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Sammanfattning 
Bakgrund: Idag lever ca 158 000 personer med en demenssjukdom i Sverige och 
antalet ökar varje år. 92 000 av dessa bor hemma och enligt tidigare forskning bor 35 
000 ensamma. Forskning visar att informellt stöd är viktigt för personen med en 
demenssjukdom. Att leva utan ett informellt stöd kan då vara svårt och det finns lite 
kunskap om detta.  
Syfte: Syftet med översikten var att undersöka upplevelsen av att leva ensam med en 
demenssjukdom.  
Metod: En litteraturöversikt av kvalitativa artiklar sammanställdes med en induktiv 
ansats. Data samlades in i databaserna Cinahl, Medline samt PsycInfo. Åtta artiklar 
med kvalitativ metod inkluderades i resultatet. Dataanalysen skedde enligt Fribergs 5-
stegsmodell.  
Resultat: Fyra huvudteman identifierades i litteraturöversikten: ensamhet, 
begränsningar, meningsfullhet samt rädsla.  
Slutsats: Personer som lever ensamma med en demenssjukdom upplever sin tillvaro 
på liknande sätt som personer med en demenssjukdom som har en informell vårdare i 
hemmet. En markant skillnad är upplevelsen av ensamhet som är stor hos de flesta 
personer som lever ensamma med en demenssjukdom, men upplevelserna skiljer sig 
individer emellan. 
 
Nyckelord: Upplevelse, litteraturöversikt, hemmet, Maslows motivationsteori, utan 
anhörig 
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Summary 
Background: Today, around 158 000 people with dementia lives in Sweden, the 
number is increasing every year. 92 000 people live at home and according to previous 
research 35 000 live alone. Research shows that informal support is important for the 
person with dementia. Living without informal support can then be difficult and there 
is little knowledge about this. 
Aim: The aim of the literature review was to investigate the experience of living alone 
with dementia.  
Method: A literature review of qualitative articles was compiled with an inductive 
approach. Data was collected in the databases Cinahl, Medline and PsycInfo. Eight 
articles with qualitative method were included in the result. Data analysis was 
conducted according to Friberg's 5-step model.  
Result: Four main themes were identified in the literature review: loneliness, 
limitations, meaningfulness, and fear.  
Conclusion: Individuals living alone with dementia have similar experiences as those 
with dementia who have an informal caretaker at home. A significant difference is the 
perception of loneliness that is great among most people living alone with dementia, 
but the experiences differ between individuals. 
 
Keywords: Experience, literature review, home, Maslow’s theory of motivation, 
without a relative 
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Inledning 

Varje dag förlorar jag delar av mig själv och det är uppenbart att jag är 
påväg mot det tillstånd som alla demenspatienter till slut hamnar i, 
nämligen att inte veta vem jag är och behöva heltidsvård. När jag skriver 
detta, vet jag att jag inom sex månader eller nio eller tolv månader 
kommer jag, Gillian, inte längre vara här. Vad ska göras med min kropp? 
Den kommer vara fysiskt levande men det kommer inte finnas någon i den 
(Folkmarson Käll, 2016, s.41). 

 
År 2014 tog 84-årige Gillian Bennett sitt liv efter att ha levt med en demenssjukdom i 
tre år. Detta är ord från hennes självmordsbrev (Folkmarsson Käll, 2016). 
 
Demenssjukdom beskrivs ofta som “de anhörigas sjukdom”. Sjukdomen är svår för de 
anhöriga och de anhöriga spelar en viktig roll i vardagen hos personen med 
demenssjukdom. De antar rollen som vårdare och stöttar och hjälper hen att bevara 
sin identitet. Genom att ge ledtrådar när minnet inte längre räcker till och finnas där 
för personen med en demenssjukdom får de hen att känna sig mer självständig 
(Folkmarson Käll, 2016). Men hur är det att leva med en demenssjukdom när det inte 
finns någon anhörig i hemmet som kan hjälpa och stötta en? 

Bakgrund 

Vad är en demenssjukdom 
Ordet demens kommer från latinets de “från” och mens “sinne” (Lindskog, Andrén-
Sandberg, Frank & Buckhöj, 2014) vilket är ett samlingsnamn för sjukdomar som 
orsakar kognitiv svikt samt påverkar personlighet och emotionella funktioner 
(Marcusson, Blennow, Skoog, Wallin & Röhl, 2011). I Sverige lever idag ca 160 000 
människor med en diagnostiserad demenssjukdom och ca 24 000 insjuknar i det varje 
år enligt Socialstyrelsen (2016). Antalet personer med en demenssjukdom beräknas 
fördubblas vart tjugonde år vilket kommer leda till en stor påfrestning för vården. 
Ungefär 8 % av alla svenskar som är 65 år eller äldre och närmare 50 % av alla över 90 
år lever med en demenssjukdom (Basun, 2013). Globalt sett lever 46,8 miljoner 
människor med demenssjukdom och siffran beräknas stiga till 131,5 miljoner vid år 
2050. I 20–50 % av fallen upptäcks eller dokumenteras inte demenssjukdom i 
primärvården. Denna uppskattning gäller för höginkomstländer (Alzheimer’s Disease 
International, 2015). 
 
Indelningen som ofta används är primärdegenerativa, vaskulära samt sekundära 
demenssjukdomar. Primärdegenerativ demenssjukdom orsakas av processer som 
angriper det centrala nervsystemet och leder till att hjärnans celler förtvinar. 
Alzheimers sjukdom, lewykroppsdemens och frontotemporal demenssjukdom är 
exempel på primärdegenerativa demenssjukdomar. Alzheimers sjukdom är den mest 
förekommande primärdegenerativa sjukdomen och utgör 50–60 procent av alla 
demenssjukdomar (Marcusson et al., 2011). 
 
Vaskulär demenssjukdom utgör 25–30 procent, vilket innebär att de är de näst mest 
förekommande demenssjukdomarna. Vaskulär demenssjukdom är ett begrepp som 
används för att samla demenssjukdomar som är orsakade av skador i hjärnans 
blodkärl. Dessa orsakas vanligtvis av en infarkt eller blödning (Marcusson et al., 2011). 
Vaskulära demenssjukdomar uppstår plötsligt (Basun, 2013), men kan det ta mellan 6 
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och 12 månader efter en inträffad stroke innan det kan konstateras att personen har en 
så kallad post-strokedemens. Personen har då inte rehabiliterats från sina symtom som 
kan vara t.ex. förlamning, talproblem eller synfältsbortfall. Vilka påföljder individen 
får beror på vilket område i hjärnan som drabbats (Londos, 2013). Det är inte ett 
ovanligt fenomen att det förekommer vaskulära skador hos personer med Alzheimers 
sjukdom. Det är då inte lätt att gränsdra vilken demenssjukdom som förekommer, 
istället brukar det då kallas för blanddemens (Marcusson et al., 2011). 
 
Utöver primärdegenerativa och vaskulära demenssjukdomar finns även omkring 70 
stycken sekundära demenssjukdomar. Dessa sjukdomar leder inte huvudsakligen till 
en demenssjukdom men kan resultera i demenssymtom. Somliga av dessa sjukdomar 
kan behandlas, det är därför ytterst viktigt att den som drabbas av en demenssjukdom 
får en noggrann utredning (Marcusson et al., 2011). Hydrocephalus, B12-vitaminbrist, 
hypo- och hyperparatyreoidism, hjärntumörer, alkoholmissbruk, HIV och syfilis är 
några exempel på sjukdomar som kan leda till en sekundär demenssjukdom (Basun, 
2013). 
 
Symtomen som uppkommer varierar beroende på vilken typ av demenssjukdom 
personen drabbas av, men några som är gemensamma är till exempel minnessvikt, 
förändringar av social kognition och försämrade motoriska funktioner (Hydén, 2016). 
Varför demenssjukdom uppkommer är ännu oklart men riskfaktorer för att drabbas av 
en demenssjukdom inkluderar stigande ålder, genetik, kön, utbildning. Även vaskulära 
faktorer som högt blodtryck, förhöjda blodfetter, diabetes och åderförkalkning är 
riskfaktorer till både primärdegenerativa och vaskulära demenssjukdomar. Skyddande 
faktorer föreslås vara antiinflammatoriska läkemedel, läkemedel mot högt blodtryck 
och höga blodfetter, användande av hormonet östrogen samt måttlig mängd alkohol 
(Marcusson et al., 2011). 
 
