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Sammanfattning 

Bakgrund: Demens är ett samlingsnamn för en rad neurologiska sjukdomar som uppkommer 
med stigande ålder och kännetecknas av progressiv minnesförlust, nedsatt beslutsförmåga och 
minskad förmåga till abstrakt tänkande. Tidigare forskning visar att anhöriga och vårdare till 
personer med demens upplever påfrestningar, begränsningar och osäkerhet i relationen till 
personen drabbad av demens. Syfte: För att få en ökad förståelse för hur människor som 
drabbats av demens upplever sin situation och därmed bättre kunna stötta såväl dessa patienter 
som deras anhöriga, är syftet att beskriva personers upplevelser av att leva med demens i tidig 
fas. Metod: Detta examensarbete följde mallen för en systematisk litteraturstudie med 
beskrivande syntes. Tio kvalitativa vetenskapliga artiklar analyserades och summerades för att 
sedan sammanfattas och beskrivas i nya gemensamma teman och underteman.  Resultat: 
Resultatet behandlar vikten av en fortsatt stark identitet, olika strategier för att hantera 
situationen, möten med andra samt positiva och negativa känslouttryck. Sjukdomen påverkar 
den drabbade på såväl ett fysiskt som psykiskt plan och kan leda till lidande. Att på olika sätt 
”passa” in sjukdomen i livet, antingen genom att acceptera eller kämpa emot den, verkar vara 
avgörande för att fortsätta leva ett meningsfullt liv trots diagnosen. Slutsats: Resultatet i detta 
examensarbete kan öka förståelsen för hur personer med demens, speciellt i tidig fas, upplever 
sin situation.  

Nyckelord: Demens i tidig fas, Kvalitativ systematisk litteraturstudie, Person med 
demens, Upplevelser 

Abstract 

Background: Dementia is an umbrella term for a number of neurological disorders that often 
occurs with old age and which are characterized by progressive memory loss, reduced ability 
to decision making and reduced ability of abstract thinking. Earlier research has shown that  
relatives and caregivers of those suffering from dementia experience strains, limitations and 
uncertainty in the relationship with the person inflicted by dementia. Aim: To be able to better 
support persons with dementia and their relatives the purpose was to describe how people in 
the early stages of dementia experience their situation. Method: This paper followed the 
template for a systematic literature review with descriptive synthesis. Ten qualitative, 
scientifical articles were analyzed and summarized and thereafter concluded and described in 
new themes and subthemes. Findings: The result points to the importance of strengthening the 
feeling of personal identity, different coping strategies, social interactions and positive and 
negative emotions. Dementia affects the afflicted person not only mentally but also physically 
and may cause suffering in both dimensions. Trying to integrate the disease into one’s life, 
either by accepting it or fighting it, seems to be crucial when it comes to find a meaning in 
life, despite the diagnosis. Conclusion: The findings in this paper can increase the 
understanding how people with early-stage dementia experience their situation.   

Keywords: Early-stage dementia, Experiences, Person with dementia, Qualitative 
systematic literature review 
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1. Inledning  

Som blivande allmänsjuksköterskor kommer vi med all sannolikhet att träffa på äldre 
människor i vårt kommande yrkesliv och vi har redan under utbildningens perioder av 
verksamhetsförlagda studier kommit i kontakt med äldre patienter. Under dessa perioder har 
vi också träffat på människor som lider av någon form av demens. Enligt Larsson och 
Rundgren (2010) är cirka 150 000 personer i Sverige drabbade av demens. Demens har en 
frekvens på cirka 0,2 % i 60-årsåldern och cirka 20 % bland 80-åringar. Då vi har en 
befolkning som blir allt äldre kommer säkerligen antalet människor med demens att öka. 
Eftersom dessa patienter kan finnas på alla avdelningar så kommer alla sjuksköterskor, nästan 
oavsett vart de väljer att arbeta, att träffa på personer som är drabbade av demens och deras 
anhöriga. Sjukdomen kan delas in i olika faser och på avdelningar kan patienter i olika faser 
påträffas. I detta arbete kommer fokus ligga på demens i tidig fas då författarna tror att de 
drabbade då bäst kan tala om sin situation. Vi upplever att det på vanliga vårdavdelningar 
(som inte är inriktade på demensvård) finns bristande kunskap om patienter med demens. Då 
vår utbildning fokuserat mycket på att vårda hela människan, alltså att vårda alla delar av 
människan såsom andliga, fysiska, sociala och psykiska delar, så anser vi att det behövs mer 
kunskap om hur personer med demens upplever sin situation för att kunna göra detta. Om vi 
visste vad de tänker kring sin diagnos och kanske hur de önskar att deras liv ska bli kan vi ge 
dem en bättre vård. 

2. Bakgrund  

Bakgrunden börjar med att beskriva arbetets teoretiska förankring och sedan följer lagar och 
författningar, demensbegreppet, vilken tidigare forskning som finns samt 
problemformulering. 

2.1 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga perspektivet behandlas genom att presentera två vårdvetenskapliga 
teorier. De två teorier som presenteras är grundade av Eriksson respektive Weiner & Dodd. 

Detta examensarbete har sin grund i sjuksköterskeprogrammets huvudområde, vårdvetenskap. 
Vårdvetenskap är enligt Wiklund (2003) en vetenskap som producerar kunskap om vårdandet. 
Som akademisk disciplin beskriver vårdvetenskapen vårdandets substans, alltså vad god vård 
är. Forskningen kan handla om olika fenomen i vården som till exempel lidande och 
patienters upplevelser av olika saker. 

Enligt Eriksson (2004) har vårdvetenskapens människobild sin grund i en helhetssyn på 
människan. Detta innebär att vi möter människan som kropp, själ och ande. Som art har 
människan flera gemensamma drag men varje individuell människa har också sina egna unika 
drag. Individuell vård har sin grund i varje människas enskilda drag, alltså kan inte olika 
människor vårdas på samma sätt. Helhetssynen på människan innefattar också en helhetssyn 
på livet och en levande människa vill vara med och skapa sitt liv. Alla människor har begär, 
behov och problem. De mest grundläggande begären är efter liv och kärlek. Behov kan vara 
av olika slag som till exempel näring och att få röra på sig. Ett problem utgör något som 
människan inte kan klara av i den aktuella situationen. Dessa problem är påtagliga då de rör 
människans dagliga liv. Om problemen förblir olösta utgör de ett hinder för människan att 
leva. 
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Eriksson (2005) menar att när människans upplevelse av sig själv som person hotas så lider 
människan. Det kan hänga ihop med att människan inte tror att hon kan leva upp till egna och 
andras förväntningar som en följd av sitt sätt att vara av en sjukdom. Människans personliga 
och sociala identitet är kopplad till vad hon presterar och hur kroppen ser ut och fungerar. Om 
människan på grund av sjukdom inte kan leva på samma sätt som hon gjort påverkas också 
identiteten. Sjukdomslidande kan beskrivas som ett lidande orsakat av en sjukdom och det är 
ett ofrånkomligt lidande om människan drabbats av en sjukdom. Sjukdomslidande är de 
symtom och problem som följer med en sjukdom. Hit räknas såväl fysiska symtom som 
upplevelsen att känna sig begränsad. Upplevelsen att känna sig begränsad kan vara att inte 
kunna genomföra de aktiviteter som tidigare var en del av människans liv. Lidande behöver 
inte enbart vara synbara symtom utan också förlust av människan själv. Det som är mest 
omskrivet är smärta och lidande men nog så viktigt är det själsliga och andliga lidande som 
sjukdom eller behandling kan ge. Detta lidande orsakas av upplevelser såsom förnedring, 
skuld och/eller skam som människan upplever i samband med sjukdom. Detta kan erfaras av 
personen som drabbats av en sjukdom eller uppstå på grund av en fördömande attityd från 
vårdpersonal eller det sociala sammanhanget. Skam och förnedring har att göra med att 
människan uppfattas som något mindre och sämre än vad människan själv tänkt och hoppas 
på, man uppnår inte de egna idealen.  

Sjukdom och ohälsa menar Eriksson (2005) berör hela människans livssituation. Det livet som 
var så självklart och invant rubbas och tas mer eller mindre ifrån en. Då står människan inför 
ett lidande som omfattar hela hennes livssituation, ett livslidande. Detta lidande relateras till 
allt vad det innebär att leva och att vara människa bland andra människor. Livslidande kan 
innebära många olika saker som till exempel hot mot sin egen existens och förlust av 
möjlighet att fullfölja olika sociala uppdrag. Hälsa är mer än frånvaro av sjukdom enligt 
Eriksson (2004). Hälsa är något som människan är snarare än något hon har. Att människan är 
hälsa innebär att människan vid sjukdom har en viss grad av hälsa. Hälsan kan beskrivas som 
ett integrerat tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande där frånvaron av sjukdom inte är 
nödvändigt för att människan skall kunna känna hälsa. 

Uppfattningen av jaget menar vårdteoretikerna Wiener och Dodd är rotat i den fysiska 
kroppen och det är baserat på sin kapacitet att utföra vanliga eller förväntade aktiviteter för att 
fullgöra sin roll. Att interagera med andra spelar också en stor roll för hur en individ uppfattar 
sig själv. Identitet beskrivs som uppfattningen av sig själv, på en given tidpunkt, där flera 
aspekter av en själv samlas. Sjukdom rubbar den vanliga uppfattningen av sig själv och denna 
uppfattning skapas av handlingar och reaktioner av andra personer i sitt sociala sammanhang. 
Denna rubbning kan ge en känsla av förlorande av kontroll vilket resulterar i ovisshet (Penrod 
& Liu, 2006).  

Wiener och Dodd beskriver att leva med en sjukdom som ett sorts ”arbete”. Detta arbete 
omfattar personen som drabbats av sjukdom och alla andra som interagerar med personen som 
till exempel familj och sjukvårdspersonal. Detta nätverk av ”spelare” kallas för ”den totala 
organisationen”. Personen som är drabbad av sjukdom är den centrala spelaren och allt arbete 
tar plats i och är influerad av den totala organisationen. Olika typer av arbeten är organiserade 
i fyra ”banor” som utförs av familj och personen drabbad av demens. Den första banan är 
sjukdomsrelaterad och innefattar diagnos, hur man hanterar symtomen och hur man förhindrar 
att kriser uppstår. Den andra handlar om det vardagliga livet och innehåller dagliga aktiviteter, 
att kunna klara av ett hushåll, upprätthålla relationer och att kunna arbeta. Tredje banan kallas 
för ”biographical work” och innefattar informationsutbyte och att uttrycka känslor. Fjärde 
banan, att minska osäkerheten, handlar bland annat om att minska osäkerheten på sin egen 
identitet. Balansen mellan dessa är dynamisk och förändras över tid, mellan situationer, av 
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uppfattningar och av olika spelare i den totala organisationen. Det biografiska sammanhanget 
är rotat i den fysiska kroppen och då kroppen förändras genom sjukdomens gång förändras 
kapaciteten att utföra olika typer av arbete och detta förändrar i sin tur ens identitet (Pernod & 
Liu, 2006). 

2.2 Lagar och författningar 

Vården skall enligt Hälso- och sjukvårdslagens 2 § (SFS 1982:763) bygga på respekt för 
patientens självbestämmande och integritet. Vården skall också främja goda kontakter mellan 
patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Vården och behandlingen skall så långt det är 
möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköteskor (2005) skall sjuksköterskor ha 
förmåga att tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, 
psykiska som sociala, kulturella och andliga. 

2.3 Begreppet demens 

Enligt Larsson och Rundgren (2010) ökar andelen äldre kraftigt i världen och andelen 65 år 
och äldre utgjorde vid årsskiftet 2008-2009 nästan 18 % av Sveriges befolkning. Fram till 
2015 kommer denna siffra att öka till mellan 20-25 % av den svenska befolkningen. Detta 
medför att antalet människor med demens sannolikt kommer att öka i framtiden. 

