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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Livsberättelser innehåller, till skillnad från andra berättelser, något som visar berättarens 

värderingar och förhållande till sitt eget liv. Om lyssnaren förmår skapa en personlig relation 

och bekräftar berättaren kan berättandet vara terapeutiskt. Att arbeta personcentrerat 

rekommenderas framför allt inom vården av personer med demenssjukdom och 

levnadsberättelser anses vara en god metod för att uppnå en personcentrerad vård.  

Det är påvisat att förekomst av sjukdom eller behov av vård inte sänker livskvaliteten hos 

äldre personer, utan istället är välbefinnandet en fråga om personlighet och inställning till 

livet och åldrandet. Den vård som av våra äldre idag får är dock i stor grad baserad på den 

åldrandeteori som vårdpersonalen är anhängare av, något som riskerar att färga den 

omvårdnad som ges, oavsett vad den äldre själv anser.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa användbarheten av livsberättelser inom vården av äldre 

personer. 

 

Metod 

Vald metod är en forskningsöversikt om ämnet livsberättelser. Metoden används för att 

beskriva kunskapsläget inom ett valt område och bedömdes vara relevant för syftet. Sökning 

av artiklar utfördes i databasen PubMed i flera omgångar med flera sökordskombinationer och 

begränsningarna var att artikeln skulle vara skriven på engelska, gälla personer över 65 år och 

vara publicerad år 2000 eller senare. Endast originalartiklar inkluderades. Urvalet skedde efter 

genomläsning av titlar och därefter abstract. 

 

Resultat 

Totalt 15 artiklar inkluderades då de efter genomläsning av abstract bedömdes vara relevanta 

och svara mot syftet.  

Resultatet visade att arbete med livsberättelser kan hindras på grund av tidsbrist eller 

personalbrist men när det väl används stärker det ofta relationerna mellan vårdpersonalen och 

den äldre såväl som mellan vårdpersonalen och den äldres närstående.  

Att få titta tillbaka på sitt liv och reflektera hade för somliga en terapeutisk effekt medan 

andra nekade deltagande med anledning av tidigare svåra händelser i livet. Inga mätbara 

effekter på vården eller omvårdnaden framkom i någon av studierna.  

Inga skillnader på teman i livsberättelser kunde ses vid jämförelse mellan personer med 

demenssjukdom och kognitivt intakta personer.  

 

Slutsats 

Livsberättelser anses vara ett bra verktyg när man ska arbeta personcentrerat men att påvisa 

de förmodat goda effekterna via studier är inte gjort. Personal uppger ofta att livsberättelser 

ökar förståelsen för personen bakom sjukdomen men hur de äldre upplever vården efter arbete 

med livsberättelser är outforskat.  

 

Nyckelord  

Livsberättelse, levnadsberättelse, biografiskt arbetssätt, äldre 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Introduction 

Life-stories differs from other stories by showing the storytellers personal values and relation 

to his or her own life. If the listener is able to create a personal relationship and confirm the 

storyteller as an individual, the storytelling itself could be therapeutic. Person-centred care is 

recommended, especially within the care of people suffering from dementia. Life-story work 

is considered as a good method to establish person-centred care.   

It has shown that presence of illness or the need of care does not lower the quality of life of 

elderly people. Instead self-experienced well-being is a question of personality and approach 

to life and ageing. The care given to our elderly people today is in many ways based on what 

theory of aging the staff is committed to, and that may affect the care given in spite of what 

the elderly person thinks about it.  

 

Aim 

The aim with the paper is to show the usefulness of life-story work in the care of older people.  

 

Method 

The method chosen for this paper is a literature overview. This method is useful when there is 

a need to describe what is known about a certain topic. The method was considered suitable 

regarding to the aim.  

Search for articles was conducted through the database PubMed at several occasions, using a 

number of search-terms. Some search limits were used: only articles written in English, only 

articles concerning people 65 years or older and only articles published year 2000 or later. No 

review-articles were included. The selection was made after the reading of titles and thereafter 

abstracts.  

 

Result 

A total of 15 articles were included as they seemed to be relevant considering the aim.  

The result showed that life-story work could meet obstacles as lack of time or lack of staff, 

but when used it often enhances the relations between the staff and the older person as well as 

between the staff and the older persons relatives.  

To look back at your own life in a reflective way for some people had a therapeutic effect 

while other people rejected participation because of traumatic life-events in the past. No 

measureable effects on the care or nursing were found in any of the 15 studies.  

No differences in themes in the life-stories told by people suffering from dementia versus 

cognitively intact people could be seen.  

 

Conclusion 

Life-story work is considered a useful tool when the aim is person-centred care, but the 

presumed good effects are not verified by studies. Care-staff often claims that life-stories 

helps them see the person behind the disease but how the elderly experience the care after 

life-story work-interventions is yet to be explored.  