Det kan gå många år innan en demenssjukdom kan fastställas då det är svårt att 
avskilja vad som är normalt åldrande eller en påbörjad demenssjukdom (Marcusson et 
al., 2011). För att kunna diagnostisera en demenssjukdom måste en utredning 
genomföras. En noggrann anamnes görs av personen själv eller en anhörig, ibland 
utförs den av båda personerna. Personen genomgår en fullständig fysisk och psykisk 
undersökning. Blodprover och hjärnröntgen används för att diagnostisera 
demenssjukdom men även för att utesluta andra sjukdomar som kan vara anledningen 
till symtomen. Kognitiva funktionstester som till exempel klocktestet och 
femsaksprovet utförs. Även en ADL-bedömning (Aktiviteter i Dagliga Livet) bör göras 
(Basun, 2013).  
 
En diagnostiserad demenssjukdom kan delas in i tre olika stadier. Mild 
demenssjukdom innebär att personen kan klara sig utan några större hjälpinsatser. Vid 
måttlig demenssjukdom behöver personen i fråga hjälp med de dagliga sysslorna 
medan vid svår demenssjukdom behöver hen hjälp med det mesta i livet 
(Socialstyrelsen, 2016). MMSE-SR 2010 (Mini Mental State Examination - Svensk 
Revidering 2010), även kallad MMT (Mini Mental Test), är ett grovt mått som används 
i demensutredningen och för att uppskatta i vilket stadie personen med 
demenssjukdom har nått (Basun, 2013). 

Att leva med en demenssjukdom 
Att förlora sina minnen, sitt förnuft och framför allt sin identitet är vanliga 
föreställningar av demenssjukdom. Utan förmåga att tänka logiskt eller något minne 
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av sin egna historia har man enligt västvärldens kultur inget som längre definierar en 
som person (Hydén, 2016). Man blir ett tomt skal, eller en “grönsak” som Gillian 
Bennett beskrev det (Folkmarson Käll, 2016). 
 
Det har gjorts forskning för att försöka motbevisa föreställningen om att identiteten 
förloras, detta för att öka förståelsen för personer med en demenssjukdom. Det talas 
inte om identitet och personskap som något en antingen har eller inte har, utan istället 
om olika grader av identitet. Att en inte försvinner som person, utan förändras (Hydén, 
2016). I Phinneys intervjustudie (2011) betonar personerna med en demenssjukdom 
att de är samma person nu som innan sjukdomen, dock medger de att livet ser 
annorlunda ut nu och att de har fått anpassa sig. De kände att det var något inom dem 
som var skyddat från deras demenssjukdom. De beskrev det som den del som 
definierar dem som person. I studier av Caddell och Clare (2011) och MacRae (2010) 
berättade deltagarna att de upplever att de inte har förändrats särskilt mycket sen de 
fick demenssjukdomen, det enda som är annorlunda är att de är lite mer glömska nu.  
 
Att leva med en demenssjukdom kan beskrivas som ett lidande, men personen behöver 
inte vara lidande för att hen lever med en demenssjukdom. Lidande är ett subjektivt 
begrepp och en individuell upplevelse som i det här sammanhanget innefattar 
depression, ångest, sorg och smärta. En orsak till lidandet kan vara att personen inte 
längre känner kontroll över sitt liv utan är beroende av andra. En annan orsak kan vara 
känslor som rädsla och förtvivlan för att glömma och för att inte förstå vad som händer 
i omgivningen. Ofta blir personerna med en demenssjukdom isolerade då det sociala 
kontaktnätet minskar på grund av rädsla (Bartlett, Windemuth-Wolfson, Oliver & 
Dening, 2017). Med en demenssjukdom följer flera negativa känslor som inte kan 
ignoreras. Flera känner rädsla inför framtiden och över hur demenssjukdomen 
kommer att utveckla sig (de Boer et al., 2007). De upplever att de bara har en 
begränsad tid kvar då de har sett hur vänner och familj med sjukdomen har försämrats 
(Phinney, 2011). Men de känner även att de måste göra det bästa utav situationen och 
försöka leva i nuet. Genom att fokusera på det de kan göra och hålla sig aktiva känner 
de att de har kontroll över sin situation och kan de då bevara sin identitet (MacRae, 
2010). Då demenssjukdomen inte kommer över en natt ger det individen en chans att 
anpassa sig till sjukdomen med tiden (de Boer et al., 2007). 

Behov av informellt stöd 
En anhörig är den person som ger omvårdnad eller stöd till en närstående som har hög 
ålder, en svår sjukdom eller en funktionsnedsättning. En närstående är personen som 
tar emot omsorg av en anhörig som kan vara någon i familjen, en släkting, en granne 
eller en vän (Socialstyrelsen, 2012). De anhörigas upplevelse av att ha en partner med 
en demenssjukdom är att de med tiden blir mer en vårdare än en partner. Allt eftersom 
personen med en demenssjukdom förändras i sin sjukdom blir det allt svårare att leva 
tillsammans (Meyer, McCullough & Berggren, 2016). De beskriver situationen som 
svår eftersom de känner sig tvingade till att anta rollen som vårdgivare (Lethin, 
Hallberg, Karlsson & Janlöv, 2016). Vid en parrelation där en partner har haft en god 
relation till personen med en demenssjukdom innan sjukdomens debut upplever de 
tillfredsställelse med vårdandet, till skillnad från när det har varit en dålig relation då 
den anhöriga istället upplever stress och ibland även depression (Nilsson & Hellström, 
2016).  
 
Den anhöriga är en trygg punkt och ett viktigt stöd för personen med en 
demenssjukdom. En insats som flera makar gör handlar om att hjälpa personen med 
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att behålla sin identitet (Crichton & Koch, 2007). Det finns flera strategier som går ut 
på att hålla fast vid “det som var”, till exempel att leta efter de egenskaper som 
påminner om personen innan sjukdomen och förstärka dessa. Ofta hittar de en rutin 
tillsammans med personen med en demenssjukdom för att klara av vardagen och för 
att kunna leva ett bra liv på egen hand (Nilsson & Hellström, 2016). Den anhöriga kan 
bland annat stötta och försöka ge ledtrådar när personen med en demenssjukdom inte 
längre minns. Genom att ge uppgifter som att koka kaffe eller dammsuga, hjälper de 
hen att känna sig mer delaktig och bevarar hens upplevelse av självständighet. Även 
om det skulle ha gått fortare om den anhöriga hade gjort det själv. Det förekommer 
även att de “skyddar” personen med en demenssjukdom från vetskapen om hur mycket 
de egentligen behöver hjälp med (Hellström, Nolan & Lundh, 2007). Den anhöriga 
inspirerar och uppmuntrar personen till att bevara sina intressen och göra aktiviteter 
som känns meningsfulla. Genom att den anhöriga tar över till exempel medicindelning 
kan personen istället fokusera på det som känns meningsfullt (Phinney, 2011). Då 
integriteten är viktig både för personen med en demenssjukdom och för den anhöriga, 
finns det en vilja av att klara sig så länge som möjligt utan hjälp från andra. Men allt 
eftersom sjukdomen fortskrider blir det svårare för dem att klara sig på egen hand 
(Lethin et al., 2016). 

Hemmets betydelse 
Av de ca 158 000 personer som lever med en demenssjukdom i Sverige bor ca 42 % på 
särskilt boende, det vill säga 66 000, resterande 92 000 bor i ordinärt boende 
(Socialstyrelsen, 2016). Enligt en sammanställning av Socialstyrelsen (2005) bor 35 
000 ensamma i ordinärt boende, varav 25 000 med mild demenssjukdom, 9 500 med 
måttlig demenssjukdom samt 500 med grav demenssjukdom. När den här rapporten 
utkom år 2005 antogs det att 78 000 personer med demenssjukdom bodde i ordinärt 
boende. 
 