Termen demens innebär ett kliniskt syndrom som innehåller en stor bredd av neuroligiska 
sjukdomar som oftast uppkommer med stigande ålder och kännetecknas av progressiv 
minnesförlust, nedsatt beslutsförmåga och minskad förmåga till abstrakt tänkande (Werezak 
& Stewart, 2002). Den latinska betydelsen av demens är ”utan själ” eller ”från vettet” 
(Larsson & Rundgren, 2010). Enligt Svenskt Demens Centrum (2008) finns, till skillnad från 
många andra sjukdomar, inget blodprov som kan fastställa demens. Diagnosen bygger istället 
på olika undersökningar och bedömningar. Att utreda demens handlar bland annat om att 
utesluta andra möjliga orsaker till patientens problem, till exempel felaktigt använda 
läkemedel som kan ge symtom som liknar demens. Samtal med både anhöriga och patient är 
viktigt för att få en helhetsbild av symtomen. För att kunna fastställa diagnosen används bland 
annat DSM-IV-kriterierna som innebär att det ska finnas en nedsättning av flera kognitiva 
funktioner. Nedsatt minnesfunktion skall förekomma det vill säga att individen har svårt att 
lära sig något nytt samt att minnas vad som tidigare lärts in. Minst en av följande störningar 
skall också finnas med i symtombilden: afasi (språkstörning), apraxi (kan inte utföra 
ändamålsenliga rörelser trots att motoriska funktioner är intakta), agnosi (nedsatt förmåga att 
känna igen föremål trots att de sensoriska funktionerna är intakta) samt störning av exekutiva 
funktioner (såsom planering, rangordning, abstrakt tänkande och organisering). Dessa 
nedsättningar ska orsaka en betydande försämring av sociala eller yrkesmässiga funktioner 
och det skall vara en betydande sänkning från tidigare funktionsnivå.  

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) 
finns ingen enkel metod för att fastställa demenssjukdom hos en person. Hälso- och 
sjukvården bör i första hand göra en basal demensutredning som sammanväger anamnes, 
intervjuande av närstående, bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd, bedöma kognition 
genom kognitiva test, funktions- och aktivitetsförmåga samt hjärnavbildning med 
datortomografi. Om denna basala utredning inte är tillräcklig rekommenderas en utvidgad 
demensutredning. Denna innefattar bland annat neuropsykologiska tester, lumbalpunktion 
samt andra hjärnavbildande metoder. All vård bör bygga på ett personcentrerat 
förhållningssätt och multiprofessionellt teambaserat arbete. 
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Demens ofta börjar med ett smygande förlopp där det vanligaste symtomet är 
minnessvårigheter. Den drabbade kommer sedan att passera olika stadier, en tidig fas, en 
mellanfas och en sen fas. I den tidiga fasen förekommer ofta ett förnekande av symtomen, 
man förminskar ofta sina problem och ofta är det en anhörig som tar första kontakten med 
sjukvården. Den drabbade börjar ofta förlägga saker, får svårare att organisera och planera 
samt kan få svårt att orientera sig på nya platser. Att hitta i hemmiljön är ännu inget problem 
liksom att cykla eller spela piano (om man tidigare kunnat det). Ångest och depressiva 
symtom kan förekomma. Patienten kan fortfarande utan problem sköta sin ADL (aktiviteter i 
dagliga livet). I mellanfasen blir personen som drabbats av demensjsjukdom allt mer beroende 
av stöd i form av hemtjänst, anhöriga eller liknande. Minnes- och orienteringssvårigheterna är 
nu uppenbara och namn på till exempel barn och barnbarn faller bort. Språket är ofta drabbat 
och personen med demens utrycker sig diffust och har svårt att hitta ord. Det kan också börja 
bli svårt att till exempel knäppa knappar och skruva i glödlampor. Beteendemässigt blir de 
ofta oroliga, aggressiva och irriterade. Apati beskrivs av många anhöriga där patienten verkar 
ointresserad av omgivningen och ger ingen känslomässig respons. Personen som är drabbad 
av demens behöver stöd och stöttning i sin ADL. Slarv med hygien är vanligt och 
bordsskicket kan bli sämre. I den sena fasen befinner sig ofta personen som är drabbad av 
demens på en institution såsom demensboende och de är ofta urin- och avföringsinkontinenta 
och tappar i vikt. Total disorientering till tid och plats liksom betydande 
kommunikationssvårigheter ses. De kan vara mycket oroliga och aggressiva samt att de ofta 
vandrar omkring planlöst (Basun, 2004). 

2.4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning innefattar områdena att leva med en person som är drabbad av demens, 
anhörigas erfarenheter av att vårda en person med demens och vårdande professioners 
upplevelser av att vårda personer med demens. 

2.4.1 Att leva med en person som är drabbad av demens 

Att som anhörig leva tillsammans med en person som drabbats av demens innebär en stor 
påfrestning. Den som var frisk måste vara var tvungen att vara beredd på att stora 
förändringar kommer att ske och att han/hon kommer att få göra stora uppoffringar. Från att 
ha levt i en kärleksrelation förändras till en relation som liknat ett mor-barn förhållande 
(Adolfsson, Bucht, Sandman, Winblad & Åström, 1988). Strategier som makar/makor 
använder för att leva ett positivt liv när deras partner får demens kan delas in i tre olika faser; 
upprätthålla parförhållandet, upprätthålla engagemanget och gå vidare. Att upprätthålla 
parförhållandet innefattar de ansträngningar som båda parterna gjorde för att bevara deras 
livskvalité tillsammans så länge som möjligt. Detta var mest förekommande i de tidigare 
stadierna av demens. Det framkom också att de försökte göra det bästa av situationen och leva 
för dagen. När sjukdomen framskred så blev det mer och mer framträdande att upprätthålla 
engagemanget, först genom att göra gemensamma aktiviteter och senare genom att den friska 
partnern tog initiativ till att göra aktiviteter. Dessa engagemang var allt från matlagning till 
sociala aktiviteter. Sista fasen, att gå vidare handlade om att den friska partnern hade börjat 
känna sig ensam och fick göra allt själv. En del hade flyttat till demensboende och dess 
partner hade börjat leva ett nytt liv. Andra bodde fortfarande hemma och deras partner gjorde 
stora uppoffringar för att fortsätta vara ett par även om det började bli svårt (Hellström, Nolan 
& Lundh, 2007).  

Äkta makars erfarenheter av att leva med en partner med demens beskrev att äktenskapet 
genomgick förändringar under sjukdomsperioden. En del av de deltagande kunde upprätthålla 
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deras kärlek till personen med demens men för några blev deras kärleksrelation omvandlad till 
en relation baserad på ömhet och medlidande.  Makens/makans värdering av deras partner 
med demens var ofta en av följande två perspektiv. Antingen kunde de betrakta sin partner 
som en person skild från demensen eller så kunde de inte det (Sällström, 1994). 

Anhöriga upplevde, då en närstående drabbas av demens, att de känner sig ensamma och både 
de själva och personen drabbad av sjukdomen hamnar i ett utanförskap. Andra i deras 
omgivning drog sig undan och deras tidigare umgängeskrets försvann. För de anhöriga 
innebar en närståendes insjuknande ett stort ansvar oavsett var personen drabbad av demens 
kommer att bo. De anhöriga betonade också hur försummad vården och behandlingen av 
personer drabbade av demens är. De ansåg att personer med demens blir åsidosatta, att 
fördelningen av ekonomiska resurser är orättvis. De anhöriga kände sig främmande för det liv 
som började ta form då de inte längre kunde förverkliga drömmar och leva det liv de tänkt sig. 
All deras energi gick istället till kampen för sina närstående.  Den främmande situationen för 
närstående, som de tvingas bevittna, var så skrämmande att de inte ville tänka på den. Ett inre 
kaos, så beskrevs det när livet förändras och glädjen över att leva tillsammans byts ut mot att 
se sin närstående successivt dö. Livet blev inte som de tänkt sig och detta upplevs som 
tragiskt, att inte få avsluta livet tillsammans i lugn och ro som de planerat. Uppgivenhet var en 
annan aspekt som de anhöriga pratade om. När närminne, omdöme och intresse för att se 
välvårdad ut förändras så kände de anhöriga uppgivenhet. Likaså när personen med demens 
tappat intresse för att engagera sig i det som händer runt omkring dem (Söderlund, 2004).  

Enligt Aggarwall et. al (2003) upplevde många anhöriga till personer med demens att de bar 
på en psykisk och fysisk börda. Att observera de personlighetsmässiga förändringarna och den 
sakta ökande desorienteringen hos sin närstående beskrevs som mardrömslikt. Deras känsloliv 
präglades av osäkerhet kring vad som skulle hända härnäst. Vetskapen att situationen endast 
skulle bli värre och att inget fanns att göra eftersom botemedel mot sjukdomen saknas ökade 
individernas stress. Ett vanligt problem bland de anhöriga utgjordes även av bristen på 
kunskap och information från sjukvården. De upplevde att detta inte var något som öppet 
erbjöds utan var tvunget att sökas aktivt.  

Anhöriga upplevde att familjesituationen genomgick en dramatisk förändring då en person 
drabbats av demens. De levde fortfarande med samma person som förut men personen var i 
en förändringsprocess på grund av sjukdomen och deras relation förändras också. I takt med 
att den drabbades förmåga att göra egna aktiviteter minskade så blev deras liv mer och mer 
sammanflätat för den friske måste alltid ha med sig personen som är drabbad av demens. Den 
demensdrabbade personen är helt beroende av sin livskamrats planerande och stöd. 
Maken/makan blev mer och mer ansvarig för sysselsättningen för personen med demens. 
Deltagarna betonade den emotionella dimensionen i deras livssituation. De strävade efter en 
mening och fann den till exempel när de stöttade deras partners forna aktiviteter. Att leva i 
nuet och ta dagen som den kommer var också en åsikt som kom fram (Persson & Zingmarks, 
2006). 

2.4.2 Anhörigas erfarenheter av att vårda en person med demens 

Äkta makar och sambos erfarenhet av att vårda människor med demens hade svårt att förstå 
meningen med diagnosen och tillståndet. De beskrev även förändringar i relationen, problem 
och utmaningar samt olika sätt att hantera sjukdomen (Quinn, Clare, Pearce & van Dijkhuizen 
(2008). En del anhöriga förnekade att deras partner hade demens och tyckte att det bara var en 
del av normalt åldrande. Kanske beror det på dålig information och/eller missförstånd mellan 
läkare, patient och närstående (Quinn et al; Loukissa et al.). Minnesproblemen förklarades av 
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allt från personlighet och psykiska åkommor till att ha skadat huvudet i en bilolycka 
(Loukissa et al. 1999).  

Quinn et al. (2008) beskrev att relation förändrades från att ha varit jämlikt till att den 
personen med demens får svårt att uttrycka åsikter och att delta i konversationer. Både i 
Quinn et al (2008) och Loukissa et al. (1999) framkom att de fick ta på sig uppgifter som de 
inte tidigare ansvarat för såsom matlagning och att underhålla huset. Enligt Quinn et al. 
(2008) uppgav några att det var som att se efter ett barn, att de behövde övervaka personen 
drabbad av demens. Att ständigt behöva se efter och vara med sin partner upplevdes som 
jobbigt och de anhöriga upplevde att de fick ge upp många av sina aktiviteter för att kunna ta 
hand om personen drabbad av demens. Många levde för dagen för att slippa tänka på 
framtiden, som de ofta trodde skulle bli mörk. Vissa oroade sig inte så mycket för det utan tog 
vara på varje dag och njöt av den tillsammans med sin partner. Flera angav att de lättare blev 
tröttare och upprörda och kunde ibland tappa tålamodet. Några oroade sig för om något skulle 
hända dem, hur skulle då personen med demens klara sig? 