 

Keywords 

Life-story, narration, storytelling, biography, autobiography, elderly 
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BAKGRUND 

 

Livsberättelsen 

 

Ålderdomen bär människan med sig genom hela livet och inget som sker över en natt. Den 

forskning som bedrivs idag har mycket fokus på statistik och medelvärden vilket enligt 

Tornstam maskerar livets och framför allt ålderdomens komplexitet. Ett sätt att komma runt 

detta är att försöka förstå hur ålderdomen och livet upplevs av människorna själva genom att 

lyssna på deras berättelser, deras narrativ (Tornstam, 2005). 

 

Det som skiljer en livsberättelse från en vanlig berättelse är att livsberättelsen mynnar i en 

poäng som är relaterad till den som berättar. Vidare så ska livsberättelsen också innehålla 

något utöver det vanliga, något som visar berättarens värderingar och förhållande till sitt eget 

liv (Ekman, 2004). 

Skälen till att människan berättar är många. Vi vill visa vilka vi är, visa vad vi tycker är rätt 

respektive fel men också återuppleva det som skett tidigare. Skott (2004) belyser också det 

faktum att en berättelse också har en början, en mitt och ett slut.  

Ingen metod för att sammanställa livsberättelser anses vara mer effektiv än någon annan idag, 

men det mest vanliga är att sammanställa livsberättelseböcker (McKeon, Clarke & Repper, 

2005).  Livsberättelseböcker består av såväl skriven text som fotografier valda av berättaren 

och som speglar viktiga personer, platser eller händelser ur berättarens liv. Traumatiska 

minnen och händelser tas sällan upp i dessa böcker, utan fokus ligger på milstolpar i livet så 

som födelseort, skoltid, familj och yrkesliv (Thompson, 2011). Saker som vykort, 

äktenskapsbevis eller tidningsurklipp kan också användas i livsberättelseböcker (McKeon et. 

al, 2005). Ett annat sätt att sammanställa en persons historia är att skapa ett kollage av bilder, 

urklipp och korta textavsnitt. Fördelen med kollage är att de är lätta att anslå och kan sättas 

upp så att den enskilde ser dem. För personer med demenssjukdom kan detta ha en lugnande 

inverkan (Thompson, 2011). 
 

För att kunna försonas med sin egen historia menar Coleman (1999) att en livsberättelse bör 

bestå av 4 karakteristika: Samstämmighet – den bör hänga ihop och inte bestå av lösryckta 

händelser. Assimilering – förlikning med svåra händelser. Struktur – en början, mitt och ett 

slut. Sanningshalt – berättelsen bör skildra det som faktiskt hänt. Genom att försonas med sig 

själv och sin livsberättelse ökar förmågan att hantera fysiska motgångar som äldre och risken 

för depression minskar (Coleman, 1999). 

Lyssnaren behöver ingå en relation med berättaren för att kunna göra en tolkning av det som 

sägs. Relationen måste vara personlig men behöver inte vara privat. Genom att bekräfta 

berättaren kan berättandet uppfattas som vårdande, med detta menas att genom att berätta 

något för någon som är intresserad av att lyssna kan ha en helande kraft (Öhlén, 2004).  

Läkare som tar sig tid att lyssna på sina patienters berättelser och vid behov fråga efter 

förtydliganden lyckas lättare ringa in vad personen sökt vård för (Cameron, 2011).  

 

Patienters berättelser kan indelas i själva historian (narrative – författarens översättning) och 

intrigen (the plot – författarens översättning). Dessa två delar kan ses som vad och varför 

(Cameron, 2011). 

Enligt det hermeneutiska synsättet kan varken tanke eller förståelse studeras som isolerade 

företeelser eftersom det alltid är en människa med egna erfarenheter och förförståelse som 

tänker eller förstår någonting. Vetenskap som tar sin inriktning i hermeneutiken menar att det 

är i livsmöten som vår verklighet skapas och att det är där tolkningen sker (Olsson & 
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Sörensen, 2001). Hermeneutik innebär enligt Forsberg och Wengström (2008) att sätta sig in i 

en annan människas situation och se på livet ur hans eller hennes perspektiv.  

Att lyssna är inte synonymt med att höra. För att kunna ta till sig en annan persons berättelse 

helt kräver att närvaro av fler sinnen är enbart hörseln (Ahlberg, 2004). 

För att kunna göra en tolkning av en berättelse behöver lyssnaren också insikt och förståelse i 

att det alltid finns mer än ett sätt att se på en situation. Carson (2001) belyser detta och önskar 

att mer fokus lades på etiken kring det narrativa redan på vårdutbildningarna. Carson menar 

att skrivna fallbeskrivningar ofta lämnar lite eller inget utrymme för alternativa tolkningar och 

önskar att mer tid kunde ägnas åt gruppdiskussioner och samtal kring patientfall där flera 

infallsvinklar belyses, för att öka förståelsen för att det sällan finns ett ”rätt” eller ”fel” i etiska 

frågeställningar. För att förtydliga detta för sina studenter ber Carson dem att beskriva 

undervisningssalen de vistas i med ett ord. Orden blir många och olika, men alla är lika rätt. 