Hemmet är en del av en människas identitet, det står för vilka vi är och vilka vi vill vara. 
I hemmet finns både personliga möbler och ting som har ett affektivt värde och det är 
där den äldre spenderar största delen av dagen (Odzakovic & Kullberg, 2016). För 
deltagarna i Dahlin-Ivanoff, Haak, Fänge och Iwarssons (2007) studie betydde 
hemmet säkerhet inom de fyra väggarna som utstrålade värme och bekvämlighet. För 
dem var hemmet också en trygghet då de känner till området och grannarna. Hemmet 
är anpassat till individen som bor där, till exempel borttagna trösklar och hiss, vilket 
får personen att känna sig självständig. Deltagarna beskrev även friheten med ett eget 
hem då de kan komma och gå som de vill, göra saker på sitt sätt när de så önskar. 
 
I en studie av Aminzadeh, Dalziel, Molnar och Garcia (2010) där de undersökte 
meningen och upplevelsen av att leva hemma för personer med en demenssjukdom 
framkom det olika teman i resultatet. Deltagarna beskrev att hemmet var lika med 
valfrihet och självständighet. De upplevde trygghet i att veta vart allting finns, vilka ens 
grannar är och andra som jobbar i området. De beskrev hemmet som en plats för 
socialisering och avskildhet samt uttryck för personliga intressen, bedrifter, 
värderingar och status. Studien undersökte även vilka känslor som uppstod när 
deltagarna föreställde sig att flytta hemifrån. De beskrev saknad av både minnen som 
uppstått där och personliga föremål. En grupp i studien beskrev att kärnpunkten i 
hemmet var de meningsfulla aktiviteter som fyllt deras dagliga liv, och det var detta de 
skulle sakna om de flyttade från hemmet (Aminzadeh et al., 2010). 
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Åldrandet och ensamheten 
Var tredje person över 60 år i Sverige bor ensam enligt en studie gjord av Statistiska 
Centralbyrån [SCB] (2014). Sedan 1990-talet har antalet äldre som bor ensamma 
minskat. Detta beror på att det blir allt vanligare att ha sin make eller maka kvar i livet. 
Att bo ensam när man inte har någon partner är något de flesta i Sverige föredrar 
framför att bo med släktingar eller andra människor. 
 
Upplevelsen av ensamhet kan variera. För vissa, framför allt för de som nyligen blivit 
änkor, kan ensamheten vara svår och jobbig, medan för andra kan det vara en frihet 
att bara behöva tänka på sig själv (Bergland, Tveit & Gonzalez, 2016). Upplevelsen 
varierar även beroende på attityden hos den äldre. Vissa fokuserar på det de har kvar, 
vilket får dem att känna sig mindre ensamma, medan andra fokuserar på det de har 
förlorat, vilket får dem att känna sig mer ensamma (Kirkevold, Moyle, Wilkinson, 
Meyer & Hauge, 2013). 
 
Fysiska förändringar vid åldrandet kan vara svåra att hantera och det kan påverka det 
sociala livet (Kirkevold et al., 2013). Förändringar som nedsatt syn, nedsatt hörsel och 
försämrad rörlighet begränsar vardagen för den äldre då hen inte kan gå ut och 
socialisera sig på samma sätt som tidigare. Risken för depression ökar hos äldre, 
framförallt hos äldre män, som bor ensamma (Lysack, Neufeld, MacNeil & 
Lichtenberg, 2001). Även risken för demenssjukdom ökar hos de äldre som saknar 
socialt stöd jämfört med de som har det (Holwerda et al., 2014).  
 
Även om en person bor ensam innebär det inte att personen saknar ett socialt nätverk. 
Forskning visar att det sociala nätverket kan påverka välbefinnandet hos den äldre 
(Kirkevold et al., 2013; Wang, 2016). De med socialt nätverk har färre negativa tankar 
och lägre stress, samt upplever att de har en bättre psykisk hälsa och klarar av vardagen 
bättre. För att ”skydda” sig från upplevelsen av ensamhet är det viktigt för den äldre 
att upprätthålla sina intressen och hobbyer, att inte ha något att göra på dagarna fick 
dem att känna sig mer nedstämda och ensamma. Hobbyer är även en viktig social 
aktivitet (Kirkevold et al., 2013). 

Teoretisk referensram – Maslows motivationsteori 
Abraham Maslows (1943) motivationsteori kommer från den humanistiska psykologin 
där man ser människan som en ständig process (Tamm, 2012). Maslow menar i sin 
teori att människan arbetar mot att uppnå mål i livet. När ett mål är uppfyllt strävar 
hen efter ett nytt. Målet är total tillfredsställelse men denna upplevelse är kortvarig då 
en ny strävan utvecklas. I teorin har Maslow utvecklat en behovspyramid då han anser 
att människans behov är rangordnade efter hur viktiga de är för personen. För att nå 
de högre behoven i hierarkin måste “grundbehoven” vara så gott som tillfredsställda. 
Begreppet utvecklingsbehov, som Maslow har som komplement till behovspyramiden, 
innebär varje behov i pyramiden som leder individen till ökat inre välbefinnande och 
självförverkligande när det uppnås. Bristbehov är behov när de inte är tillfredsställda, 
till exempel brist på trygghet, kärlek och respekt. Dessa hämmar individens utveckling. 
Maslows teori utgår egentligen från den friska människan, men kan användas i motsatt 
syfte då en sjukdom kan “förstöra” en människas behovspyramid då varje del av den 
påverkas. Flera behov som annars är självklara är numera ett bristbehov (Tamm, 
2012). 
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De första behoven, längst ner i behovspyramiden, är fysiologiska behov och innefattar 
bland annat mat, vatten, sömn, sinnesstimulering, fungerande andning, kroppens 
temperaturreglering och sex. När dessa behov uppnås strävar individen efter att 
tillfredsställa nya behov. Om de fysiologiska behoven inte är uppnådda är de andra 
behoven obetydliga tillsvidare. En riktigt hungrig person tänker på, drömmer om, vill 
bara ha och gör allt för att få mat. Meningen med livet för personen är mat (Maslow, 
1943). För många är de fysiologiska behoven en självklarhet men för den sjuke är det 
ett bristbehov. Sömnen på sjukhus är inte lika bra som hemma då man sällan har ett 
eget rum, andra patienter som är i samma rum kanske snarkar, hostar eller ringer på 
nattpersonalen. Även stimulering av sinnena är bristande på ett sjukhus med dess 
enformiga rutiner och opersonliga miljö och kan leda till bland annat rastlöshet, ångest 
och stress (Tamm, 2012). 
 
När de fysiologiska behoven är relativt uppnådda uppkommer nya behov. Näst på tur 
i behovspyramiden är trygghetsbehoven som, likt de fysiologiska behoven, är 
grundläggande behov. Individen söker här efter trygghet, säkerhet och mänsklig 
kontakt. När en vuxen person inte känner sig trygg, eller rent av hotad, i en situation 
är denne duktig på att dölja det. När ett barn till exempel blir skrämd av ett högt ljud 
kan det inte kontrollera sin reaktion (Maslow, 1943). Vuxna har ett stort 
trygghetsbehov, de behöver vänner, familj, arbete och en stabil ekonomi. De sociala 
relationer som skapas till andra människor under ett liv utgör ett skyddsnät och skapar 
trygghet hos individen. När personen känner sig otrygg finns släkt och vänner där för 
att hjälpa och stötta. Trygghetsbehovet kan också tillfredsställas av en religiös eller 
filosofisk livssyn. För äldre personer är trygghetsbehovet större än hos vuxna. 
Tryggheten som hemmets kända miljö innebär hotas om den äldre måste flytta och 
otrygghet uppstår även när främmande människor vårdar dem. Den sjuke personen 
förlorar alltid sin trygghet. Många frågor uppkommer och ett tidigare förutsägbart liv 
har blivit oförutsägbart. Kontrollen är förlorad och oron är oundviklig. Mänsklig 
kontakt är avgörande för att kunna leva och för den sjuke personen kan besök eller 
telefonsamtal av nära och kära skapa trygghet (Tamm, 2012). 
 
Om de fysiologiska behoven och trygghetsbehoven är någorlunda uppfyllt är behov av 
kärlek och gemenskap nästa nivå i pyramiden. Här suktar personen efter intimitet, 
relationer och samhörighet hos vänner, en partner eller barn (Maslow, 1943; Tamm, 
2012). I alla delar av livet är kärlek och relationer något som söks. Det lilla barnet 
behöver sina föräldrars kärlek, barn och ungdomar vill ha kompisars bekräftelse, de 
vuxna söker kärlek av en partner och den äldre vill umgås med sina nära och kära den 
sista tiden i livet. Dessa behov är inte lätta att uppfylla och kan för vissa vara ett 
bristbehov. Många längtar efter närhet och upplever ensamhet, utanförskap och en 
tomhet när de inte har det (Tamm, 2012). Maslow (1943) understryker att kärlek inte 
är synonymt med sex, utan menar att sex är ett fysiologiskt behov. 
 