Anhöriga beskrev sina erfarenheter av att vårda en person med demens och detta samlades i 
fyra teman och dessa var att förstå sjukdomen, ta hand om personen med demens, hantera 
andra och sjukdomens inverkan samt att hitta ett sätt att hantera situationen. De tvingades 
möta ett antal problem då deras närstående blev sjuk och några av dessa var osäkerhet kring 
diagnosen, att förstå diagnosen och vad som orsakat sjukdomen. En rad svårigheter upplevdes 
som ett resultat av sjukdomen och dessa var direkt relaterade till att relationen förändrades 
mellan dem. De flesta utryckte känslor av ledsamhet och frustration över att förlora den 
relation de haft till den drabbade. Det framkom även flera strategier som användes för att 
skydda personen med demens. Ett exempel på detta var att gömma bilnycklar så de inte skulle 
ge sig ut för att köra och då eventuellt köra vilse. Trots vissa svårigheter att vårda personen 
drabbad av demens så försökte de att vara positiva och var tacksamma för att det inte drabbats 
av något ännu värre (Loukissa et al.,1999) 

Män som vårdade sina fruar med demens upplevde svårigheter i accepterandet av diagnosen. 
De tyckte inte bara att det var svårt att acceptera diagnosen utan också svårigheter att 
acceptera nuvarande och framtida beteenden som associeras med sjukdomen. Flera nämnde 
att de aldrig kunnat acceptera den oförmåga som deras fruar drabbats av och flera blev 
frustrerade över deras fruars beteende och oförmåga att kommunicera. Humor framkom som 
ett sätt att hantera den nya situationen, till exempel när deras fruar gjorde något fel kunde de 
skratta åt det. De påpekade dock att det var viktigt att inte skämma ut sin fru (Siriopoulos, 
Brown & Wright, 1999). 

2.4.3 Vårdande professioners upplevelser av att vårda personer med demens 
En studie som bland annat fokuserade på sjuksköterskors upplevelser av att vårda människor 
som drabbats av demens kom fram till att vården som gavs till största del fokuserade på 
patienternas fysiska behov. Personalen strävade främst efter att erbjuda en korrekt vård utifrån 
devisen behandla den andra så som du själv vill bli bemött, vilket ledde till att patienternas 
individuella behov åsidosattes.  Vårdarna saknade tillit till sin förmåga att ta hand om dessa 
individer och uttryckte särskilt obehag när det kom till att bemöta patientens psykosociala 
behov. Många upplevde att de inte var tillräckligt väl utbildade för att kunna ge en vård som 
tar hänsyn till både fysiska, psykiska, sociala och andliga aspekter av människan. Ett sätt att 
kompensera för denna brist på expertis var att enbart koncentrera sig på patientens fysiska 
behov. De tenderade att betrakta patienten som oförmögen att skapa relationer och reducerade 
därmed denne till ett objekt snarare än en värderad medlem av samhället, värdig av respekt. 
Uppgiftsorienterat, opersonligt, trivialt och ”tungt” är exempel på traditionella inställningar 
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till demensvård. Denna trend kan leda till att personal undervärderar arbetet med äldre 
människor som drabbats av demens. Trots detta arbetar sjuksköterskor utifrån intentionen att 
ge så god vård som möjligt men de begränsas av organisatoriska och miljömässiga faktorer 
samt brist på stöd och utbildning som krävs för att kunna sörja för denna föresats (Cowdell, 
2010). I dagens samhälle finns en uppfattning om att människor som lider av demensinte kan 
kommunicera med omvärlden på ett adekvat sätt (Keane, 1994) och de beskrivs ibland som 
”tomma skal” som mist förmågan att tänka och känna (Moore & Hollet, 2003). Stereotypen 
av en person med demens som en senil, gammal människa som ”förlorat förståndet” är uttalad 
och förstärker både marginaliseringen och den negativa bilden av dessa individer (Sabat, 
1998). 

Hur personal kan stödja de som är drabbade av demens och befinner sig i tidig fas har 
studerats. Med personal menades i studien någon som har som jobb att ge eller hjälpa till att 
stödja den demente och deras vårdgivare som till exempel läkare och socialtjänst. Studien 
resulterade i flera teman varav ett tema handlade om att ge stöd för att hantera de förändringar 
som sker. Deltagarna ansåg att det fanns ett stort behov av information och stöd. Bland annat 
information om diagnosen och vilka förändringar som kommer att ske samt känslomässigt 
och praktiskt stöd. Det framkom att i den tidiga fasen av sjukdomen har de en möjlighet att ta 
del i och vara med och planera för deras framtid innan det blir för svårt för dem att ta beslut. 
Flera deltagare kände att de hade otillräcklig kontakt med patienter med demens i tidig fas. 
Speciellt de inom sjukvården sa att de hade tät kontakt med dem i början då de genomgår 
bedömningar och får sin diagnos men sedan glesades kontakten ut på grund utav att demens i 
tidig fas inte var tillräckligt för att vara kvalificerad till att få kontinuerlig kontakt (Pratt, Clare 
& Kirchner, 2005). 

2.5 Problemformulering 

Demens är ett samlingsnamn för en rad neurologiska sjukdomar som oftast uppkommer med 
stigande ålder och kännetecknas av progressiv minnesförlust, nedsatt beslutsförmåga och 
minskad förmåga till abstrakt tänkande. När människans upplevelse av sig själv som person 
hotas så lider människan. Det kan hänga ihop med att människan inte tror att hon kan leva upp 
till egna och andras förväntningar som en följd av sitt sätt att vara av en sjukdom. Jaget är 
rotat i den fysiska kroppen och det är baserat på individens egen förmåga att utföra vanliga 
eller förväntade aktiviteter för att fullgöra sin roll. Att interagera med andra spelar också en 
stor roll för hur en individ uppfattar sig själv. 

Genomgången av tidigare forskning visar att anhöriga till individer med demens erfar en 
psykisk och fysisk påfrestning i och med att deras närstående insjuknar. Sjukdomen kräver i 
många fall ett ökat ansvar för och omhändertagande av den drabbade och de anhöriga 
beskriver hur förändringar sker i deras livssituation i takt med att den närståendes sjukdom 
framskrider. Att observera de personlighetsmässiga förändringarna och den sakta ökande 
desorienteringen hos den insjuknade beskrivs av de anhöriga som mardrömslikt och deras 
känsloliv präglas av osäkerhet kring hur situationen skall utveckla sig. Vårdpersonal upplevde 
å sin sida de inte var tillräckligt väl utbildade för att kunna ge vård till personer med demens 
som tar hänsyn till både fysiska, psykiska, sociala och andliga aspekter av människan. För få 
en förståelse för hur människor som drabbats av demens upplever sin situation, och där med 
bättre kunna stötta såväl dessa patienter som deras anhöriga och att ge vårdpersonal bättre 
kunskaper, skall i detta examensarbete belysas hur patienterna själva upplever sitt tillstånd. 
Vad tänker och känner de kring sin sjukdom och hur ser de på framtiden? 
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3. Syfte 

Syftet är att beskriva personers upplevelser av att leva med demens i tidig fas. 

4. Metod 

I detta examensarbete användes en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Enligt 
Evans (2002) innebär en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes att kvalitativa 
studier summeras och analyseras och att ett minimum av omtolkning sker. Detta resulterar i 
att innehållet beskrivs på en högre abstraktionsnivå.  

Enligt Friberg (2006) handlar litteraturbaserade examensarbeten om att skapa en översikt över 
kunskapsläget inom ett visst område eller ett problem. Det innebär att ta reda på vilken 
forskning som finns inom ett område för att få en uppfattning om vad som studerats. 
Litteraturstudier kan göras som ett fristående arbete eller göras för att skapa en grund inför 
kommande empirisk forskning. I detta examensarbete kommer litteraturstudie användas i 
syfte att skapa en översikt av kunskapsläget.  

4.1 Datainsamling/Urval 

Litteratur hämtades från databaserna CINAHL och PubMed. Dessa databaser användes då de 
är lämpade för att hitta vårdvetenskapliga artiklar samt att de har ett stort utbud av 
vetenskapliga artiklar. Sökorden trunkerades i vissa fall för att få artiklar som innehöll 
sökorden med annan ändelse, det vill säga få ett större antal artiklar som innehöll det 
eftersökta. Manuell sökning av artiklar gjordes också och två artiklar hittades genom 
reviewartiklar som handlade om examensarbetets ämne. Närmare beskrivning av sökorden 
samt hur många artiklar som valdes ut redovisas i tabell 1. Tio artiklar sorterades ut som 
användes i examensarbetet. Artiklarna presenteras närmare i bilaga 1. I de fall där ett flertal 
sökträffar erhållits har de artiklar som bäst svarat examensarbetets syfte valts ut.  

Tabell 1. Redovisning av använda sökord, databaser och sökresultat. 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Antal utvalda artiklar 

     
CINAHL Living, with, 

dementia 
Sökorden skulle finnas 
i titeln 

32  2 

CINAHL Coping, with, 
dementia 

Sökorden skulle finnas 
I titeln 

5 1 

PubMed Coping, dementia, 
experience* 

“Nursing journals”,  36 2 

CINAHL Early stage 
dementia 
experiences 

Early stage och 
experiences skulle 
finnas i titeln 

2 
1 

PubMed Liv*, dementia, 
experience* 

Sökorden skulle finnas 
i titeln 

5 
1 

PubMed Live, with early, 
dementia 

Sökord skulle finnas I 
titeln 

3 
1 

Manuell 
sökning 

 - 2 
2 

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara kvalitativa och att deltagarna skulle vara i 
en tidig fas av sjukdomen då deras funktionsförmåga fortfarande är så intakt att de kan dela 
med sig av sina upplevelser. Studierna skulle ha ett patientperspektiv och båda könen 
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inkluderades. Eftersom detta examensarbete handlar om demens i tidigt stadium så har ingen 
åldersgräns för deltagarna satts. Först söktes artiklar som publicerats mellan 2005 och 2010. 
Detta gav för litet urval varför artiklar från hela 2000-talet inkluderades.  

Artiklarna i detta examensarbete har författarna granskat kritiskt utifrån Segesten´s (2006) 
modell för vad en vetenskaplig artikel ska uppfylla. En vetenskaplig artikel ska redovisa ny 
kunskap, vara möjlig att granska (det vill säga att till exempel upprepa undersökningen för att 
se att kunskapen håller), ha varit utsatt för bedömning och vara publicerad på engelska. 
Bedömningen görs av framstående forskare innan en artikel publiceras. För att en artikel skall 
vara möjlig att granska ska den vara skriven efter ett visst format. Detta format innefattar 
bakgrund, syfte/frågeställning/hypotes, material och metod, resultat, diskussion och 
litteraturreferenser.  

4.2 Dataanalys 

Analysen i detta examensarbete utgjordes av en systematisk litteraturstudie med en 
beskrivande syntes enligt Evans (2002). Analysen innehåller fyra viktiga steg. Först bestäms 
vilka studier som skulle inkluderas i litteraturstudien och vilka inklusionskriterier som ska 
gälla. Studier söks i databaser eller andra medier. Det andra steget innebär att de utvalda 
studierna läses flera gånger med följsamhet och öppenhet. Att läsa dem fler gånger leder till 
en helhetskänsla av studien. Fokus ska ligga på varje studies resultat som kan vara teman och 
underteman. Nyckelfynden som hittas i varje studie bör skrivas upp separat. Genom att lista 
resultat, koncept och förslag reduceras studierna till nyckelfynd. Tredje steget är att listan 
över nyckelfynden i varje studie gås igenom för att identifiera gemensamma teman. Likheter 
och skillnader identifieras och likheter förs samman för att skapa nya övergripande teman . 
Nyckelfynden grupperas och kategoriseras så att de som är lika varandra samlas på samma 
ställe. Från de teman identifieras underteman.  En schematisk överblick bör göras dit teman, 
underteman, nyckelfynd och texter förs över. Sedan bör varje tema reflekteras mot 
originalstudierna för att se att det är en korrekt beskrivning som gjorts. Sist skrivs en syntes 
som sammanfattar de viktigaste fynden i analysen. Resultatet, där alla teman och subteman 
finns med, bör ha exempel som till exempel citat från originalstudierna.  

Alla steg som beskrivits ovan följdes noggrant och ett exempel på analysförfarandet visas i 
tabell 2. Resultaten av analysen beskrivs sedan som teman och underteman och dessa 
förstärks genom beskrivande citat. 

Tabell 2. Exempel på hur analysen utfördes. 

Nyckelfynd Tema Undertema 
Många ansåg att 
minnesproblemen berodde på 
att de blivit äldre 

Upplevelser av 
att hantera den 
nya situationen. 

