättelse av 

livet. Relationer hade 

ett viktigt inflytande 

över deltagarnas liv 

och självbild. Den 

sociala rollen var 

viktig för formandet 

Hög 
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enligt Rosenthal 

(1993) 
och bevarandet av 

självbilden under 

sjukdomen. Berättelse 

var viktigt för att 

bibehålla självbilden 

eftersom den 

integrerade både gamla 

erfarenheter och 

nuvarande situationer. 
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