En enkel övning som den ovan beskrivna ökar förståelsen för att vi alla tolkar saker på olika 

sätt beroende på vår egen förförståelse och referensram. Detsamma gäller för de personer vi 

vårdar och för de berättelser de delar med sig av (Carson, 2001) 

Risken för att vi människor missförstår eller misstolkar varandra går aldrig att eliminera 

menar Ekman (2004), då innebörden av orden betyder olika saker för olika personer.  

 

Livsberättelser följer ofta en given grundform. Berättelsen kan vara uppåtgående, vilket 

innebär att grundkänslan är positiv och blir bättre och bättre ju längre in i berättandet man 

kommer. Motsatsen blir då den nedåtgående berättelsen som har en negativ ton som förvärras 

genom berättandet. Det finns också stabila berättelser både i positiv och i negativ form där 

värderingen av berättelsen inte ändras alls (Tornstam, 2005). 

Vårdpersonal behöver vara medveten om att livsberättelser också kan bestå av traumatiska, 

obearbetade händelser som den enskilde kan behöva stöd och hjälp för att bearbeta och 

försonas med (Coleman, 1999). Att neka till ett erbjudande om att berätta om sitt liv kan bero 

på att det finns stora sorger eller andra smärtsamma händelser som personen har försökt 

förtränga och undvika att tala om. Som vårdpersonal blir det därför viktigt att känna in och 

lyssna aktivt på berättelsen (Coleman, 1999). Sorger kan vara så tunga att bära att den 

enskilde kan ha svårt att se att han eller hon någonsin varit lycklig i sitt liv. Traumatiska 

händelser, såsom stora katastrofer eller krigsupplevelser kan vara än mer svåra att förhålla sig 

till då de ofta upplevs som oerhört meningslösa och svåra att förlika sig med. Det kan också 

vara så att missnöje med händelser tidigare i livet leder till svårigheter att hantera sjukdom 

och fysiska begränsningar som kommer av åldrandet (Coleman, 1999). Dock så är det så att 

den känslomässiga intensiteten av negativa minnen försvagas med tiden. Med detta menas att 

svåra och traumatiska händelser som upplevts för länge sedan inte längre upplevs som så 

svåra. Äldre äldre, (personer över 85 år), som ombeds berätta om deras mest traumatiska 

upplevelser genom livet tar ofta upp händelser som inträffat relativt nyligen, trots att man vet 

att personen i fråga varit med om krig och förföljelse såsom judeutrotningen, som rimligen 

måste ha varit oerhört traumatisk. (Cohen-Mansfield, Shmotkin, Eyal, Reichental & Hazan, 

2010). Att undvika att berätta om svåra eller negativa händelser kan också bottna i att 

berättaren vill skona lyssnaren från alltför tunga detaljer, vilket enligt Coleman (1999) är 

fallet med många krigsöverlevare. Coleman drar paralleller till bikten, som förr fyllde en 

viktig funktion för många personer med en gudstro. Det fanns ingen anledning att förvränga 

eller försköna verkligheten i bikten eftersom gud ändå såg allt (Coleman, 1999) 

 

Tornstam beskriver så kallade vita fläckar i biografiska berättelser och syftar då till områden 

eller ämnen som berättaren helt utelämnar eller bara nämner i förbigående. Det som inte sägs 

bör också tolkas och dessa vita fläckar skulle kunna tolkas som att berättaren vill undvika 

händelser som varit jobbiga, eller att vissa delar i en livsberättelse inte varit av betydelse för 
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berättaren trots att de av lyssnaren anses vara viktiga delar av ett liv. Det kan också vara så att 

berättarens upplägg av sin historia enligt de nämnda grundformerna kräver att vissa delar inte 

tas upp. En annan möjlighet är att situationen eller lyssnaren hämmar berättaren att ta upp 

ämnen (Tornstam, 2005). Att sitta i grupp och berätta om sitt liv är inte optimalt anser 

Coleman (1999) som menar att detta påverkar de ämnen som personer väljer att berätta om, 

såväl de positiva som de mer negativa.  

 

I 11 kap 5 § i Socialtjänstlagen står att ”Handläggning av ärenden som rör enskilda samt 

genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras” (SOL 

2001:453). Detta görs inom den kommunala äldreomsorgen form av en genomförandeplan där 

det beskrivs hur den enskilde önskar få insatserna utförda. I många kommuner kompletteras 

denna med en levnadsberättelse som upprättas om den enskilde så önskar. En 

levnadsberättelse är inget lagkrav och inga riktlinjer finns för hur denna ska vara uppbyggd.  

I de nationella riktlinjerna för demens är en av rekommendationerna att arbeta med 

personcentrerad omvårdnad. Konkret innebär detta att personen med demenssjukdom 

uppmuntras att berätta om sig själv och sitt liv, men inte heller här finns några direkta 

anvisningar om hur informationen ska samlas in eller dokumenteras. Som nackdel nämns 

också att evidensen är svag (Socialstyrelsen, 2010).  