Om de “lägre” behoven är tillfredsställda är behov av självuppskattning nästa nivå. 
Det är viktigt för individen att få respekt och uppskattning både från sig själv och 
andra. Människan behöver känna att det hen gör är betydelsefullt och att dennes 
kunskaper och insatser värdesätts av andra och när detta är uppnått leder det till bland 
annat självförtroende (Maslow, 1943; Tamm, 2012). Vid långvarig sjukdom förändras 
en människas självbild som byggts upp under livets gång. Aktiviteter som utfördes 
innan sjukdomens uppkomst måste modifieras eller avslutas och den sjuke människan 
blir beroende av andra. Självuppfattningen ändras och självförtroendet och 
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självkänslan sjunker. Eftersom personen inte fyller samma funktion som innan får 
denne inte den uppskattning som tidigare (Charmaz, 1987). 
 
Behov av självförverkligande är behovspyramidens högsta nivå. Självförverkligande 
innebär att människan behöver göra det människan är lämpad till för att inte känna 
missnöjdhet och rastlöshet. För att bli helt tillfredsställd måste en musiker skapa 
musik, en poet måste skriva och en konstnär måste måla. Vad människan kan vara 
måste hen vara. Dessa behov är individuella och behöver inte vara kreativa skapanden 
utan kan uttrycka sig exempelvis genom atletiska prestationer eller strävan efter att 
vara den ideala föräldern (Maslow, 1943). Det är få människor som har förmågan att 
uppnå självförverkligande och långt ifrån alla kan tillfredsställa behovet. Anledningen 
till det kan vara att individen inte inser sina talanger, har behov som är oförenliga med 
varandra eller har tvivel på sig själv. Självförverkligande kräver också mod och 
risktagande i att våga misslyckas vilket hotar behovet av trygghet. Det är få som har 
detta mod (Tamm, 2012). Den sjuke människan är begränsad och måste följa vissa 
bestämmelser, till exempel att ta mediciner eller ändra kosten. Sjukdomen kan 
medföra upplevelser av isolering och ensamhet och detta påverkar människans 
identitet. För den sjuke innebär självförverkligande att bygga upp en ny identitet. För 
att göra detta måste den sjuke sluta se förluster och istället återskapa en ny verklighet 
på ett socialt och psykologiskt plan (Charmaz, 1987). 
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Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka upplevelsen av att leva ensam med en 
demenssjukdom. 

Material och metod 

Design 
Uppsatsen är en litteraturöversikt där syftet är att få en överblick över det aktuella 
kunskapsläget inom området (Friberg, 2012b). I en litteraturöversikt går det att 
använda sig av både kvalitativa och kvantitativa artiklar, men eftersom uppsatsen 
handlar om att undersöka upplevelsen är det en sammanställning av kvalitativa 
artiklar. Uppsatsen är skriven utifrån en induktiv ansats, vilket innebär att datan inte 
är analyserad efter en bestämd teori (Priebe & Landström, 2012).  

Urval och datainsamling 
Uppsatsen bygger på vetenskapliga artiklar som har fokuset på personers upplevelse 
av att leva ensam med en demenssjukdom. Artiklarna har sökts fram i databaserna 
Cinahl (Cumulative Index of Nursing and Allied Health), Medline samt PsycInfo via 
biblioteket vid Jönköping University. Enligt Forsberg och Wengström (2016) 
innehåller Medline, Cinahl och PsycInfo vetenskapliga artiklar huvudsakligen inom 
området omvårdnad. PsycInfo täcker området omvårdnad ur ett psykologiskt 
forskningsperspektiv. 
 
Enligt Karlsson (2012) är användning av begränsningsfunktioner effektiva vid 
artikelsökning för att erhålla relevanta artiklar. Författarna valde att använda 
kvalitativa artiklar publicerade från 2002 och framåt, skrivna på engelska samt var 
peer-reviewed. Att en artikel är peer-reviewed innebär att artikeln är publicerad i en 
vetenskaplig tidskrift, dock påvisar det inte om artikeln är vetenskaplig eller ej 
(Östlundh, 2012). Sökord som användes var “living alone”, “live alone”, “community 
living”, “dementia”, “alzheimers”, “cognitive impairment”, “qualitative”, “narrative”, 
“interview*, “case study” samt “perceptions”. De booleska operatorerna AND samt OR 
kombinerades med sökorden för att styra sökningen och göra den mer riktad mot 
syftet. Även den booleska termen NOT användes tillsammans med sökordet 
”quantitative” för att undvika kvantitativa artiklar i sökningen. För att få med alla 
böjningsformer av orden användes funktionen trunkering (Östlundh, 2012) (se bilaga 
1).  
 
Sökningarna resulterade i åtta kvalitativa artiklar med sammanlagt 73 deltagare (se 
bilaga 2). Totalt var det 55 kvinnor och 11 män, samt 7 personer i en studie där kön inte 
framkom. Två av artiklarna byggde på samma studie. Studierna var gjorda i Sverige (n 
=1), USA (=1), Kanada (n=2), Australien (n=2) och Storbritannien (n=2). Det har inte 
gjorts någon avgränsning på ålder eller kön på deltagarna då det inte var relevant för 
att svara på syftet. Graden av demenssjukdom har inte heller begränsats i sökningen. 
I tre av artiklarna hade deltagarna mild till måttlig demenssjukdom, i en hade de 
måttlig till måttligt svår demenssjukdom och i en artikel hade de mild till svår 
demenssjukdom. I tre av artiklarna framgick det inte vilken grad av demenssjukdom 
deltagarna hade. Samtliga artiklar som inkluderades i resultatet återfinns i bilaga 2 
samt markerades med en asterisk i referenslistan.  
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Dataanalys 
Båda författarna läste, var och en för sig, alla titlar som sökningen genererade och läste 
de abstracts som verkade relevanta för litteraturstudiens syfte. Författarna jämförde 
sedan de artiklar med varandra som de ville kvalitetsgranska. Artiklarna granskades 
av båda författarna. Kvalitetsgranskningen genomfördes med hjälp av Jönköping 
University’s formulär “Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ 
metod” (se bilaga 3). 
 
Analysen av artiklarna skedde sedan enligt Fribergs (2012a) femstegs-analysmodell. I 
det första steget läste författarna igenom de artiklar som valts ut flera gånger och 
fokuserade på studiernas resultat. I det andra steget fokuserade författarna på teman 
och subteman i de enskilda studiernas resultat. I steg tre sammanställdes studiernas 
resultat i ett gemensamt dokument för att få en överblick av den insamlade datan. I 
steg fyra ställdes studiernas resultat mot varandra och likheter och skillnader 
presenterades i en översiktstabell och utifrån likheter i studiernas teman skapades nya 
teman. I det femte och sista steget presenterades de nya teman som framkommit i form 
av rubriker med tillhörande text utifrån de analyserade studier som ingått i denna 
litteraturöversikt (Friberg, 2012a). Författarna letade efter nyckelfynd i artiklarna för 
att sedan skapa huvudteman och subteman. Exempel på detta, se tabell 1. De 
huvudteman som framkom var: Ensamhet, Begränsningar, Meningsfullhet samt 
Rädsla. 
 
Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, subtema och huvudtema. 

Nyckelfynd Subtema Huvudtema 

“Jag vill vara en del i beslutsfattandet, du vet, det 
borde jag vara. Jag bara känner att de behandlar 

mig som ett barn… Jag vill bli hörd mer…” 

Förlorad identitet 
och självständighet 

Rädsla 

“Jag vill inte göra någonting fel… Jag vill inte göra 
några stora misstag eller nåt… [väns namn] gjorde 

misstag och då satte de henne på 
ålderdomshemmet.” 