Att minimera och 
normalisera sjukdomens 

orsak och verkan 
Bortförklarade problemen och 
tonade ner deras inverkan och 
frekvens 
Betonade vikten av att acceptera 
sjukdomen Acceptera vs aktivt kämpa 

emot sjukdomen  
 

Merparten beskrev behovet av 
att bekämpa sjukdomen 
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4.3 Etiska aspekter 

Enligt Jacobsen (2007) så finns tre grundläggande etiska krav som tillämpas vid empirisk 
forskning. Dessa kommer författarna till detta examensarbete att ha i åtanke då artiklarna som 
skall ingå granskas. De tre kraven är informerat samtycke, skydd av privatlivet samt att bli 
korrekt återgiven. Citat kommer att återges ordagrant för att inte riskera att förvränga 
meningen av det. Citaten i denna studie kommer att behållas på sitt originalspråk (engelska) 
för att inte genom översättning förlora nyanser och betydelse. Inga eventuellt förekommande 
identiteter i de studier som valts ut kommer att röjas. Enligt Polit & Beck (2004) bör alla 
deltagare i empiriska studier vara informerade om att de när som helst kan avbryta sitt 
deltagande utan att riskera några påföljder. Detta är oerhört viktigt att ha i åtanke för att den 
som utför studien är i en maktposition gentemot deltagarna i studien. Den som utför studien 
skall ha informerat deltagarna om studiens syfte och innehåll, vilket ansvar forskaren har och 
eventuella risker och fördelar med studien. I forskning som rör människor med någon form av 
mentala eller känslomässiga funktionsnedsättningar bör särskild hänsyn tas till bristerna i 
deras förmåga att uppnå informerat samtycke och att uppskatta risker och fördelar med att 
delta i studien.  

I detta arbete kommer även etiska aspekter att beaktas enligt Statens offentliga utredningar om 
god sed i forskning (SOU, 1994:4). Författarna kommer inte att plagiera något och referering 
kommer att ske i enlighet med APA-manualen. Plagiering innebär enligt SOU att data, idéer 
eller något som en annan person skrivit vidareförs på så sätt att den som tar materialet visar 
upp det som sina. Författarna till detta arbete kommer inte heller att fabricera data vilket 
enligt SOU innebär att forskaren hittar på nya data som inte framkommit i undersökningen. 
Övertolkning kommer även att beaktas i detta examensarbete. Att övertolka innebär att göra 
urval som stödjer det egna resultatet och undanhålla det som motsäger det. Författarna 
kommer även att kontrollera om de studier som används i analysen har gjort etiska 
övervägande eller om studien är godkänd av en etisk kommitté. 

5. Resultat 

Litteraturstudien resulterade i fyra huvudteman och tio underteman som redovisas i tabell 3. 

Tabell 3. Huvudteman och dess underteman. 

1. Upplevelser av förändringar i sin identitet 
- Att känna sig mindervärdig och 

oförmögen 
- Att bli en främling i sitt eget liv 

 

2. Upplevelser av att hantera den nya 
situationen 

- Användande av minnestekniker och 
mellanmänskligt samspel för att 
klara av vardagen 

- Acceptera vs aktivt kämpa emot 
sjukdomen  

- Att minimera och normalisera 
sjukdomens orsak och verkan 

 
3. Upplevelser av förändringar i relationer 

- Rädsla att bli en börda 
      -     Frustration och osäkerhet i möten med 
            andra. 

4.  Känslor av förlust och positivitet 
- Mindre oro för småsaker 
- Känslor av värdelöshet och att inte 

känna sig behövd  
- Oro över förlust av intellektet vs att 

ändå vara tacksam för det de har 
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5.1 Upplevelser av förändringar i sin identitet 

Olika aspekter av hur upplevelsen av identiteten påverkas i samband med begynnande demens 
framkom i analysen, vilka resulterade i två underteman, att känna sig mindervärdig och 
oförmögen samt att bli en främling i sitt eget liv. 

5.1.1 Att känna sig mindervärdig och oförmögen 

Att upprätthålla sin ursprungliga identitet i den nya livssituationen beskrevs inte bara som en 
utmaning utan också som ett sätt att hantera sjukdomen. Respondenterna beskrev hur de 
försökte hålla fast vid sina personliga karaktärsdrag och aktiviteter de tidigare varit 
intresserad av. De sökte kontinuitet både genom att försöka integrera sjukdomen i jaget men 
även genom att se den som åtskild från den egna personen. Flertalet ansåg att de kände sig 
mindervärdiga i jämförelse med andra eller sitt forna jag. De såg sig själva som löjliga och 
svaga eller var självkritiska och självfördömande. Vissa pratade om en negativ identitet till 
följd av sjukdomen, som till exempel att vara oförmögen, ett barn, dum eller skrämmande. 
Andra ansåg att demens inte alls var en del av deras identitet (Preston, Marshall & Bucks, 
2007). En del beskrev hur de förlorat förmågan att kognitivt och känslomässigt minnas viktiga 
delar av livet innan sjukdomen vilket ledde till att deras bild av sig själva blev splittrad och 
främmande för dem (Holst & Hallberg, 2003). De jämförde också ofta sin nuvarande hälsa 
med så som den brukade vara (Gillies, 2000). 

Efter att ha fått sin diagnos upplevde många att de var samma person som innan trots de 
minnesproblem som de hade (Werezak & Stewart, 2002; Clare, 2003). På frågan om vad en 
deltagare tycker att människor bör veta om att leva med demens svarar hon: 

Maybe it´s important that, although you have a memory loss, you haven´t lost your mind completely, 
you know. […] you´re still the same person, and you do make mistakes when you´re […]… and I 
think it´s important that people realize that you don´t change.  (Werezak & Stewart, 2002, s. 77) 

Flera pratade om att de numera såg efter sig själv och tog det lugnare. De försökte minska 
pressen på sig själva att utföra vissa saker och bli medvetna om sina begränsningar och istället 
fokusera på vad kunde göra. De ville även minska andras förväntan på dem som ett sätt att 
minska pressen på sig själv att utföra vissa saker (Harman & Clare, 2006). 

5.1.2 Att bli en främling i sitt eget liv 

Sjukdomen påverkar en människas liv på olika sätt. För de flesta var den var inte något 
centralt fokus i vardagen men för några hade den blivit en självklar del av livet (Macquarrie, 
2005). Det beskrevs även att bli diagnostiserad med demens var som att bli en främling i sitt 
eget liv och då var det svårt att integrera sjukdomen i sin vardag (Holst & Hallberg, 2003). 
Assimilation beskrevs som den process genom vilken den drabbade ”passar in sjukdomen” i 
sitt liv. Denna process jämförs med att anpassa sig till fysiska handikapp såsom att bli blind i 
vuxen ålder. De assimilerade sjukdomen både till sin inre och yttre värld. Den inre världen 
inkluderade känslor och tankar kring sjukdomen, dess psykiska förändringar samt behovet av 
att skaffa kunskap om minnesförlust (Werezak & Stewart, 2002). 

…there´s people that are about in the same stages as I am, and I think that´s important…. And we talk 
back and forth about things we do and things we do wrong and stuff, and I think that helps a lot. It 
doesn´t make you feel isolated. (Werezak & Stewart, 2002, s.78) 
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 Ovanstående citat visar på vad den yttre världen innefattade, att genomföra förändringar i sin 
livsstil relaterat till deras minnesförlust, att interagera med stöttande och mindre stöttande 
anhöriga samt att relatera till andra personer med demens (Werezak & Stewart, 2002).   

5.2 Upplevelser av att hantera den nya situationen 

En mängd olika sätt att hantera situationen framkom i merparten av studierna. Här 
identifierades tre underteman; användande av minnestekniker och mellanmänskligt samspel 
för att klara av vardagen, acceptera vs aktivt kämpa emot sjukdomen samt att minimera och 
normalisera sjukdomens orsak och verkan. 

5.2.1 Användande av minnestekniker och mellanmänskligt samspel för att klara av 

vardagen 

Många olika kognitiva och beteendemässiga strategier för att hantera sin tillvaro kom fram. 
En återkommande metod var att använda sig av minnestekniker såsom listor, dagböcker, 
skrivna instruktioner samt färgade etiketter för att skilja saker åt (Clare, 2002; Gillies, 2000; 
Mok, Lai, Wong & Wang, 2007; Preston et al., 2007). Vissa beskrev att de försökte tänka 
logiskt, vilket innebar att stanna upp och fundera när de mötte en svårighet, planera innan de 
gjorde något för att undvika misstag, göra en sak i taget samt att ta lärdom av gamla 
erfarenheter. Några beskrev att de ibland artigt avbröt den som de talade med för att säga det 
som de ville innan de glömde bort det (Preston et al. 2007). Ett sätt för att undvika besvärande 
känslor var att helt enkelt undvika situationer där deras minnesproblem gjorde att de kände sig 
obekväma (Gillies, 2000). Följande citat belyser undvikandet av vissa situationer: ”And you 
are sitting and you´re in company that you can deal with yourself, and not a lot of other 
nonsense” (Gillies, 2009, s. 371). 

Metoder för att hantera sin situation inkluderade även samspel med andra människor. Att 
prata och dela med sig med familj, vänner, vårdpersonal och till och med främlingar ansågs 
vara till stor hjälp. Detta minskade bördan av svårigheterna de upplevde och ökade deras 
känsla av trygghet (Preston et al. 2007). Att umgås med personer i samma situation var 
särskilt värdefullt för att slippa känna sig ensamma och att dela erfarenheter var ett sätt att 
hantera sin situation (Mok et al., 2007; Preston et al. 2007). Att ta hjälp av sina anhöriga var 
viktigt för att till exempel komma ihåg möten och bli påmind om viktiga saker (Clare, 2002; 
Preston et al. 2007). 

Att göra jämförelser var ett sätt för personerna att se på sin situation och sin funktionalitet. 
Jämförelser gjordes med andra i samma situation som hade bättre funktionalitet, de som 
upplevde samma svårigheter eller med sitt tidigare jag och gamla erfarenheter (Preston et al. 
2007). 

5.2.2  Acceptera vs aktivt kämpa emot sjukdomen  

De flesta betonade vikten av att inledningsvis acceptera delar av sjukdomen, både emotionellt 
och kognitivt, för att senare utveckla en kämparglöd till den. De pratade om accepterande som 
en gradvis, krävande process som pågick över tid. Vissa menade att de hade nått en acceptans 
av sjukdomen och dess påverkan medan andra var mitt i denna process som innefattade 
många konflikter. Nästan alla beskrev behovet av att bekämpa sjukdomen. Att kämpa mot 
åkomman involverade att motivera sig själv att använda kognitiva och beteendemässiga 
strategier för att besegra sjukdomen. Detta gjordes genom att förebygga, hantera eller gå runt 
problem (Preston et al. 2007). Även Harman & Clare, (2006) skildrar deltagarnas dilemma 
huruvida det är bäst att acceptera det som händer eller att aktivt kämpa emot. Följande citat 
visar både acceptans och viljan att kämpa emot. ”I´ll stand me ground and fight it at the 



 

13 

 

moment, in my own way on my own” (Harman & Clare, 2006, s. 495). “You can´t do 
anything about it.” (Harman & Clare, 2006, s. 495). Ett antal faktorer som hjälpte dem att 
acceptera sitt tillstånd var; stöd från andra, humor, att hålla hoppet uppe och att hjälpa andra 
(Werezak & Stewart, 2002). Det framkom att vissa siktade på en nivå av acceptans som 
balanserade hopp och förtvivlan på ett realistiskt sätt. En man beskrev att han var hoppfull 
men med vissa begränsningar eftersom ”…you can´t go on kidding yourself” (Clare, 2002, s. 
144). 