När den enskilde inte själv kan berätta om sitt liv på grund av en framskriden 

demenssjukdom, eller annan sjukdom händer det att anhöriga tillfrågas och att deras 

berättelser ligger till grund för den enskildes livsberättelse. Detta väcker frågor kring 

konfidentialitet och etik menar McKeon et. al (2005) då man sett att inte alla människor är 

intresserade av att få sin berättelse nedtecknad eller spridd. 

Den befintliga forskningen kännetecknas enligt McKeon et. al av att utgångspunkten är att 

livsberättelsearbete är positivt och att det sällan tas upp negativa aspekter eller redovisas 

undersökningar med avvikande resultat. I gengäld finns det heller ingen forskare som hävdat 

att just hans eller hennes studie är generaliserbar. Trots detta är den rådande uppfattningen att 

livsberättelser är ett bra redskap för att arbeta mer personcentrerat inom vården. Vilken effekt 

arbetet med livsberättelser har på vården eller på personalens attityd mot den enskilde är dock 

lite eller inte alls utforskat (McKeon et. al., 2005). 

När det gäller tolkandet av det talade eller skrivna språket pratar man om hermeneutik. Vårt 

språk är en garant för vår sociala gemenskap och genom att vi människor definierar våra 

upplevelser och känslor på likartade sätt så har vi också möjlighet att förstå varandra (Olsson 

& Sörensen, 2001).  

 

 

Personcentrerad omvårdnad 

 

Genom att använda begreppet personcentrerad omvårdnad i stället för det äldre begreppet 

patientcentrerad omvårdnad lägger man tonvikten på att se personen bortom den eventuella 

diagnosen. Ordet patient objektiviserar personen och ger intrycket att vården är en 

envägskanal där vårdaren gör och patienten tar emot medicinska interventioner (Ekman et. al. 

2011). Thompson har sett att litteratur kring ämnet ofta belyser fördelarna med att använda 

sig av livsberättelser som ett verktyg för att arbeta mer personcentrerat, men att det i praktiken 

kan vara svårt att genomföra (Thompson, 2011). En viktig del i implementeringen av 

livsberättelsearbetet är att alla involverade verkligen förstår grundtanken och att 

arbetsledningen är uppmuntrande och tillåtande (Thompson, 2011). 

Uppfattningen hos vårdpersonal i Sverige är att man idag försöker arbeta personcentrerat, 

trots att observationer visat att så inte är fallet. Det finns inte någon systematik gällande 

arbetssätt och att det dokumenteras sällan i journal när patienternas egna åsikter eller 
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preferenser framkommit. Anledningarna till detta menar vårdpersonalen är framförallt 

tidsbrist, men också att det är lätt att falla in i en diagnos- och symtomkontrollsinriktad vård 

där den äldre personen ses som patient och passiv mottagare av medicinska interventioner. I 

en personcentrerad omvårdnad har den äldre personen en mer aktiv roll i vården och 

beslutsfattandeprocessen (Ekman et. al, 2011). 

I Sverige idag är endast 1,6 procent av sjuksköterskorna inom äldreomsorgen 

specialistutbildade inom det gerontologiska fältet, trots att uppfattningen är att en 

sjuksköterska med enbart grundutbildning inte är rätt rustad för det samordningsansvar som 

det innebär. Gerontologisk kompetens utmärks av ett personcentrerat arbetssätt där hänsyn tas 

till den äldre personens hela livssituation (Socialstyrelsen, 2012).  Att arbeta personcentrerat 

inom slutenvården innebär att lyssna på patientens egen berättelse kring sin sjukdom och 

livssituation till skillnad från den rent medicinska sjukdomshistorien (Ekman et. al. 2011).  

 

Berättelsens etik 

 

Berättelsens etik kan ses som motsatsen till principiell etik [eng: principlism] enligt Joan 

McCarthy (2003) som i sin studie belyser skillnaderna mellan de båda teorierna. Om den 

principiella etiken fokuserar på de fyra grundläggande etiska principerna: autonomi, göra gott, 

inte skada och rättviseprincipen vid svåra etiska dilemman och beslut, så menar McCarthy att 

den narrativa etiken kräver stor kännedom om patientens liv och åsikter innan viktiga 

medicinska beslut fattas. McCarthy menar att man inte kan säga att den ena teorin är mer rätt 

än den andra men framlägger tanken att beslut som inte är på individnivå, så som 

organisatoriska förändringar bör planeras enligt en principiell etik och att frågor som rör 

enskilda patienter bör behandlas med patientens livsberättelse i fokus. Detta innebär att 

personal som arbetar inom vården bör vara insatta i båda teorierna för att kunna ge god vård 

på individbasis och samtidigt driva vårdutvecklingsarbetet framåt (McCarthy, 2003).  

 

Ett gott åldrande 

 

Anledningen till behovet att definiera begreppet ”det goda åldrandet” beskrivs av Havighurst 

(1961). Om samhället, främst i form av socialtjänst, ska finnas som en instans för råd och stöd 

till äldre personer är det grundläggande att veta vad det är man ska sträva efter (Havighurst, 

1961). 