Oro inför framtiden Rädsla 

Etiska överväganden 
Etiska överväganden har funnits genom hela uppsatsen, från val av ämne till 
genomförande. I en litteraturöversikt ligger den etiska fokusen på att undvika att göra 
feltolkningar av artiklar och litteratur (Kjellström, 2012). Risken för feltolkningar 
fanns då artiklarna var på engelska (Skarsäter & Ali, 2012). Författarna har diskuterat 
artiklarna med varandra för att minimera risken för missuppfattningar. Enligt 
Forsberg och Wengström (2016) finns det en risk att förvränga resultatet om inte alla 
artiklar som svarar på syftet inkluderas, något som uppsatsförfattarna var noga med 
att efterfölja. 
 
Det finns ett individskyddskrav som ska skydda personerna som medverkar i en 
forskningsstudie från kränkning och skada. Samtidigt finns det ett forskningskrav när 
forskningen kan leda till samhällsnytta. Detta innebär att viktig forskning ska göras om 
man etiskt kan motivera den och samtidigt skydda individen (Vetenskapsrådet, 2011). 
I kvalitativa intervjustudier kommer intervjuaren nära inpå individen och riskerar då 
att få en maktposition (Kjellström, 2012). Då uppsatsen är en litteraturöversikt 
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behövdes ingen etisk prövning (Forsberg & Wengström, 2016). Men då vald metod var 
att söka efter kvalitativa artiklar var författarna noga med att samtliga artiklar som 
inkluderades i resultatet har haft forskningsetiska överväganden beskrivna.  
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Resultat 

I resultatet presenteras fyra huvudteman med åtta subteman som har skapats utifrån 
analysen av de granskade vetenskapliga artiklarna. De fyra huvudtemana är Ensamhet, 
Begränsningar, Meningsfullhet och Rädsla. I tabell 2 presenteras samtliga teman och 
subteman.  
 
Tabell 2. Resultat i form av huvudteman och subteman. 

Huvudteman Subteman 

 
Ensamhet 

Avsaknad av sällskap 

Avskildhet 

 
Begränsningar 

Det vardagliga livet 

Det sociala livet 

 
Meningsfullhet 

Självständighet och identitet 

Välbefinnande 

 
Rädsla 

Förlorad identitet och självständighet 

Oro inför framtiden 

Ensamhet 
Det första huvudtemat är Ensamhet och det har två subteman: Avsaknad av sällskap 
och Avskildhet. Upplevelsen av ensamhet var återkommande i dataanalysen och under 
det här temat beskrivs ensamhet både som ofrivilligt och frivilligt. De som hade förlorat 
någon upplever ensamheten som något negativt medan de som som avsiktligt höll sig 
undan upplever ensamheten som något positivt. 

Avsaknad av sällskap 
Känslan av ensamhet är central hos personer som lever ensamma med en 
demenssjukdom. Även om de hade hemtjänstpersonal som besökte dem dagligen eller 
om de besökte en dagverksamhet flera gånger i veckan var känslan av ensamhet 
distinkt. Känslan var mer påtaglig hos de som inte hade några barn eller syskon. När 
dagarna är ensamma blir de även långtråkiga. Tystnaden får dem att känna sig som 
ensammast i världen, en deltagare beskrev att hen känner sig som ett objekt. I brist på 
stimulans väljer de att gå och lägga sig istället och de sätter på TVn för att fylla 
tystnaden. Ensamheten får dem att längta efter socialt sällskap, efter någon som har 
tid att sitta ned och lyssna (Svanström & Sundler, 2015). 
 
För de som tidigare hade levt med en partner var ensamheten svårare att hantera än 
för de som levt ensamma hela livet. Saknaden efter sin partner tog upp en stor del av 
vardagen. De påmindes ständigt om ensamheten när de lade sig i en tom säng eller åt 
middag ensam och de pratade med fotografier av sin bortgångna partner för att fylla 
tystnaden. En person berättade att när hens partner dog försvann en del av hens 
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identitet och att ingenting spelade längre någon roll (Duane, Brasher & Koch, 2013). 
En partner var en del av identiteten och att inte längre ha någon betydelse i någon 
annan människas liv uppfattades som det första steget till en förlorad identitet, något 
som också kunde upplevas som en försämring av demenssjukdomen (Svanström & 
Sundler, 2015).  

Avskildhet 
För vissa är att leva ensam en livsstil, de har alltid gjort det och ser det som en del av 
sin identitet (Duane et al., 2013). En person med en demenssjukdom berättade att hen 
alltid har varit en ensamvarg och att hen önskade att kunna fortsätta att leva ensam så 
länge som möjligt (Lloyd & Stirling, 2015). Flera av de som levde ensamma, oavsett 
hur länge, kände att de mådde bra av att leva ensamma (Harris, 2006). De kände sig 
stolta över att klara sig på egen hand och ofta tog de avstånd från familj och vänner för 
att de inte vill vara någon börda för dem (de Witt, Ploeg, & Black, 2010; Harris, 2006). 
Personerna kunde uppleva att det var jobbigt när de fick besök för att de kände sig 
trängda. Ibland kände de ett behov av att få vara själva och vissa drog ner persiennerna 
för att få mer avskildhet (Lloyd & Stirling, 2015). 

Begränsningar 
Det andra huvudtemat är Begränsningar med subtemana Det vardagliga livet och Det 
sociala livet. Personerna med en demenssjukdom upplevde olika begränsningar i 
vardagen. Sjukdomen fick dem även att känna sig begränsade och exkluderade socialt. 

Det vardagliga livet 
Att inte längre kunna köra bil var ett moment som personer som lever ensamma med 
en demenssjukdom upplevde som en förlust, och därmed även en förlust av sin 
självständighet (de Witt et al., 2009, 2010; Harris, 2006; Lloyd & Stirling, 2015). Vissa 
förklarade att de slutat köra bil frivilligt, andra hade endast satt upp gränser som till 
exempel att bara köra i kända områden eller endast köra dagtid (Harris, 2006). De 
uttryckte att det var bristande säkerhet i trafiken som var anledningen till de slutade 
köra bil, samt sin egen körförmåga på grund av demenssjukdomen (de Witt et al., 2010; 
Lloyd & Stirling, 2015). 
 
På grund av osäkerhet över att inte finna sin väg tillbaka undvek personerna med en 
demenssjukdom att resa eller gå långt hemifrån (de Witt et al., 2009; Frazer, Oyebode 
& Cleary, 2012). Ännu en begränsning som uppkommit ur oro för sin egen säkerhet 
beskrev deltagare att de har slutat använda ugnen och spisen. Personerna uttryckte 
deras besvikelse över detta då matlagning och bakning varit en stor del av deras liv och 
nu var matlagning ingenting de längre kunde utföra självständigt (de Witt et al., 2009). 
 
I Svanström och Sundlers studie (2015) berättade en deltagare att hen inte längre hade 
kontroll över sin kropp och hade svårt att samla sina tankar. Tidigare 
vardagsaktiviteter, såsom att åka buss, hade blivit allt svårare för personer med en 
demenssjukdom då busschaufförer sällan väntade tills personen hann sätta sig ned 
säkert (Duane et al., 2013). Även promenader försvårades och risk fanns för att ramla 
på grund av sprickor som fanns i trottoaren. En person beskrev en nyuppkommen 
osäkerhet inför promenader till postkontoret på grund av dennes demenssjukdom 
(Lloyd & Stirling, 2015). En annan person hade spenderat sitt liv med att åka runt och 
hjälpa människor men kunde inte längre göra det på grund av sina minnessvårigheter 
(Harris, 2006). Personerna uttryckte att de hade fått problem med att förstå vad andra 
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sa, förstå orden och svårt att komma ihåg vad de betydde (Frazer et al., 2012; Harris, 
2006). 
 
När personernas sjukdomstillstånd försämrades verkade de inte längre ta något 
initiativ hemma. De satt och tittade ut genom fönstret, bläddrade i tidningar, tittade 
på tv eller gick och lade sig i sängen. De kände fortfarande igen sina hus och föremålen 
där men miljön utanför hemmet verkade osäkert och de var ovilliga till att gå ut. De 
kunde namnge vardagliga föremål men förståelsen för deras funktion var försämrad 
(Svanström & Sundler, 2015).  