5.2.3 Att minimera och normalisera sjukdomens orsak och verkan 

Många ansåg att problemen berodde på att de blivit äldre och att det var en del av normalt 
åldrande (Clare, 2002; Clare, 2003; Gillies, 2000; Macquarrie 2005; Mok et al. 2007). 
Problemen förklarades även bland annat av dödsfall inom familjen, sjukdom, trötthet, 
ensamhet och vädret (Steeman, Goodderis, Grypdonck, De Bal & De Casterlé, 2007). 
Följande citat belyser att problemen ansågs av många vara en del av att åldras. ”And it 
wouldn´t at all surprise me that I have some symptoms of what people call Alzheimer´s. I 
mean after all, I´m well into my eighties. When does it start? And you grow older obviously.” 
(Macquarrie, 2005, s. 436). 

De uppskattade inte när andra kommenterade att de hade mentala problem. De själva ansåg att 
de inte hade mentala problem, de var bara glömska (Mok et al. 2007). Ett vanligt 
förekommande sätt att hantera situationen var att förminska det inflytande som symtomen 
egentligen utövade. De tonade ned problemens frekvens och fysiska och psykiska påverkan 
genom att försöka bortförklara dem. En deltagare sa att hon glömmer saker lite då och då men 
hon ansåg det inte vara mer än naturlig glömska (Macquarrie, 2005). 

Att de hade problem med minnet ansåg de flesta men de undvek att tänka på dem eller att tala 
om dem. De försökte minimera och normalisera problemen och försökte undanröja bevis på 
problemen samt undvek situationer som påverkades av deras minnesproblem såsom att köra 
bil (Preston et al. 2007). 

5.3 Upplevelser av förändringar i relationen 

Mellanmänskliga samspel förändrades för de drabbade och analysen resulterade i två 
underteman, rädsla att bli en börda och frustration och osäkerhet i mötet med andra. 

5.3.1 Rädsla att bli en börda 

Tanken på att bli en börda för sin familj var något som orsakade rädsla hos respondenterna 
(Clare, 2003; Mok et al. 2007; Steeman et al. 2007). Bristande praktiska och kognitiva 
förmågor ledde till obehagskänslor hos respondenterna, vilka förstärktes av känslan att göra 
dem som stod dem närmast besvikna. De oroade sig inte enbart för att svika dem utan även 
för att bli en börda (Gillies, 2000). I följande citat berättar en person drabbad av demens om 
att svika en anhörig. 

I am letting her down. If I promise to do something I should… Maybe I go away and do something… 
remember… maybe just a little thing, but I´ve forgotten it. Come back. ´Did you get that so-and-so?´ I 
could kick myself for forgetting. (Gillies, 2000, s. 370). 

Tankar framkom kring att bli en börda för sin livspartner då de sakta tappade förmågan att ta 
hand om sig själva (Werezak & Stewart, 2002). Enligt Steeman et al. (2007) var det främst de 
yngre som ansåg att det var viktigt att vara självständig, medan äldre respondenter betraktade 
omhändertagande som ett privilegium som kommer med åldern.   
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5.3.2 Frustration och osäkerhet i mötet med andra 

Det framkom att många hade förlorat sin förmåga att nå fram till andra och upplevde sig 
därför inte längre bekräftade som individer (Holst & Hallberg, 2003). De beskrev sin kontakt 
med andra i termer som osäkerhet och känslor av skam. Känslor av förödmjukelse uppkom då 
personer missförstod eller ignorerade dem (Gillies, 2000; Holst & Hallberg, 2003).  Känslor 
av utanförskap och att bli ”förrådd” av dem som inte delade sjukdomen var andra tankar som 
framkom (Harman & Clare, 2006) och som beskrivs i följande citat. ”People tend to talk 
about them behind your back rather than to your face.” (Harman & Clare, 2006, s. 495). 

 ” I haven´t really told anyone else, because I figure if they know they´re always watching for 
you to do things that are not what you should be doing. “(Werezak & Stewart, 2002, s. 76). 
Detta citat beskriver varför en person med demens valt att inte berätta om sin diagnos. Just 
oro över hur andra skulle reagera när de fick reda på diagnosen var förekommande i vissa fall 
(Gillies, 2000).  

En vanlig orsak till frustration var bristande kommunikation med familjemedlemmar. 
Deltagare uttryckte att de inte hade någon att prata med och att deras familj inte litade på dem 
(Mok et al. 2007). Relationerna till människorna i deras närhet förändrades då de i större 
utsträckning var tvungna att förlita sig på andra för hjälp och stöd (Harman & Clare, 2006; 
Macquarre, 2005; Mok et al. 2007). Många talade också om att sättet som andra bemöter dem 
efter att de fått sjukdomen hade förändrats (Harman & Clare, 2006). Även relationen till 
livspartnern uppgavs vara i förändring (Macquarre, 2005). De ville dela sina svårigheter med 
personer som var lugna, vänliga och villiga att hjälpa och som gav dem en känsla av trygghet 
(Mok et al. 2007).  

5.4  Känslor av förlust och positivitet 

Tre underteman utkristalliserades ur de drabbades känslor och framtidsvisioner; mindre oro 
för småsaker, känslor av värdelöshet och att inte känna sig behövd samt oro över förlust av 
intellektet vs att ändå vara tacksam för det de har. 

5.4.1 Mindre oro för småsaker 

Några beskrev hur sjukdomen lett till positiva förändringar i deras livssituation. De hade till 
exempel fått möjlighet att träffa nya människor, utvecklat större förståelse för andra, hittat nya 
intressen och oroade sig inte längre för ”småsaker” (Preston et al. 2007). De människor som 
anammat en positiv attityd hade gjort det på grund av att de förstått och accepterat sjukdomen, 
fått stöd från anhöriga samt var lyssnade till och respekterade (Mok et al. 2007). Följande citat 
visar på en deltagares positivitet som var ett sätt att acceptera situationen. ”Yes, always stay 
positive and say we are going to be ok.” (Preston et al. 2007, s. 135). Ett sätt att anpassa sig 
till sjukdomen var att fokusera på de bra sakerna i livet och att tänka på att det finns dem som 
har det värre (Clare, 2003).  

5.4.2 Känslor av värdelöshet och att inte känna sig behövd 

Minnesproblemen ledde i många fall till känslor av frustration, värdelöshet, ledsamhet, chock, 
maktlöshet, osäkerhet samt känslor av skuld och förlust av självförtroende (Clare, 2003; 
Macquarre, 2005; Mok et al. 2007). Följande citat visar på en mans känslor av värdelöshet då 
han gjort något tokigt eller att minnesproblemen orsakat frustration. ” I feel such a blooming 
fool… I feel… I´d almost say violent to myself over it”. (Clare, 2003, s. 1024.) De upplevde 
förluster i form av minskad självständighet till exempel genom att inte längre kunna ta sig till 
platser de önskade eller hantera sin egen ekonomi (Clare, 2003; Macquarre, 2005; Mok et al. 
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2007). En källa till frustration var att inte längre kunna utföra aktiviteter som de tidigare gjort 
och tyckt om (Harman & Clare, 2006; Holst & Hallberg, 2003; Mok et al 2007). 

En man beskriver sjukdomens framfart som att bli medtvingad på en resa till en plats dit han 
inte vill åka och han skildrade sina känslor som en långsamt framskridande förfäran (Clare, 
2003). En negativ aspekt som uppkom var saknaden av att vara uppskattad.  Att känna sig 
värdelös var relaterat till saknad av att känna sig behövd. Att förlora sina fysiska och 
kognitiva förmågor nämndes också. De delgav upplevelser av att känna sig nervärderade av 
familjemedlemmar och vårdpersonal samt känslor av osäkerhet, ensamhet, skam och att vara 
begränsad (Steeman et al. 2007). 

5.4.3. Oro över förlust av intellektet vs att ändå vara tacksam för det de har 

De flesta var väl medvetna om att deras liv var i förändring. Respondenterna uttryckte att 
deras livsvärld blev mindre då de var mindre socialt engagerade (Mok et al. 2007). Vissa 
utryckte oro för att förlora de intellektuella och sociala förmågor som är nödvändiga för att 
fungera som en produktiv medlem av samhället (Werezak & Stewart, 2002).  

I think I am very fortunate. I have really managed to accept it and to say that I´m a 
lot luckier than a lot of other people. I could be a lot worse. […] and I think you have 
to sometimes just be grateful for what you have. (Werezak & Stewart, 2002, s. 78) 

I ovanstående citat beskrivs att vara tacksam för det de har och att de var lyckliga (Werezak & 
Stewart, 2002). En del betonade att det inte var någon idé att oroa sig över minnesförlusten då 
man ändå inte kan göra något åt det. Därför var det viktigt att bara ta saker som de kommer 
(Clare, 2002; Mok et al. 2007).  

5.5  Syntes 

Syftet med detta arbete var att belysa personers upplevelser av att leva med demens i tidig fas. 
Det framkom i analysen att flera saker var viktiga för de drabbade. Att fortsätta vara den de 
tidigare var och fortsätta delta i aktiviteter var viktigt. Att passa in sjukdomen i livet var en 
viktig aspekt och för vissa var sjukdomen en central del av livet och för andra inte. De 
hanterade sin nya livssituation på en mängd olika sätt. Det var bland annat minneslistor, 
undvikande av situationer där minnesproblemen gjorde sig påminda samt att prata med familj 
och andra drabbade. Många hade accepterat sjukdomen men hade behov av att bekämpa den. 
De flesta minimerade sina problem genom att tona ner deras betydelse och frekvens och 
förklarade dem som en del av normalt åldrande. Relationer till andra i deras omgivning 
förändrades och de oroade sig för att svika dem och bli en börda. De beskrev också att möten 
med andra kunde innebära skam och osäkerhet. Några positiva aspekter var att de i och med 
sin sjukdom fått träffa nya personer och slutat oroa sig för småsaker. Negativa upplevelser var 
känslor av frustration och ledsamhet som minnesproblemen orsakade.  

6. Diskussion 

Diskussionen består av metoddiskussion, resultatdiskussion, forskningsetisk diskussion, 
förslag till fortsatt forskning samt tillämpning av resultatet i praktiken. 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med detta arbete var att beskriva personers upplevelser av att leva med demens i tidig 
fas. Författarna tycker att de har svarat på syftet och är därför nöjda med den valda metoden. 
Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie med kvalitativ design. Enligt Friberg 
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(2006) handlar litteraturbaserade examensarbeten om att skapa en översikt över kunskapsläget 
inom ett visst område inom sjuksköterskans verksamhetsområde. Valet av litteratur föll på 
vårdvetenskapliga artiklar som beskriver erfarenheter och upplevelser av att leva med demens i 
tidig fas. De två databaser som användes, CINAHL och Pubmed användes för att författarna hade 
erfarenhet av att söka i dem och att de är lämpade för att söka vårdvetenskapliga publikationer i.  

Flera olika metoder finns för att analysera tidigare publicerad forskning men författarna valde en 
metod av Evans (2002). Denna ansåg författarna vara enkelt beskriven och enkel att följa. Friberg 
(2006) har en liknande metod men då Evans (2002) upplevdes vara mer utförligt beskriven valdes 
Fribergs metod bort. Enligt Polit och Beck (2008) är syftet med kvalitativ forskning bland annat 
att undersöka hur människan upplever något. Detta gjorde att författarna till detta examensarbete 
tyckte att kvalitativa artiklar passade bra för att svara på syftet. I de kvalitativa artiklar som valts 
ut är resultaten i de studierna redan tolkade av dem/den som utfört studien. Sedan när författarna 
till detta examensarbete ytterligare en gång tolkar materialet kan det leda till att trovärdigheten av 
resultaten ifrågasätts.  

Enligt Friberg (2006) kan litteraturstudier ha svagheter såsom alltför begränsad mängd relevant 
forskning och att författarna väljer studier som stärker deras egen ståndpunkt. Författarna till detta 
examensarbete har förvisso vårdat människor med en demens men dessa var i en senare eller sista 
fas av sjukdomen än vad som är examensarbetets syfte. Författarna hade inte någon teori vilket 
resultatet skulle bli innan litteratursökningen började.   