En allmängiltig definition av begreppet ”det goda åldrandet” är trots detta ännu inte helt 

klarlagd. Detta beror till stor del på att det inte heller råder konsensus om vilka kriterier som 

ska vara uppfyllda för att en person ska ha ansetts åldrats väl (Lowry, Vallejo & Studenski, 

2012).  

”Det goda åldrandet” anses i Sverige ofta vara synonymt med ett aktivt och utåtriktat liv långt 

upp i åren (Wadensten & Carlsson, 2003). Pensioneringen och förlusten av yrkesrollen har 

ansetts påverka det psykologiska välbefinnandet negativt, något som däremot inte låtit sig 

bevisas genom studier (Tornstam, 2005). 

Som sjuksköterska som vårdar äldre personer är det idag den egna, subjektiva åsikten om vad 

som är ett gott och naturligt åldrande som styr hur vården och omvårdnaden utformas 

(Wadensten, 2006). Att skriva riktlinjer för hur omvårdnad av äldre personer ska bedrivas blir 

en omöjlig uppgift då den ena teorin inte kan anses vara mer rätt än den andra vilket leder till 

att det idag, precis som Wadensten beskriver det, är sjuksköterskans uppfattning om åldrande 

som formar omvårdnaden.  

De teorier kring åldrande som finns idag, aktivitetsteorin, disengagemangsteorin och 

gerotranscendensteorin, används alldeles för okritiskt och de visar tydligt vilken akademisk 

bakgrund eller profession upphovsmannen/kvinnan har (Bowling & Dieppe, 2005). Våra 
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föreställningar och förutfattade meningar om hur äldre personer ska vara kan bli till ett slags 

självuppfyllande profetia. Genom att konsekvent underskatta äldre personers fysiska och 

psykiska kapacitet kommer sannolikt denna också förändras och försämras (Tornstam, 2005).  

I utvecklingsländerna är personer äldre än 65 år den grupp människor som behöver mest vård. 

Trots detta anser många av dessa vårdkrävande äldre själva att de åldrats väl, vilket visar att 

förekomst av sjukdom eller behov av vård inte automatiskt sänker välbefinnandet eller 

påverkar den subjektivt upplevda livskvaliteten (Bowling & Dieppe, 2005).  

Bowling och Iliffe (2011) har genom en uppföljande studie sett att det endast är den 

psykologiska faktorn som kan anses vara en förutsägande faktor för hur väl personer skattar 

sin livskvalitet när de åldras. Förbättrad hälsa i medicinsk mening ökar möjligen livslängden 

men inte nödvändigtvis den självupplevda livskvaliteten. Tornstam (2005) tar upp samma sak 

och menar att välbefinnande hos den äldre människan är oberoende av yttre orsaker och 

istället är mer en fråga om personlighet och inställning till livet och åldrandet. Worrall och 

Knight (2004) har i sin studie kommit fram till liknande resultat – att äldre personer som bor 

hemma skattar sin hälsa och självständighet som väldigt god.   

Detta motsägs dock av Solomon et. al som sett att faktorer som påverkar den självupplevda 

livskvaliteten i positiv riktning är en självupplevd god hälsa, nära relationer med närstående 

och vänner och en hög grad av religiositet. Detta trots att man lider av svåra sjukdomar så 

som cancer, grav kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller grav hjärtsvikt Faktorer som 

påverkade den självupplevda livskvaliteten i negativ riktning var svårigheter att klara sin 

dagliga ADL, smärta, nedstämdhet och ångest. (Solomon, Kirwin, Van Ness, O’Leary & 

Fried, 2010). 

Det råder många stereotypa uppfattningar om gruppen äldre personer idag. Dessa stereotypier 

måste inte alltid vara vare sig sanna eller falska, men de är sällan applicerbara på hela gruppen 

vilket människor tenderar att anta (Tornstam, 2005). Samhället idag är baserat på 

produktivitet, effektivitet och oberoende, egenskaper som den äldre personen antas förlora. 

Tornstam (2005) har jämfört hur personer mellan 15 och 75 år uppfattar äldre genom att låta 

respondenterna avgöra om olika påstående om äldre personer var falska eller sanna. Man såg 

att alla respondenter hade en övervägande negativ uppfattning om äldre. Tornstam kunde 

också se att de äldre respondenterna skattar andra äldre personers livssituation som mer 

negativ än vad de skattar sin egen livssituation. 