Det sociala livet 
Personerna som lever ensamma med en demenssjukdom märkte att de blev mer socialt 
tillbakadragna. Det kändes säkrare att stanna hemma än att delta i sociala aktiviteter, 
som till exempel ideellt arbete. En person brukade älska att gå på evenemang och 
lyssna på vad de hade att säga, men förstod inte längre allt som de sa vilket hade lett 
till att hen hade slutat gå (Harris, 2006). En annan person hade fått biljetter till en 
teater men såg ingen mening i att gå då hen inte skulle komma ihåg den (de Witt et al., 
2009). Stigande ålder och försämrad hälsa begränsade deltagarna från att fortsätta 
med aktiviteter som de tidigare såg som meningsfulla till exempel att sy, bygga 
leksaker, resa, vara med i föreningar och prata med andra människor (Harris, 2006; 
Svanström & Sundler, 2015). 
 
I Duanes et al. (2013) studie berättade personerna med en demenssjukdom om sina 
upplevelser av gruppaktiviteter. Det fanns en uppfattning om att aktiviteterna inte 
kunde tillgodose personernas fysiska begränsningar och intressen. Personer med 
synnedsättningar blev inte placerade längst fram och kunde då inte ta del av aktiviteten 
fullt ut. En deltagare kände sig inte självsäker nog att delta då hen trodde hen skulle 
bli för trött, en annan kände sig generad då personalen ville att hen skulle köras i 
rullstol trots att hen hade kapaciteten att gå. En person i de Witts et al. (2009) studie 
hade provat på en gruppaktivitet men inte känt någon samhörighet med de andra i 
gruppen och aldrig gått tillbaka dit.  
 
Demenssjukdomen hade fått personerna att känna sig exkluderade från samhället och 
trots att många hade regelbunden kontakt med familjemedlemmar fanns det de som 
hade mycket liten kontakt. De kände sig övergivna och upplevde att deras barn inte 
hade tid att umgås (Frazer et al., 2012). Kontakten som fanns skedde mest över telefon 
med barnen. Det var svårare för personen med en demenssjukdom att gå ut och träffa 
andra, delvis på grund av de inte längre kom ihåg adresser eller anvisningar 
(Svanström & Sundler, 2015).  

Meningsfullhet 
Det tredje huvudtemat är Meningsfullhet och det har två tillhörande subteman: 
Identitet och självständighet och Välbefinnande. Under det här temat beskrivs de 
faktorer som får personen som lever ensam med en demenssjukdom att känna 
meningsfullhet. De känner meningsfullhet i att bevara sin identitet och självständighet 
och känner välbefinnande i att göra aktiviteter de tycker om. 

Identitet och självständighet 
Genom att anpassa sin livsstil och vardag kunde personerna med en demenssjukdom 
behålla sin självständighet och bo kvar hemma ensamma, vilket var deras önskan 
(Duane et al., 2013; Frazer et al., 2012; Harris, 2006). De gör minnesövningar, skriver 
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ned saker och hittar strategier för att få vardagen att fungera (Frazer et al., 2012; 
Harris, 2006). Att få bo kvar hemma upplevs som viktigt, i hemmet känner personerna 
sig säkra och trygga, det är ofta där de har bott i större delen av sina liv och det är en 
del av deras identitet (de Witt et al., 2009; Frazer et al., 2012; Lloyd & Stirling, 2015; 
Svanström & Sundler, 2015).  
 
Personerna med en demenssjukdom som lever ensamma vill vara självständiga så 
länge som möjligt (Duane et al., 2013; Harris, 2006). De accepterar sina begränsningar 
och fokuserar på det de kan göra. Vardagliga sysslor som att förbereda måltider eller 
utföra ärenden får dem att känna som att de har presterat något och att de bevarar sin 
identitet. Därför valde de att inte ta emot, enligt dem, onödig hjälp för att kunna 
behålla sin självständighet. Även om det tar lite längre tid att gå och hämta ut sina 
läkemedel på egen hand väljer de att göra det ändå (Duane et al., 2013). Flera beskrev 
att de upplevde friheten med att de kan ta sig överallt, deras boende låg centralt och de 
hade nära till bland annat banken och till affärer, detta gjorde att de kunde ta sig dit på 
egen hand och bevara sin självständighet (de Witt et al., 2009; Lloyd & Stirling, 2015). 
 
Att de själva bestämde över sitt liv och sin framtid var viktigt. Genom att acceptera 
sjukdomen och anpassa sig efter den kunde personerna med en demenssjukdom känna 
att de bevarade sin identitet och självständighet (Harris, 2006). Med hjälp och stöd 
från sin familj eller sina vänner kunde de känna tilltro till framtiden (Frazer et al., 
2012; Harris, 2006). Socialt stöd gav dem som lever ensamma trygghet vilket hjälpte 
dem så de kunde fortsätta bo ensamma (Harris, 2006). Grannar, vänner och barn som 
bor i närheten kunde hjälpa dem både med praktiska saker och genom att vara ett 
sällskap och stöd (Frazer et al., 2012; Harris, 2006). 
 
Minnen av det förflutna är meningsfullt för personen med en demenssjukdom, det är 
en stor del av hens identitet. Genom samtal med andra människor kan dessa minnen 
komma fram igen. När de pratar om gamla minnen och om sina prestationer kan de 
glömma ensamheten för en stund och känna välbefinnande och att livet är meningsfullt 
(Duane et al., 2013; Frazer et al., 2012; Svanström & Sundler, 2015).  

Välbefinnande 
Personerna som lever ensamma med en demenssjukdom upplevde tillfredsställelse i 
att kunna gå ut på promenader (Gilmour, Gibson & Campbell, 2003; Lloyd & Stirling, 
2015). En person beskrev att hen älskade att komma ut på promenader i hens 
grönskande grannskap och möta andra människor. Att bevara sina intressen och 
hobbyer är viktigt för personerna, trots förändringar i deras hälsa (Harris, 2006; Lloyd 
& Stirling, 2015). En person berättade att trots att hen hade blivit nästintill blind kunde 
hen bevara sitt intresse för böcker med hjälp av ljudböcker. De sökte aktiviteter utifrån 
sina egna personliga intressen för att få en meningsfull vardag. Bland annat tittade de 
på TV-program om bilar, sport eller resor beroende på vad deras intressen var (Duane 
et al., 2013).  
 
Med hjälp av religion kunde några av personerna med en demenssjukdom uppleva 
meningsfullhet och glädje. De upplevde att Gud visade dem vägen och gav dem stöd i 
vardagen. Genom att omge sig av sin tro kände de sig aldrig ensamma och de kände att 
de hade något att förlita sig på (Duane et al., 2013; Frazer et al., 2012; Harris, 2006). 
 
Det kändes meningsfullt att känna samhörighet med andra människor (Frazer et al., 
2012; Svanström & Sundler, 2015). De kunde bland annat se fram emot 
dagverksamheten. Där kunde de träffa andra människor med en demenssjukdom som 
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var i en liknande situation. Att hitta något att sysselsätta sig med gav meningsfullhet 
(Svanström & Sundlers, 2015). Vissa valde att söka sig till volontärarbete, då kände de 
att de gjorde nytta. Det var också ett sätt att undvika ensamheten i hemmet (Gilmour 
et al., 2003; Harris, 2006). 

Rädsla 
Det fjärde och sista huvudtemat är Rädsla, med Förlorad identitet och självständighet 
samt Oro inför framtiden som subteman. Personerna med en demenssjukdom 
upplever hot mot deras identitet och självständighet och oro inför vad som kommer att 
hända i framtiden. 

Förlorad identitet och självständighet 
Det fanns en skamkänsla över att glömma hos personer med en demenssjukdom 
(Frazer et al., 2012). En person hade glömt bort att äta mat och försökte dölja det för 
att skydda sin självkänsla. Samma person hade även hörselproblem och fick ibland be 
de hen pratade med att upprepa sig. Trots att personen själv ansåg att det var för att 
hen inte hade hört upplevde hen att de trodde det var kopplat till demenssjukdomen. 
Även i Lloyd och Stirlings (2015) studie berättade en person att denne inte berättat 
för grannarna att hen gått vilse några gånger då hen inte ville känna sig övervakad. 
 
Personer som lever ensamma med en demenssjukdom upplevde hot mot sin 
självständighet då de var motvilliga till att få hjälp i hemmet med vardagliga sysslor 
och personlig vård (Gilmour et al., 2003). Att flytta till ett äldreboende sågs som att ge 
upp och självständigheten som de tidigare haft i och med att bo ensamma hotades 
(Frazer et al., 2012). Ett orosmoment som framkom var att inte få behålla sin 
självständighet då anhöriga exkluderade dem från beslutstaganden och de upplevde 
att de blev behandlade som barn (de Witt et al., 2009; Harris, 2006). 