Att endast två databaser har använts kan vara en brist i arbetet och säkerligen hade andra artiklar 
funnits om fler eller andra databaser använts. Men då detta examensarbete har en tidsgräns på 15 
högskolepoäng har inte tiden funnits att göra en större datainsamling. Självbiografiska böcker 
skulle ha kunnat användas som metod men efter sökning av material hittades inte tillräckligt för 
att utföra en analys. En eget utformad empirisk studie där personer med demens i tidig fas 
tillfrågas om sina erfarenheter och upplevelser hade också varit ett alternativ men tyvärr inte 
tillåtet av etiska orsaker på kandidatnivå och tiden hade varit alltför kort. 

Detta examensarbete har utförts av två personer. Detta har gjort att en diskussion har förts över 
det resultat som framkommit. Dessa diskussioner har handlat om vad som är nyckelfynd samt hur 
var och en har tolkat olika texter. Detta tror författarna har lett till en mer korrekt sammanställning 
av nyckelfynd som sedan blivit examensarbetets resultat.  Författarna till detta examensarbete är 
kvinnor, 20 och 25 år gamla samt har tidigare erfarenhet av sjukdomen demens i form av att ha 
vårdat dessa människor. Då författarna, som nämnts ovan, inte har vårdat personer med demens i 
tidig fas så är uppfattningen att det inte har påverkat examensarbetets resultat anmärkningsvärt . 
Sedan tror författarna att en annan tolkning kanske kommit fram om en av författarna hade varit 
äldre, en hade varit man eller helt ha saknat förförståelse. Dock har författarna försökt att hålla 
eventuella förförståelser utanför arbetet. Då författarnas handledare själv forskar inom 
demensområdet samt att två andra studenter inom handledningsgruppen skrivit om samma ämne 
så har diskussioner kunnat föras för att se att resultatet är rimligt och att eventuella förförståelser 
inte påverkat resultatet. Författarna har även gått igenom analysen två gånger för att vara säkra på 
att alla aspekter tagits med och att en övertolkning inte skett. 
 

Inklusionskriterierna i detta examensarbete var att personerna skulle lida av demens i tidig fas 
samt att artiklarna skulle vara publicerade under 2000-talet. Då författarna inte tror att 
upplevelser ändras så mycket över tid är det ändå möjligt att artiklar som publicerats före 
2000-talet skulle kunnat ge en annorlunda bild. Men nyare forskning prioriterades. Artiklar 
från endast fem år tillbaka räckte inte för att ge material till analysen så därför inkluderades 
artiklar som var upp till tio år gamla. Alla artiklar var skrivna på engelska vilket inte var ett 
inklusionskriterium utan endast slumpade sig så när artiklarna som bäst svarade 
examensarbetets syfte valdes ut. Det kunde ha varit intressant och kanske gett ett annat 
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resultat att ha med artiklar som publicerats på andra språk men detta var en omöjlighet då 
författarna endast förstår svenska och engelska. Att använda lexikon för att översätta hela 
artiklar tror författarna skulle ta alldeles för mycket tid samt säkerligen förlora betydelser och 
olika nyanser i språket. Lexikon har använts för att översätta engelska ord som författarna inte 
begrep fullständigt så att en så korrekt översättning som möjligt erhölls. Citat i resultatet har 
dock valts att hålla på engelska då risken att förlora betydelser och nyanser är stor om de 
översätts till svenska.  

Då inte alla studier var utförda i Sverige kan överförbarheten till svenska förhållanden ha 
påverkats. Författarna tror ändå att resultaten är generaliserbart till svenska förhållanden då 
ingen specifik vård eller behandling varit aktuell i studierna.  

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen behandlar följande avsnitt under rubrikerna: Upplevelser av 
förändringar i den nya livssituationen, uppfattningar om sjukdomens orsak och verkan, 
självuppfattning och lidande samt demens utifrån fyra ”banor”.  

6.2.1 Upplevelser av förändringar i den nya livssituationen 

Det framkom i examensarbetets resultat att personen drabbad av demens inte tyckte att det var 
någon idé att oroa sig över minnesförlusten då det ändå inte gick att göra något åt den. De tog 
saker som det kom och de oroade sig inte för småsaker. Hellström et al. (2007) har undersökt 
vilka strategier makor/makar använder för att hantera den nya situationen. Tre faser var 
framträdande; att upprätthålla parförhållandet, upprätthålla engagemanget och att gå vidare. 
Att försöka göra det bästa av situationen och leva för dagen var andra metoder som uttrycktes. 
Att använda sig av humor var ett sätt för både anhöriga och personen drabbad av demens att 
hantera situationen och göra tillvaron lättare (Siriopoulos et al. 1999). Gemensamt för både de 
drabbade och deras anhöriga (Loukissa et al. 1999) var tankar om att det ändå finns dem som 
har det värre. Författarna blev positivt överraskade över att de drabbade av demensvar så 
positiva som de var. Vi hade trott att de skulle vara mer negativa, rädda och ledsna än vad 
som framkom i analysen. Eriksson (2004) menar att hälsa är mer än frånvaro av sjukdom och 
något som människan är snarare än något som människan har och detta relateras till den 
positivitet som respondenterna visade, vilket kanske kan bero på att de mår bra, att de har 
hälsa trots att de har en sjukdom. 

Såväl personerna med demens som de anhöriga (Sällström, 1994) beskrev hur relationen till 
partnern förändras. Personerna drabbade av demens betonade i examensarbetets resultat att de 
inte ville svika sina närmsta medan de anhöriga beskrev hur kärleksrelationen omvandlades 
till en relation baserad på ömhet och medlidande enligt Sällström (1994). Aggarwall et al. 
(2003) beskriver hur anhöriga till personer med demens bär på en fysisk och psykisk börda. 
Detta bekräftar den oro över att bli en börda som de drabbade upplevde. Både anhöriga enligt 
Söderlund (2004) och den drabbade upplevde ett socialt utanförskap i takt med att sjukdomen 
framskred. Vård var inget centralt tema i studierna som analyserades, vilket kan tolkas som att 
deltagarna inte upplevde att de var i något större behov av vårdande insatser. De anhöriga å 
andra sidan betonade enligt Söderlund (2004) hur försummad vården och behandlingen av 
personer med demens är. De ansåg att demens blir åsidosatta och att fördelningen av 
ekonomiska resurser är orättvis. I Pratt et al. (2005) diskuterar vårdpersonal om att i den tidiga 
fasen av demens har den drabbade möjlighet att ta del av och vara med att planera sin framtid. 
Detta var emellertid inget som kom fram i analysen i detta arbete vilket författarna tycker är 
lite märkligt. Borde de inte vara intresserade av att se till att få det så bra som möjligt senare i 
livet eller är det rädsla som får dem att inte vilja tänka på hur det kommer att bli?   
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I examensarbetets resultat framkom det att majoriteten av de drabbade var medvetna om att 
deras liv var i förändring och att upprätthålla sin identitet i den nya livssituationen var inte 
bara en utmaning utan ett sätt att hantera situationen . Vissa beskrev hur de blev främlingar i 
sitt eget liv men även hur de försökte ”passa in sjukdomen” i sitt liv. Att utarbeta psykiska 
strategier av dessa slag tror författarna är nödvändigt för att fortsätta leva ett meningsfullt liv 
trots diagnosen. De anhörigas liv påverkas såklart också av partnerns insjuknande men de har 
kanske inte samma behov av att anpassa och omvärdera sin självuppfattning. Persson och 
Zingmark (2006) beskriver hur de anhöriga uppger att de fortfarande lever med samma person 
men att denne är i en förändringsprocess på grund av sjukdomen. I analysen framkom även att 
många upplever skam, förödmjukelse, utanförskap och att bli missförstådd i sociala 
sammanhang som ett resultat av deras minnesproblem vilket fick dem att undvika sådana 
situationer. Detta tror vi beror på en okunskap om demens och hur den yttrar sig hos många 
människor. Kanske undviker också den drabbade att tala om för sin omgivning att de har 
demens för att de inte ska tycka synd om dem och behandla dem annorlunda. Detta kan då i 
sin tur kanske leda till att omgivningen upplever dem som avvikande och socialt 
inkompetenta vilket gör att de undviker att interagera med dem vilket kanske kan öka känslan 
av bland annat skam och utanförskap hos den drabbade. Känslor av skam och förödmjukelse 
kan också relateras till det som Eriksson (2005) menar, att lidande inte behöver vara synbara 
symtom såsom smärta utan även ett själsligt lidande som skam eller skuld som upplevs i 
samband med sjukdom. 

6.2.2 Uppfattningar om sjukdomens orsaker och verkan  

Att de problem som personen med demens upplevde var en del av normalt åldrande var något 
som både den drabbade och de anhöriga (Quinn et al, 2008; Loukissa et al. 1999) förde fram. 
Detta tror författarna kan bero på att de inte accepterat att det är demens som drabbat dem. I 
Siriopoulos et al. (1999) framkom att de anhöriga hade svårt att acceptera sin partners 
diagnos. De drabbade betonade å andra sidan vikten av att acceptera sjukdomen men även att 
kämpa emot den. Andra personer drabbade av demens beskrev sjukdomen som antingen en 
del av personen eller som skild från den. Författarna förvånades av den utbredda tendensen 
hos respondenterna att bortförklara eller minimera problemen. Att det skulle vara en del av 
naturligt åldrande kanske kan bero på den allmänna uppfattningen, som författarna tycker 
finns, att man blir ”glömsk” när man blir gammal. 

I detta examensarbete framkom att en vanlig orsak till frustration hos de drabbade var 
bristande kommunikation med familjemedlemmar. Deltagare uttryckte att de inte hade någon 
att prata med och att deras familj inte litade på dem. I analysen framkom även att vissa 
undvek situationer där deras minnesproblem fick dem att känna sig obekväma. Detta kan 
relateras till den allmänna uppfattning som finns i dagens samhälle att människor som lider av 
demens inte kan kommunicera med omvärlden på ett adekvat sätt (Keane, 1994) och de 
beskrivs ibland som ”tomma skal” som mist förmågan att tänka och känna (Moore & Hollet, 
2003). Kanske beror det obehag som personer med demens upplever just på denna 
uppfattning, att människor i samhället behandlar personer med demens annorlunda. 

6.2.3 Självuppfattning och lidande 

Ett tema som framkom i analysen var identitet och att upprätthålla sin identitet var ett sätt att 
hantera sjukdomen. Människans identitet är kopplad till vad vi presterar och hur kroppen ser 
ut och fungerar enligt Eriksson (2005). Många menade att de fortfarande var samma person 
efter att de hade fått sin diagnos och de fortsatte att utföra de aktiviteter de tidigare gjort. 
Detta relateras till Erikssons (2005) teori att hälsa inte endast är frånvaro av sjukdom. Några 
nämnde den negativa identitet som sjukdomen förde med sig, som tillexempel att bli 
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uppfattad som ”dum” vilket kan relateras till det som Dodd och Wiener enligt Pernod och Liu 
(2006) menar, att jaget är rotat i den fysiska kroppen och är baserat på sin kapacitet att utföra 
vanliga aktiviteter. 

Eriksson (2005) menar att när en människas upplevelse av sig själv hotas så lider människan. 
Detta hänger ihop med att människan inte tror att hon kan leva upp till andras förväntningar 
som en följd av sitt sätt att vara av en sjukdom. Det framkom i analysen i detta examensarbete 
att ett sätt att hantera sin situation var att undvika situationer där deras minnesproblem gjorde 
att de kände sig obekväma. Att undvika situationer för att de inte tror att de lever upp till 
andras förväntningar kan enligt Erikssons teori tolkas som lidande. Eriksson menar vidare att 
sjukdom och ohälsa påverkar hela människans livssituation 

Under temat ”möten med andra” i examensarbetets analys framkom att många inte längre 
upplevde sig bekräftade som individer. Detta kan relateras till det som Dodd och Weiner 
enligt Pernod och Liu (2006) säger, att interagera med andra spelar en stor roll för hur en 
människa uppfattar sig själv. Känslor av skam och osäkerhet samt förödmjukelse då de blev 
missförstådda eller ignorerade var några aspekter av kontakt med andra människor. Flera 
ansåg sig mindervärdiga i jämförelse med andra och detta relateras till det Eriksson (2005) 
skriver, att människan upplevelser av skam och förnedring har att göra med att människan 
uppfattas som mindre värd och sämre än vad människan själv tänkt och hoppats på.   