 

Teorier om åldrande 

 

Aktivitetsteorin 

Tanken att ett gott åldrande är starkt avhängigt av hur väl man kan bibehålla sin medelålders 

livsstil och värderingar kallas för aktivitetsteorin (Havighurst, 1961) och är den teori kring 

åldrande som oftast föredras av personer som arbetar inom det gerontologiska fältet. I Sverige 

är idag vården av våra äldre i stor grad baserad på aktivitetsteorin. Anhängare av 

aktivitetsteorin menar att aktivitet är grunden till välbefinnande och att äldre har lika stort 

behov av aktiviteter som yngre (Wadensten, 2006). Tornstam (2005) anser att aktivitetsteorin 

inte är en teori i egentlig mening, utan mer ett synsätt. Det gäller att ersätta förluster av olika 

slag såsom förlust av arbetsliv, förlust av människor som står en nära. Dessa förluster ersätts 

enligt aktivitetsteorin bäst med sociala aktiviteter som då motverkar känslor av värdelöshet. 

 

Disengagemangsteorin 

I början av 1960-talet kom pendeln att svänga helt åt andra hållet jämfört till aktivitetsteorin 

och disengagemangsteorin formades (Cumming, Dean, Newell & McCaffrey, 1960). 

Disengagemangsteorin menar att den åldrande människan har en inbyggd drift att avskärma 

sig från samhället likväl som samhället skärmar av den äldre.  Denna separation anses inte 
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vara förenad med känslor av obehag, utan snarare skapar den harmoni (Tornstam, 2005). När 

separationsprocessen från samhället och de sociala rollerna väl startat anses den vara 

irreversibel (Wadensten, 2006). 

Anhängare av aktivitetsteorin menar att man absolut kan se ett gradvis ökande glapp mellan 

den åldrande personen och samhället, men att denna separation initieras från samhällets sida 

och ofta är oönskad av den äldre personen (Havighurst, 1961). 

 

Teorin om gerotranscendens 

Tornstam (2005) menar att både aktivitetsteorin såväl som disengagemangsteorin är begrepp 

formulerade av forskare och att de studier som gjorts inom områdena har sett den äldre 

människan som ett forskningsobjekt studerat i en pre-definierad kontext. När man tittar på hur 

äldre personer upplever sitt liv, utan att använda sig av en förutbestämd kontext kan man se 

att många beskriver en process av accepterande som hos en del mynnar i transcendens om 

förhållandena är de rätta (Tornstam, 2005). 

Transcendens innebär att perspektiven förskjuts i flera avseenden. Tid- och 

rumsuppfattningen ändras och gränserna mellan dåtid och nutid suddas ut. Rädsla för döden 

avtar. Intresset för ytliga relationer och materiella ting minskar, samtidigt som den äldre 

lägger mer tid på meditation och stunder för eftertanke (Wadensten & Carlsson, 2003, 

Tornstam, 2005.) 

Wadensten och Carlsson (2003) påtalar att det finns en risk att vårdpersonal som möter en 

äldre person som nått ett stadium av transcendens inte uppfattar detta som en del i ett naturligt 

åldrande, utan ”rättar” och avleder den äldre som har en annan tidsuppfattning eller vill tala 

om döden. En sådan attityd hos vårdpersonal i kombination med den rådande uppfattningen 

att det är det medelålders livet som är normen och idealet kan förhindra processen mot det 

slutliga stadiet i gerotranscendensen – det nya livsperspektivet. 

Vårdpersonal som arbetar med äldre personer planerar sina omvårdnadsinsatser utifrån den 

åldrandeteori de själva tror på. Därför är det av stor vikt att personalen känner till att teorierna 

är flera och mångfacetterade. Om det fanns riktlinjer för omvårdnaden baserade på de olika 

åldrandeteorierna skulle den praktiska omvårdnaden bli mer enhetlig, men personalen skulle 

fortfarande behöva göra ett aktivt val av teori att följa (Wadensten, 2006) 

 

Äldre personer på sjukhus 

 

Andelen äldre personer som skickas in till akutmottagningar från vårdboenden ökar. Detta 

trots att man idag vet att risken för komplikationer och konfusion minskar avsevärt om den 

äldre personen istället vårdas på sitt boende. Caplan, Meller, Squires, Chan & Willett (2006) 

har visat att andelen akutinläggningar minskar väsentligt när man har som rutin att ha ett 

vårdplaneringssamtal tillsammans med den äldre personen, dennes närstående, ansvarig 

boendeläkare och personal från vårdboendet. Dels framkommer den äldre personens egna 

tankar och önskemål men också får de närstående ökad kunskap om vad som kan räknas in i 

ett normalt åldrande och blir på så sätt mer förberedda. Man fann också att personalen kände 

sig mer trygga i beslutet att låta den äldre personen vårdas hemma på boendet när de fått 

klarhet i vad den äldre själv och dennes närstående hade för tankar (Caplan et. al. 2006). 

Sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelningar upplever ibland att det är svårt att ge 

personcentrerad vård då den äldre personens vilja och preferenser kolliderar med 

avdelningens rutiner och riktlinjer. Detta är ett etiskt dilemma som leder till att sjuksköterskan 

måste välja hur hon ska agera med risk för att den äldre personen känner sig ignorerad eller att 

sjuksköterskan upplever samvetsstress (Jonasson, Liss, Westerlind & Berterö, 2011). 
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PROBLEMFORMULERING 

 

Mycket är skrivet om livsberättelser och den rådande inställningen är att livsberättelser är ett 

användbart redskap inom vården av äldre personer. Dock saknas det evidens för att så är fallet 

och det är inte heller studerat hur man bäst samlar in eller använder sig av livsberättelserna. 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att belysa användbarheten av livsberättelser inom vården av äldre 

personer. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

1. Hur används livsberättelsen idag inom vården av äldre personer? 

2. Hur skulle man kunna använda sig mer av livsberättelser för att individanpassa vården 

och omvårdnaden för den äldre personen? 