Oro inför framtiden 
Personerna med en demenssjukdom såg vad som hände med andra människor som 
också hade sjukdomen och hur de blev sämre (de Witt et al., 2010; Frazer et al., 2012). 
Med tanke på att de sett människor kring dem försämras var de noggranna med att ta 
sina mediciner i förhoppning om att stanna upp tiden. De uttryckte en rädsla inför det 
som komma skall och att de en dag kanske kommer bli som de personer de sett på 
dagcentret. De berättade att de hellre dör innan det går så långt. En person sa att när 
hen blir så dålig kommer hen hoppa från ett berg för det är ett snabbt självmord (de 
Witt et al., 2010).  
 
Många förstod att de en dag kommer vara tvungna att flytta från hemmet och vissa 
uttryckte tydligt att de inte ville det (de Witt et al., 2010; Harris, 2006). De beskrev att 
en flytt är lika med en dödsdom (de Witt et al., 2010). En person förstod att hens minne 
blev allt sämre och oroade sig för att bli vräkt och, mot hens vilja, flytta till ett 
äldreboende (Frazer et al., 2012). I de Witts et al. (2009) studie berättade en person 
att hen såg en vän göra misstag och fick flytta in på äldreboende, personen försökte 
därför undvika misstag som kunde få hen att tvingas flytta.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Innan de sökningar som framkommer i sökmatrisen (se bilaga 1) gjordes, utförde 
författarna pilotsökningar för att skapa en överblick över materialet som fanns att 
jobba med. Olika sökord kombinerades för att se vilka resultat som kom fram. Utifrån 
detta fick författarna fram sökord som gav resultat som upplevdes relevanta för syftet 
enligt författarna. Både “living alone” och “live alone” inkluderades då en trunkering 
av det första ordet gav många träffar som inte svarade till studiens syfte. “community 
living” var ett sökord som uppkom vid pilotsökningarna som ämnesord i Cinahl. 
Synonymer till ord som “dementia” och “qualitative” lades till i sökningarna för att 
utöka möjligheten för fler träffar som svarade på syftet. 
 
Det finns inte mycket forskning idag om personers upplevelse av att leva ensam med 
en demenssjukdom (de Witt et al., 2009). Åtta vetenskapliga artiklar från tre olika 
databaser kunde efter kvalitetsgranskning användas i resultatet. Flera av artiklarna 
framkom i samtliga databaser. Sökningen kunde ha utökats med fler antal sökningar i 
flera databaser men då de artiklarna som valdes ut ansågs som tillräckliga för resultatet 
gjordes inga ytterligare sökningar. Enligt Friberg (2012a) är det mer fördelaktigt att 
göra en djupare analys av få artiklar, än en ytlig analys av många artiklar. Till en början 
var en av begränsningarna att exkludera artiklar som var äldre än 10 år men denna 
gräns utökades till 15 år då den första sökningen inte genererade ett tillfredsställande 
antal artiklar. Möjligheten fanns att inkludera ännu äldre artiklar, men då 
vetenskapliga artiklar är en färskvara (Östlundh, 2012) valdes detta alternativ bort. 
Författarna valde att inte göra några begränsningar på ålder på deltagarna eller landet 
artikeln kom ifrån i den här översikten då det skulle begränsa sökningen för mycket för 
att få fram ett tillräckligt resultat. Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes av båda 
författarna, detta ökade tillförlitligheten av kvaliteten. Kvaliteten kunde ha stärkts 
ytterligare om en extern person, till exempel handledare eller annan kunnig person 
inom området, granskat artiklarna (Wallengren & Henricson, 2012). Detta var 
författarnas första uppsats på hög nivå vilket enligt Henricson (2012) kan ha påverkat 
kvaliteten på studiens genomförande och resultat. Mycket tid lades på att studera 
texter kring hur ett examensarbete skulle skrivas och då tiden för uppsatsen var 
begränsad blev det då mindre tid till att skriva. 
 
I början av studien låg fokuset på personer som lever ensamma med en 
demenssjukdom som inte har någon anhörig. I flera av artiklarna framgick det dock 
inte alltid om personen hade någon anhörig eller inte och det fanns inga artiklar där 
det var tydligt att personen levde helt ensam utan anhöriga. Därför bestämdes det att 
inkludera de artiklar där det framgick att det fanns ett barn eller syskon som anhörig, 
men att personen med demenssjukdom levde ensam. En av artiklarna (Gilmour et al., 
2003) tog inte uteslutande upp upplevelser hos personer som lever ensamma med en 
demenssjukdom, utan inkluderade upplevelser hos deras anhöriga och vårdpersonal. 
Från denna artikel valdes endast nyckelfynd ut då det framgick tydligt att det var 
personerna med som levde ensamma med en demenssjukdom som själva uttryckt det. 
Det övriga i artikeln ansågs inte vara relevant för syftet och uteslöts från resultatet. 
 
Genom att göra en litteraturöversikt ges överblick om det aktuella kunskapsläget 
(Friberg, 2012b) vilket var uppsatsens mål. En empirisk studie hade varit intressant 
för författarna att genomföra på ämnet men skulle ha tagit längre tid än vad som fanns 
att tillgå. När syftet är att undersöka en upplevelse är kvalitativa artiklar att föredra 
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(Dahlborg Lyckhage, 2012) vilket användes i den här uppsatsen. Artiklarna som 
exkluderades var de med kvantitativ metod samt de som inte beskrev personer med 
demenssjukdoms upplevelse, då det inte svarade på syftet. Möjligheten fanns att 
inkludera de artiklar med kvantitativ metod och då använda en mixad metod, 
resultatet skulle då kunnat ha blivit mer omfattande (Borglin, 2012). En mixad metod 
kräver mer planering i början av en uppsats och då tiden var begränsad för den här 
uppsatsen valdes det alternativet bort. 
 
Artiklarna i resultatet är från Storbritannien, Kanada, Australien, USA och Sverige, 
vilket endast gav ett västerländskt perspektiv på resultatet. Detta är en svaghet i 
studien då det ger en fortsatt okunskap om det ser annorlunda ut i länder utanför 
västvärlden, vilket begränsar överförbarheten. En annan svaghet är att artiklarna som 
är med i resultatet hade flest kvinnliga deltagare, vilket kan ha påverkat resultatet och 
givit ett mer kvinnligt perspektiv på upplevelsen.  

Resultatdiskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka upplevelsen av att leva ensam med en 
demenssjukdom. Detta anses vara besvarat då upplevelserna är beskrivna i resultatet. 
Det fanns både likheter och skillnader mellan personer som lever med en 
demenssjukdom som är beskrivet i tidigare forskning och personer som lever ensamma 
med en demenssjukdom. Huruvida upplevelserna beskrivna av personer som lever 
ensamma med en demenssjukdom i resultatet är helt unika för de som lever ensamma 
eller om det är generellt för personer med en demenssjukdom är inte fullt tydligt, då 
all tidigare forskning inte har studerats för denna uppsats. Resultatet diskuteras mot 
tidigare forskning som är beskrivet i bakgrunden och mot Maslows motivationsteori 
som visar människans olika behov och hur de prioriteras, samt att människan ständigt 
strävar efter en inre tillfredsställelse. 
 
I resultatet framgår det att bevarandet av identiteten och självständigheten är viktig 
för personen som lever ensam med en demenssjukdom. Samtidigt som det finns en 
vilja att kunna klara sig själv så länge som möjligt finns det även en skamkänsla över 
sjukdomen. De hittar strategier för att klara vardagen utan hjälp utifrån. Identiteten 
och självständigheten är viktig även för personerna med en demenssjukdom som inte 
lever ensamma, men där har de istället det informella stödet som hjälp (Crichton & 
Koch, 2007). Resultatet visade även att hemmet är viktigt för personen som lever 
ensam med en demenssjukdom då det är en del av identiteten. Studier visar att 
hemmet har betydelse för både den åldrande personen och för personen med en 
demenssjukdom (Odzakovic & Kullberg, 2016). Den informella vårdaren har ett 
inflytande även i det sammanhanget. De hjälper personen med en demenssjukdom att 
minnas och ger personen uppfattningen av att hen klarar en stor del av vardagen själv 
(Hellström, Nolan, & Lundh, 2007). De finns där i stort sett dygnet runt som ett socialt 
stöd och som en trygghet för personen med en demenssjukdom. Precis som i tidigare 
forskning (de Boer et al., 2007) visar resultatet att personer med en demenssjukdom 
upplever rädsla inför framtiden och för att förlora sin identitet. En oro inför att en dag 
behöva lämna sitt hem och tryggheten som finns där och behöva vara beroende av 
andra. Utan en anhörig i hemmet kan det antas att personen med en demenssjukdom 
inte kan bo kvar i ordinärt boende lika länge, då tidigare forskning visar att en informell 
vårdare i hemmet har en viktig roll (Crichton & Koch, 2007).  
 