Problem som framkom i analysen var att inte längre kunna utföra alla aktiviteter de ville, att 
de oroade sig för att svika sina nära samt att bli en börda för sina anhöriga. Detta relateras till 
det Eriksson (2005) menar, att sjukdomslidande är de symtom och problem som följer med en 
sjukdom och hit räknas såväl fysiska symtom som upplevelse av att vara begränsad.  Att vara 
begränsad kan relateras till det som framkom i analysen att personer med demens undviker 
situationer som gör att de känner sig besvärade på grund av deras minnesproblem. 

Utifrån resultatet upplever författarna att i stort sett hela livet påverkas för personen drabbad 
demens. De utryckte att deras värld blev mindre och de blev mindre socialt engagerade. De 
var också oroliga över att förlora sina intellektuella och sociala förmågor.  Detta relateras till 
det Eriksson (2005) säger om att sjukdom och ohälsa berör hela människans livssituation. Det 
livet som var så självklart och invant rubbas och tas mer eller mindre ifrån en. Då står 
människan inför ett lidande som omfattar hela hennes livssituation, ett livslidande. 
Livslidande kan innebära många olika saker som till exempel hot mot sin egen existens och 
förlust av möjlighet att fullfölja olika sociala uppdrag. Resultatet i detta examensarbete visade 
på känslor av förödmjukelse och utanförskap då personer missförstod eller ignorerade dem, 
vilket författarna relaterar till det Eriksson (2005) menar att livslidande är. Detta lidande 
relateras till allt vad det innebär att leva och att vara människa bland andra människor. 

6.2.4 Demens utifrån fyra ”banor” 

Utifrån detta examensarbete upplever författarna demens som en stor anhörigsjukdom. 
Wiener och Dodd beskriver att leva med en sjukdom som ett sorts arbete och detta arbete 
omfattar personen sjukdom och alla andra som interagerar med personen som tillexempel 
familj och sjukvårdspersonal. Wiener och Dodd menar att detta arbete innefattar som 
interagerar med personen drabbad av sjukdom, alltså även anhöriga. De olika typerna av 
”arbeten” är organiserade i fyra banor som utförs av familj och personen drabbad av sjukdom. 
Den första banan är sjukdomsrelaterad och innefattar diagnos, hur man hanterar symtomen 
och hur man förhindrar att kriser uppstår (Pernod & Liu, 2006). I analysen i detta arbete har 
det kommit fram olika sätt hur man hanterar symtom, såsom att tona ner dem och bortförklara 
dem. Den andra banan handlar om det vardagliga livet och innehåller dagliga aktiviteter, att 
kunna klara av ett hushåll, upprätthålla relationer och att kunna arbeta (Pernod & Liu, 2006). 
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Även detta framkom i analysen bland annat genom att till exempel fortsätta vara samma 
person som innan diagnosen. Andra saker som enligt författarna till detta examensarbete kan 
kopplas till denna bana var att vissa utryckte oro för att förlora de intellektuella och sociala 
förmågor som är nödvändiga för att fungera som en produktiv medlem av samhälle. Detta 
anser författarna till detta examensarbete. Tredje banan kallas för ”biographical work” och 
innefattar informationsutbyte och att uttrycka känslor (Pernod & Liu, 2006). Analysen i detta 
examensarbete resulterade i en mängd känslor som deltagarna utryckte. För att nämna några 
så var frustration, ledsamhet och maktlöshet känslor som framkom . Fjärde banan, att minska 
osäkerheten, handlar bland annat om att minska osäkerheten på sin egen identitet. Balansen 
mellan banorna är dynamisk och förändras över tid, mellan situationer, av uppfattningar och 
av olika spelare i den totala organisationen. Det biografiska sammanhanget är rotat i den 
fysiska kroppen och då kroppen förändras genom sjukdomens gång förändras kapaciteten att 
utföra olika typer av arbete och detta förändrar i sin tur ens identitet(Pernod & Liu, 2006). Att 
identiteten förändras uttrycks av de drabbade på olika sätt.  Många kände sig mindervärdiga i 
jämförelse med andra eller sitt tidigare jag. Detta kan relateras till det som Weiner och Dodd 
menar, att jaget är rotat i den fysiska kroppen och då kroppen förändras förändras i sin tur ens 
identitet (Pernod & Liu, 2006).  

6.3 Forskningsetisk diskussion 

Författarna upplevde att artiklarna som analyserades uppfyllde de krav som ovan beskrivits 
gällande empirisk forskning. Det vill säga informerat samtycke, skydd av privatlivet och att 
bli korrekt återgiven. Då författarna till examensarbetet inte själva intervjuat respondenterna 
kan vi endast utifrån det publicerade materialet bedöma huruvida etiska krav uppfyllts. De 
flesta studier hade tagit etiska övervägande i beaktning men i vissa framgick inte några etiska 
aspekter. Inga studier hade några namn eller annat som skulle kunna röja identiteten på 
deltagarna. Citaten har bevarats på sitt ursprungliga språk för att inte förvränga innebörden av 
det då deltagare har rätt att bli korrekt återgivna. Slutligen vill författarna framhålla att inget 
material har plagierats och inga resultat har fabricerats. Författarna har genom att gå igenom 
analysen flera gånger gjort sitt yttersta för att inte övertolka resultaten vilket författarna tror 
kan vara lätt gjort när merparten av studierna analyserats och teman har börjat att 
utkristalliserat sig. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Som förslag till fortsatt forskning tycker författarna att det skulle vara både intressant och 
betydelsefullt för vården att ta reda på hur dessa individer vill bli vårdade. Detta var ingenting 
som framkom i de analyserade studierna så därför anser författarna att detta bör studeras. Det 
skulle vara intressant att ta reda på vilka tankar och känslor som finns innan en diagnos har 
ställts men det kanske kan vara svårt att rekrytera personer till studien.  

6.5 Tillämpning av resultatet i praktiken 

Författarna tror att kunskapen som inhämtats genom detta examensarbete kommer att hjälpa 
dem att förstå hur personer drabbade av demens, speciellt i tidig fas, upplever sin situation. 
All annan vårdpersonal kan också ha nytta av resultatet för att bättre förstå individer drabbade 
av demens. Även om demens är en gemensam diagnos är det dock viktigt att komma ihåg, 
som Eriksson (2005) säger, att varje människa är unik och har unika begär och behov och 
därför måste alla människor vårdas individuellt. Resultatet i detta examensarbete kan guida 
vårdaren i dennes strävan att ge en god vård. 
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7. Slutsats 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva personers upplevelser av att leva med demens 
i tidig fas. Resultatet bedöms svara på syftet och har gett en ökad förståelse för hur de 
drabbade upplever sin situation. Av resultatet, som redovisades i fyra huvudteman med 
varierande antal underteman, kunde författarna dra en del slutsatser.  

När de drabbades erfarenheter och tankar jämfördes med de anhörigas redogörelser som 
framkom i bakgrunden, kunde vi dra slutsatsen att de närstående upplevde situationen som 
mycket mera skrämmande och osäker. Även om de drabbade i viss mån oroade sig för att 
förlora kognitiva och fysiska förmågor och att bli en börda för sin familj, menade de samtidigt 
att de ju fortfarande kunde göra det de tyckte om, att de fortfarande var samma person och att 
det inte fanns någon större anledning att oroa sig för framtiden. Detta kan antingen tolkas som 
försvarsmekanismer av olika slag, eller som sjukdomens sätt att åtminstone delvis skona 
människan från insikten om hur radikalt de håller på att förändras.  

I vården av patienter drabbade av demens bör mycket vikt läggas vid att uppskatta den unika 
individens behov och begär och hjälpa denne till ett värdigt och meningsfullt liv trots de 
kognitiva svårigheterna. Samtidigt är demens i allra högsta grad en anhörigsjukdom och 
denna studie visar att familj och vänner spelar en avgörande roll i personen med demens 
vardag. Man bör därför även arbeta för att stödja dem och deras relation till den drabbade för 
att på så sätt främja båda parters trygghet och förståelse. Vidare forskning anser författarna 
bör handla om hur de drabbade vill bli vårdade då detta inte var något som framkom i 
analysen. Det skulle även vara relevant för vården av personer med demens att undersöka hur 
anhöriga bäst kan stöttas för att kunna och orka med att ta hand om personen med demens. 

 

 

 



 

22 

 

Referenser 

Adolfsson, R., Bucht, G., Sandman, P.O., Winblad, B., & Åström, S. (1988). 
Demenssjukdomar och äldrepsykiatri. Utredning, behandling och omvårdnad. 
Stockholm: Hagman 

Aggarwal, N., Vass, A., Minardi. A., Ward, R., Garfield, C.,  & Cybyk, B. (2003). People 
with dementia and their relatives: personal experiences of Alzheimer´s and the 
provision of care. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 10,187-197. 

Basun, H.(2004). Alzheimers sjukdom – förlopp. I K. Tiger (Red), (2004). Om demens. 
Stockholm: Liber 

Cahill, S., Begley, E., Topo, P., Saarikalle, K., Macijauskiene, J., Budraitiene, A., et. al. 
(2004). “I know where this is going and I know it won´t go back”: hearing the 
individuals voice in dementia quality of life assessments. Dementia, 3, 313-330. 

Clare, L. (2002). We´ll fight it as long as we can: coping with the onset of Alzheimer´s 
disease.  Aging & Mental Health, 6(2), 139-148. 

Clare, L. (2003). Managing threats to self: awareness in early stage Alzheimer disease. Social 
science & Medicine, 57, 1017-1029. 

Cowell, F. (2010). Care of older people with dementia in an acute hospital setting. Nursing  
Standard, 24(23), 42-48. 

Eriksson, K. (2004). Vårdprocessen. Stockholm: Liber 

Eriksson, K. (2005). Den lidande människan. Stockholm: Liber 

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretative research: Interpretetive data synthesis 
of processed data. Australian Journal of Advanced Nursing, 20(2), 22-26. 

Friberg, F. (2006). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 
forskning. I F. Friberg (Red.), (2006). Dags för uppsats – vägledning för 
litteraturbaserade examensarbeten (s. 105-115). Lund: Studentlitteratur 

Gillies, B.A. (2000). A memory like clockwork: Accounts of living through dementia. Aging 
& Mental Health, 4(4):366-374 

Grafström, M. (1994). The experience of burden in the care of elderly persons with dementia.  
Doktorsavhandling, Umeå Universitet, Instutionen för avancerad omvårdnad 

Harman, G., & Clare, L.(2006). Illness representations and lived experience in early-stage 
dementia. Qualitative Health Research, 16, 484-502. 

Hellström, I., Nolan, M., & Lundh, U. (2007). Sustaining ´couplehood: Spouses´s strategies 
for living positively with dementia. Dementia, 6, 383-409. 

Holst, G., & Hallberg, R. I. (2003). Exploring the meaning of everyday life, for those 
suffering from dementia. American Journal of Alzheimer´s Disease and Other 
Dementias, 18, 359-365. 

Jacobsen, I. (2007). Förståelse, beskrivning och förklaring: Introduktion till 
samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 

Keane, W.L. (1994). The patient’s perspective: The Alzheimer’s association. Alzheimer 
Disease and Associated Disorders, 8, 151-155. 



 

23 

 

Larsson, M-E., & Rundgren, Å. (2010). Geriatriska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur. 

Loukissa, D., Farran, J. & Graham, K. L. (1999). Caring for a relative with Alzheimer's 
disease: The experience of African-American and Caucasian caregivers. American 
Journal of Alzheimer´s Disease and Other Dementias,14, 207-216.   

Macquarrie, C. (2004). Experiences in early stage Alzheimer´s disease: Understanding the 
paradox of acceptance and denial. Aging & Mental Health, 9(5), 430-441. 

Mok, E., Lai, C., Wong F., & Wan P. (2007).  Living with early-stage dementia: the 
perspective of older Chinese people. Journal of Advanced Nursing, 59(6), 591-600. 

Moore, F. T. & Hollet, J. 2003. Giving Voice to Persons Living With Dementia: The 
Researcher's Opportunities and Challenges. Nursing Science Quarterly,16(2), 162-167. 