 

METOD 

 

Vald metod för att svara på frågeställningarna ovan är en forskningsöversikt i form av en 

allmän litteraturstudie om ämnet livsberättelser. En allmän litteraturstudie kan användas för 

att beskriva kunskapsläget inom ett valt område och innebär att valda studier beskrivs och 

analyseras, men till skillnad mot en systematisk litteraturstudie är inte behovet av ett stort 

antal artiklar lika överhängande (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Genomförande  

 

En väl genomförd litteraturstudie identifierar kunskapsluckorna inom ett givet område och 

visar vad fortsatta studier bör fokuseras på (Polit & Beck, 2008).  

Databasen PubMed användes för sökningarna då den innehåller vetenskapliga tidskrifter inom 

både medicin och omvårdnad, de två huvudsakliga forskningsfälten där sjuksköterskan 

arbetar. 

Söktermerna life story, biography + nursing, narration + nursing och storytellning användes. 

Inklusionskriterier var att artikeln skulle vara skriven på engelska, artikeln skulle behandla 

äldre personer över 65 år, abstract skulle finnas och artikeln skulle vara publicerad mellan 

åren 2000 – 2012. Exklusionskriterier var artiklar som var sjukdomssspecifika och artiklar 

som behandlade området palliativ vård och omvårdnad.  

Inte heller reviewartiklar inkluderades då endast primärkällor rekommenderas enligt Polit & 

Beck (2008).  

Ur de funna artiklarna lästes också referenslistor för att på så sätt manuellt finna ytterligare 

relevanta artiklar.  

 

Urval 

 

En första sållning sker genom läsning av titlar. De titlar som ter sig relevanta mot syftet 

sparas och genomläsning av abstract på dessa lämnar 7 artiklar, vilka blir beställda, utskrivna 

och genomlästa i sin helhet. 

Då resultatet av detta urval är mycket litet görs ytterligare en sökning där även artiklar med 

snävare fokus, såsom artiklar som tittar på livsberättelser ur ett sjukdomsspecifikt perspektiv 
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inkluderades. Detta resulterade i ytterligare 8 artiklar där genomläsning av abstract motiverar 

att artiklarna inkluderas, se tabell 1.  

Friberg (2006) menar att en litteraturöversikt lämpar sig väl då motivet är att skapa en 

överblick över ett avgränsat område. 

All forskning startar med en inventering av kunskapsläget genom att gå igenom vad som 

redan finns studerat om ämnet i fråga. Denna typ av litteraturöversikt kallas för allmän 

litteraturstudie (overview) (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Tabell 1 
Sökord Antal träffar i 

Pubmed  

2012-04-26 (1) 

2012-05-20 (2) 

Antal 

relevanta titlar  

Antal genomlästa 

abstract 

Antal inkluderade 

artiklar 

Life story 119 (1) 

122 (2) 

32 

10 (nya) 

32 

10 (nya) 

7 (1) 

8 (2) 

Biography + nursing 6 2 2 0 (artiklar inkluderade 

i tidigare sökning med 

annat sökord) 

Narration  17 12 12 0  

Storytellning 43 25 25 0 

Totalt 307 71 71 15 

 

 

Årtal för publicering (valda artiklar) 

2000 2 st 

2002 1 st 

2003 1 st 

2004 1 st 

2005 1 st 

2008 2 st 

2009              1 st 

2010 1 st 

2011 3 st 

2012              2 st 

---------------------- 

Totalt 15 

 

Analys 

Analysen av artiklarna är utförd av författaren själv och frågeställningarna har varit 

utgångspunkten vid genomläsning och analys. De valda artiklarna skrevs ut och lästes igenom 

två gånger i följd och de delar i resultatet som svarade mot denna studies syfte och 

frågeställningar färgmarkerades för att lätt kunna hittas inför ytterligare läsning och 

fördjupning under arbetets gång.  
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Analys av kvalitativa data sker som regel samtidigt som insamlandet av densamma eftersom 

läsning sker med den egna studiens syfte för ögonen (Polit & Beck, 2008).  

Insamlad data i denna studie är analyserad genom en metod som Polit och beck kallar 

Immersion/crystallization style, vilket bör kunna översättas till fördjupningsstilen I korthet 

innebär det att den som läser textmaterialet fördjupar sig fullständigt i det och på så sätt 

intuitivt kan urskilja essensen. Metoden baserar sig på att läsaren försöker sätta sig in i, sedan 

förstå och till sist beskriva det som studerats.  