Begränsningar i vardagen och i det sociala livet finns beskrivet i tidigare forskning 
(Bartlett et al., 2017) och framkom även i resultatet. Det kan dock antas upplevas som 
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en större begränsning för de som lever ensamma med en demenssjukdom och inte har 
stödet från en anhörig att till exempel fortsätta med tidigare aktiviteter eller delta i 
sociala sammanhang. I resultatet framkom det begränsningar som att inte kunna ta sig 
någonstans på grund av indraget körkort eller osäkerhet för att inte hitta hem igen. 
Dessa begränsningar skulle kanske ha kunnat kringgås med hjälp av en informell 
vårdare som stöd då de ofta uppmuntrar personen med en demenssjukdom att 
fortsätta med sina aktiviteter (Phinney, 2011). 
 
Det som framkom i resultatet som är unikt för att leva ensam med en demenssjukdom 
var ensamheten. Bakgrunden hos personen med en demenssjukdom spelade roll i hur 
de upplevde ensamheten och framförallt för de som nyligen blivit änkor var 
ensamheten något svårt och otryggt. En livspartners trygghet och sällskap kan inte 
ersättas av sporadiska besök av barn och syskon eller av dagliga besök av 
hemtjänstpersonal. Behovet av sociala kontakter skiljer sig i resultatet och kan 
förmodas bero på bakgrund och tidigare behov av sociala kontakter. För de som alltid 
levt ensamma var ensamheten något viktigt för självständigheten enligt resultatet. 
Graden av demenssjukdom kan också antas påverka det sociala livet, då forskning visar 
att en demenssjukdom gör individen mer tillbakadragen vilket kan leda till isolering 
(Bartlett et al., 2017). 
 
I Abraham Maslows (1943) behovspyramid beskriver han människans behov 
hierarkiskt. Han menar att en individ inte suktar efter ett högre behov innan det 
föregående är, eller åtminstone näst intill, tillfredsställt. I resultatet framkommer det 
att många personer som lever ensamma med en demenssjukdom har uppnått de 
fysiologiska behoven men det finns de som saknar stimulans. Stimulans som hade 
kunnat komma från en anhörig i hemmet men i brist på detta går personerna hellre 
och lägger sig i sängen. För vissa är alltså detta ett bristbehov, för andra är det ett 
utvecklingsbehov. 
 
Trots att alla de fysiologiska behoven inte alltid är fullt tillfredsställda kan personen 
med demenssjukdom sträva efter nästa behov. I resultatet framkommer det att 
personer som lever ensamma med en demenssjukdom kände sig trygga i hemmet och 
om de tänkte på framtiden framkallade det oro inför att eventuellt behöva flytta 
därifrån. Deras trygghetsbehov är här hotat då de saknar stabilitet och säkerhet. Enligt 
Maslow innebär också trygghetsbehovet mänsklig närhet, vilket är något personerna 
som lever ensamma med en demenssjukdom saknar. Utan en anhörig i hemmet 
förlorar personen en trygg punkt i livet och också det sociala stödet i vardagen. För 
dessa personer som lever ensamma med en demenssjukdom är trygghet ett bristbehov. 
Men det framkommer även i resultatet att personer som alltid levt ensamma 
fortfarande känner sig trygga, för dem är trygghetsbehovet ett utvecklingsbehov. 
 
Nästa behov i hierarkin är enligt Maslow behovet av kärlek och gemenskap. Resultatet 
visade att vissa personer med en demenssjukdom fann gemenskap i sociala aktiviteter 
medan andra inte uppskattade det alls. Somliga personer som lever ensamma med en 
demenssjukdom upplevde saknad efter familj och nära relationer samtidigt som vissa 
aktivt valde att ta avstånd från sina familjer då de inte ville vara en börda för dem. För 
de som upplevde utanförskap tog saknaden av andra människor upp en stor del av 
deras vardag. Precis som vid tidigare behov, antas behovet av kärlek och gemenskap 
vara individuellt och vissa personer tycks tillfredsställa behovet medan det för andra 
är ett bristbehov. 
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Behovet av självuppskattning samt behovet av självförverkligande är de översta 
behoven i Maslows hierarki. Enligt Maslow är dessa behov individuella och svåra att 
uppnå. Flera upplevde enligt resultatet att deras identitet var hotad och de upplevde 
oro inför framtiden. De kände att de blev begränsade av sin sjukdom och slutade att 
göra de aktiviteter som de tidigare tyckte var meningsfulla. Behoven är då inte 
tillfredsställda. Andra valde att söka sig till aktiviteter, som volontärarbete, som gav 
dem meningsfullhet och som gjorde att de kände sig uppskattade samt kände en inre 
tillfredsställelse. Detta kan tyda på att personerna nått självförverkligande. 
 
För att förstå litteraturöversiktens resultat så var vissa delar av Maslows teori av värde, 
med stöd av Maslow framkom hur människan strävar efter självuppskattning och 
självförverkligande. De som tar till åtgärder för att uppleva meningssfullhet känner 
mer välbefinnade än de som drar sig tillbaka. Även om Maslow rangordnar individens 
behov visar resultatet att varje individs behov ser olika ut och prioriteras därefter, 
något som är viktigt att ha i åtanke när man möter en person som lever ensam med en 
demenssjukdom. 

Kliniska implikationer 
Detta examensarbete förväntas öka förståelsen för personer som lever ensamma med 
en demenssjukdom hos vårdpersonal men även i samhället. Med en medvetenhet om 
vilka begränsningar personer som lever ensamma med en demenssjukdom upplever 
blir det enklare att bemöta dem. Med kunskap om vikten av bevarad identitet och 
självständighet kan vårdpersonalen utforma en vård som är mer lämpad för personer 
med en demenssjukdom. Genom att vara medveten om bland annat behovet av sociala 
relationer och meningsfulla aktiviteter kan hälsa främjas. På så sätt kan 
vårdpersonalen hjälpa personen som lever ensam med en demenssjukdom att finna 
trygghet och mening i vardagen trots sin sjukdom. 
 
Uppsatsen belyser att det finns ett problem och att det behövs mer forskning om 
personer som lever ensamma med en demenssjukdom. I denna litteraturöversikt hade 
flera deltagare barn eller syskon som socialt stöd, men ytterligare forskning behövs 
kring hur det är när personen inte har någon familj eller några nära relationer alls. Det 
behövs även forskning om vilka direkta skillnader det finns mellan personer med en 
demenssjukdom som har ett informellt stöd kontra de som lever utan stöd för att belysa 
problemet ytterligare. 

Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att undersöka upplevelsen av att leva ensam med en 
demenssjukdom. Enligt uppsatsen upplever personer som lever ensamma med en 
demenssjukdom ensamhet, begränsningar, meningsfullhet och rädsla, upplevelserna 
skiljer sig dock individer emellan. Upplevelsen av att leva ensam med en 
demenssjukdom liknar till viss del upplevelsen av att leva med en demenssjukdom. 
Den stora skillnaden är att de som lever ensamma saknar det informella stödet vilket 
har visat sig vara viktigt för personen med en demenssjukdom. Med hjälp av Maslows 
motivationsteori konstaterades det att varje individs behovspyramid är individuell 
vilket anses vara viktigt att ha i åtanke i mötet med personer med en demenssjukdom. 
Antalet personer med en demenssjukdom förväntas att öka de kommande åren. Fler 
personer kommer då också leva ensamma med en demenssjukdom. Då detta är ett 
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växande problem behövs det mer forskning kring hur man ska bemöta denna grupp 
för att kunna ge dem rätt stöd. 
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