Ostwald, K. S., Duggleby., W. & Hepburn, W. K. (2002). The stress of dementia: View from 
the inside. American Journal of Alzheimer´s Disease and Other Dementias, 17, 303-
312. 

Persson, M., & Zingmark, K. (2006). Living with a person with Alzheimer’s disease: 
Experiences related to everyday occupations. Scandinavian Journal of Occupational 
Therapy, 13, 221-228. 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2004). Nursing research - generating and assessing evidence for 
nursing practice. Lippincott: Williams & Wilkins. 

Pratt, R., Clare., L., & Kirchner, V. (2005). “It´s like a revolving door syndrome”: 
Professional perspective on models of acess to services for people with early-stage 
dementia. Aging & Mental Health, 10(1), 55-62. 

Preston, L., Marshall, A., & Bucks, S. R. (2007). Investigating the way that older people cope 
with dementia. A qualitative study. Aging & Mental Health, 11(2), 131-143. 

Penrod, J. & Liu, Chin-Fang. (2006). Dorotha E. Theory of illness trajectory. In A. Marriner 
Tomey & M.R Alligood (Red.), Nursing Theorists and Their Work (s. 664-678). St. 
Louis Missouri: Mosby Elsevier (sixth ed.). 

Quinn, C., Clare, L., Pearce, A., & van Dijkhuizen, M. (2008). The experience of providing 
care in the early stages of dementia: A interpretative phenomenological analysis. Aging 
& Mental Health, 12(6), 769-778. 

Sabat,  S. R. (1998). Voices of Alzheimer's disease sufferers: a call for treatment based on 
personhood. Journal of Clinical Ethics, 9(1), 35-48. 

Segesten, K. (2006). Användbara texter. I F. Friberg (Red.), (2006). Dags för uppsats – 
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 37-45). Lund: Studentlitteratur.  

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen. 

Siriopoulus, G., Brown, Y. & Wright, K. (1999). Caregivers of wives diagnosed with 
Alzheimer´s disease: Husband´s perspectives. American Journal of Alzheimer´s Disease 
and Other Dementias, 14(2), 79-87.   

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: 
Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen. (2010). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. 
Stockholm: Socialstyrelsen. 

SOU 1999:4. God sed I forskning. Stockholm: Statens Offentliga Utredning. 



 

24 

 

Steeman, E., Godderis, J., Grypdonck, M., De Bal, N., & Dierckx de Casterlé, B. (2007). 
Living with dementia from the perspective of older people: Is it a positive story? Aging 
& Mental Health, 11(2), 119-130. 

Svenskt Demens Centrum. (2008). Demens - DSM-IV-kriterierna. Hämtad den 3 juni 2010, 
från Svenskt Demens Centrum: http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-
demens/Utredning-och-diagnos/Diagnoskriterier/Demens/ 

Sällström, C. (1994). Spouses´experiences of living with a partner with Alzheimer´s disease. 
Doktorsavhandling, Umeå universitet, Institutionen för avancerad omvårdnad, geriatrisk 
medicin och psykiatri. 

Söderlund, M. (2004). Som drabbad av en orkan. Anhörigas tillvaro när en närstående 
drabbas av demens. Åbo Akademi. 

Werezak, L., & Stewart, N. (2002). Learning to live with early dementia. Canadian Journal of 
Nursing Research, 34(1), 67-85. 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur.  

 

 

 

  



 

1 

 

Bilaga 1. De studier som användes i litteraturstudien. 

 

Artikel Problem och 
syfte 

Metod Resultat  

Författare: Clare, L. 
Titel: We´ll fight it as 
long as we can: coping 
with the onset of 
Alzheimer´s disease.   
Tidskrift: Aging & 
Mental Health, 6(2), 
139-148. 
Årtal: 2002 

Att förstå hur 
människor med 
demens i tidig fas 
försöker anpassa sig 
och hantera 
situationen är viktigt 
för att utveckla 
interventioner som 
kan förbättra 
människors egen 
förmåga att hantera 
sin tillvaro. Syftet är 
att identifiera och 
konceptualisera de 
handlings-strategier 
som människor med 
demens i tidig fas 
använder. 

Kvalitativ metod, 
intervjuer. 
Tolv deltagare 
med demens-
sjukdom i tidig 
fas. 

Det som framkom var 
tre teman, dessa var 
”holding on”, 
kompensation och 
utveckla en 
kämparglöd.  

Författare: Clare, L 
Titel: Managing threats 
to self: awareness in 
early stage Alzheimer 
disease. 
Tidskrift: Social    
 science & 

 Medicine, 57, 
 1017-1029. 
Årtal: 2003 

Brist på insikt ses ofta 
som ett biologiskt 
symptom på demens 
men man har inte 
undersökt hur/om 
psykosociala faktorer 
påverkar insikten. 
Syftet är att undersöka 
dessa faktorer. 

Kvalitativ metod, 
intervjuer. 
Tolv deltagare 
diagnostice-rade 
med demens i 
tidig fas. 

Olika teman framkom 
som speglade vilken 
insikt de hade i sina 
svårigheter. Dessa var 
hur de uppfattar dem, 
reagerar på dem, 
förklarar dem, upplever 
dem och anpassar sig 
till dem. Utifrån dessa 
handlade vissa individer 
utifrån avsikten att 
bevara sitt gamla jag 
medan andra försökte 
anpassa sig till sin nya 
livssituation. 

Författare:Gillies, 
B.A. 
Titel: A memory like 
clockwork: Accounts 
of living through 
dementia. 
Tidskrift: Aging 

Möjligheten för 
personer med demens 
att beskriva sina 
upplevelser och 
därmed påverka sin 
vård och behandling 
har hittills varit 

Kvalitativ studie, 
intervjuer. 
20 deltagare med 
diagnosen 
demens. 

Två teman framkom. 
Dessa var hur de 
upplever sjukdomen 
och hur de hanterar sina 
upplevelser. 
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 & Mental Health, 

 4(4):366-374 
Årtal: 2000 

begränsade av en 
uppfattning om att de 
är oförmögna att 
uttrycka sig. Syftet 
med denna studie är 
att belysa hur de 
upplever sin demens. 

Författare: Harman, 
G., & Clare, L 
Titel: Illness 
representations and 
lived experience in 
early-stage dementia. 
Tidskrift:  
Qualitative  

Health Research, 
16, 484-502. 
Årtal: 2006 

Syftet är att förstå hur 
hot mot det egna jaget 
från en kronisk 
sjukdom kan hanteras. 
Detta kan förbättra 
vården och förståelsen 
för hur personer med 
demenssjukdom 
upplever sin sjukdom. 

Kvalitativ metod, 
semistruktur-
erade intervjuer. 
Nio deltagare i 
den tidiga fasen 
av demens deltog. 

Två övergripande 
teman framkom och 
dessa var; det kommer 
bli värre och tankar och 
förståelse kring 
demens. 

Författare: Holst, G., 
& Hallberg, R. I. 
Titel: Exploring the 
meaning of everyday 
life, for those suffering 
from dementia. 
Tidskrift: 
American 

Journal of Alzheimer´s 

Disease and Other 

Dementias, 18, 359-
365. 
Årtal: 2003 

Det är brist på studier 
om hur personer 
drabbade av 
demenssjukdom erfar 
och värderar sitt eget 
liv under sjukdomen. 
Resultatet kan 
användas för att 
förbätra vården. Syftet 
är att ta reda på de 
drabbades upplevelser 
av vardagen. 

Kvalitativ metod, 
intervjuer. Elva 
deltagare med 
måttlig demens. 
Nio deltagare i 
tidig fas av 
demens deltog. 

Resultatet indikerar att 
många känner skam, 
sorg och ledsamhet när 
deras liv med 
sjukdomen börjar men 
vissa tycker att livet är 
hanterbart. 

Författare: 
Macquarrie, C. 
Titel: Experiences in 
early stage Alzheimer´s 
disease: Understanding 
the paradox of 
acceptance and denial. 
Tidskrift: Aging  
& Mental Health,  
9(5), 430-441. 
Årtal: 2004 

Syftet är att beskriva 
upplevelser av 
demenssymtom, 
relationer med 
anhöriga och tankar 
om framtiden. 

Kvalitativ metod, 
intervjuer. Tretton 
deltagare som 
nyligen 
diagnosticer- ats 
med demens. 

Det övergripande temat 
handlar om att vara en 
självständig unik 
människa vs objekt. 
Förklarande av 
paradoxen av varför 
personer med demens 
både accepterar och 
förnekar sin situation. 

Författare: Mok, E., 
Lai, C., Wong F., & 
Wan P. 
Titel: Living with 
early-stage dementia: 
the perspective of older 
Chinese people. 

Syftet är att beskriva 
äldre kinesiska 
människors 
upplevelser av demens 
i tidig fas och deras 
metoder för att hantera 
sjukdomen. 

Fenomenolo-gisk 
ansats. Kvalitativ 
metod, intervjuer. 
Tolv deltagare i 
den tidiga fasen 
av demens. 

Fyra huvudteman 
identifierades. Dessa 
var erkännande av 
sjukdom, att anamma 
en ny roll i relationer 
med anhöriga, att 
fortsätta leva och att 
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Tidskrift: Journal  
of Advanced  

Nursing, 59(6),  
591-600. 
Årtal: 2007 

Att förstå detta är en 
viktig utgångspunkt 
för att utveckla 
interventioner som 
kan förbättra deras 
anpassning till 
sjukdomen. 

uppleva förluster som 
resulterar i frustration 
och osäkerhet. 

Författare: Preston, 
L., Marshall, A., & 
Bucks, S. R. 
Titel: Investigating the 
way that older people 
cope with dementia. A 
qualitative study. 
Tidskrift: Aging & 
Mental Health, 11(2), 
131-143. 
Årtal: 2007 
 

För att förbättra 
vården av och 
livskvalitén för 
personer med 
demenssjukdom krävs 
kunskap om denna 
grupp. Syftet är att 
undersöka hur äldre 
personer med tidig 
demens hanterar sin 
situation 

Kvalitativ metod. 
Material 
insamlades 
genom intervjuer. 
De 12 deltagarna 
hade fått 
diagnosen mild 
demens  2-20 
månader före 
studien. 

Tre huvudteman 
framkom vilka var 
upprätthålla sin 
identitet, förstå 
demenssjukdomen och 
olika strategier för att 
hantera sin situation.  

Författare: Steeman, 
E., Godderis, J., 
Grypdonck, M., De 
Bal, N., & Dierckx de 
Casterlé, B. 
Titel: Living with 
dementia from the 
perspective of older 
people: Is it a positive 
story? 
Tidskrift: Aging  
& Mental Health,  
11(2), 119-130. 
Årtal: 2007 

Demens påverkar 
individens livskvalité. 
Kunskap om hur 
människor med 
demens upplever sin 
livssituation är viktigt 
för att utveckla 
omsorgen för 
individen med 
demenssjukdom och 
deras familjer. Syftet 
är att utforska vad det 
betyder att leva med 
demens i tidig fas. 

Kvalitativ metod, 
intervjuer. 
20 deltagare med 
mild demens 
deltog. 

Resultatet visade en 
överlag positiv attityd 
till att leva med 
demens. 

Författare: Werezak, 
L., & Stewart, N. 
Titel: Learning to live 
with early dementia 
Tidskrift: 
Canadian Journal  

Of  Nursing 

Research, 

34(1), 67-85. 
Årtal: 2002 

Mycket av den 
litteratur som finns om 
tidig demenssjukdom 
utgår från vårdarens 
perspektiv medan lite 
kunskap finns om de 
drabbades 
upplevelser. Denna 
studies syfte är att 
utforska  processen att 
lära sig leva med sin 
sjukdom  

Kvalitativ metod, 
intervjuer. Sex 
deltagare med 
demens i tidig fas. 

Fem steg i processen att 
anpassa sig till 
sjukdomen 
identifierades. Dessa 
var orsaker och 
händelser av betydelse 
för sjukdomen, 
förväntningar, hur man 
framställer sig inför 
andra, assimilation och 
acceptans. 

 

 