De valda artiklarna blev värderade enligt en tregradig skala där värdet I indikerar hög kvalitet 

och värdet III låg kvalitet (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2006). Randomiserade 

kontrollerade studier anses generellt ha ett högre bevisvärde om urvalet är tillräckligt stort 

(Polit & Beck, 2008). De valda artiklarna inkluderar två randomiserade, kontrollerade studier 

av hög kvalitet.  

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Det finns svagheter av forskningsetisk karaktär att beakta vid genomförande av 

litteraturöversikt, särskilt om den utförs av endast en person. Omedvetet kan författaren välja 

bort artiklar och annan litteratur som hade kunnat vara relevant för resultatet, alternativt 

enbart välja sådana artiklar som stöder den egna ståndpunkten (Friberg, 2006). I denna studie 

har sökningar och urval genomförts förutsättningslöst och samtliga artiklar som behandlar det 

valda ämnesområdet och som efter genomläsning av abstract kan tros svara mot syftet har 

inkluderats. Samtliga artiklar som ingår i resultatet är utskrivna och sparade av författaren i 

enlighet med Forsberg och Wengström (2008) som poängterar att alla artiklar som ingår i 

litteraturstudier ska redovisas och arkiveras i tio år. Vidare menar Forsberg och Wengström 

att det är ytterst oetiskt att enbart presentera de artiklar som stöder författarens åsikt eller 

hypotes.  

Risken att omedvetet sålla bort artiklar som skulle kunna vara relevanta kan förmodligen 

aldrig helt elimineras, men genom att vara väl medveten om risken minimeras sannolikheten 

för att detta sker.  

Av de totalt 15 vetenskapliga artiklar som ingår i resultatet har åtta stycken redovisat att de är 

godkända av etisk kommitté. De övriga sju studierna är möjligen också godkända då det ofta 

är ett krav för publicering i vetenskapliga tidskrifter, eller så har artikelförfattarna bedömt att 

det inte finns några etiska invändningar kring studien i fråga. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) är det av vikt för en litteraturstudie att studierna i de valda artiklarna är godkända eller 

att noggranna etiska överväganden gjorts.  

 

RESULTAT 

 

Litteratursökningarna resulterade i totalt 15 artiklar som efter genomläsning ansågs kunna 

svara mot det valda syftet och angivna frågeställningarna. Samtliga valda artiklar värderas och 

redovisas kortfattat i en matris enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

Huvudfynden i artiklarna redovisas genom löpande text indelat i underrubriker baserade dels 

på hur livsberättelsearbetet upplevs av såväl den enskilde som dennes närstående och 

vårdpersonalen, och även vilka effekter på omvårdnaden som påvisats.  

De två frågeställningarna: Hur används livsberättelsen idag inom vården av äldre personer 

och Hur skulle man kunna använda sig mer av livsberättelser för att individanpassa vården 

och omvårdnaden för den äldre personen har legat till grund för sammanställningen av 

resultatet. 
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Närståendes upplevelser 

 

Att samarbeta kring konstruerandet av livsberättelser stärkte relationen inte bara mellan den 

äldre och vårdpersonalen, utan även mellan vårdpersonalen och den äldres närstående (Clarke, 

Hanson & Ross, 2003). Att skapa livsberättelseböcker var dock en utmanande process som 

krävde stöd och inblandning av både närstående och personal, vilket ledde till att familjens 

historia nedtecknades och blir bevarad för framtiden (Wills & Day, 2008). För anhöriga som 

vårdat sin demenssjuke livspartner hemma var arbetet med livsberättelser ett bra sätt att visa 

vem deras närstående en gång varit, och detta var viktigt för samtliga tre anhöriga i McKeon, 

Clarke, Ingleton, Ryan och Reppers studie (2010). Anhöriga uppgav också att 

livsberättelserna hjälpte dem att minnas sin partner när de själva börjat glömma bort fina 

minnen ur sitt gemensamma liv (McKeon et. al, 2010). I en del fall kunde det uppstå konflikt 

när den äldre hade en avvikande åsikt om vilka fotografier som skulle ingå i 

livsberättelseboken jämfört med sina närstående (Mckeon et. al., 2010). 

 

Personalens upplevelser 

 

Tidsbrist och pressad arbetssituation gör att ett biografiskt arbetssätt inte prioriteras av 

personalen, men genom att öka förståelsen för de fördelar som kommer ur det ökar också 

personalens vilja och engagemang för metoden (Clarke et. al., 2003). 

Genom att få kännedom om den äldres egna önskningar kunde personalen hamna i situationer 

där de närstående hade en avvikande uppfattning om vad som var bäst för den äldre (Hansebo 

& Kihlgren, 2000) Det fanns också personal som sa att de inte kunde se att det kom några 

fördelar med att höra om den äldres livshistoria då de inte fick någon återkoppling från den 

äldre personen med demenssjukdom (Hansebo & Kihlgren). En undersköterska beskriver att 

hon nu kan se på en av de äldre med demenssjukdom på ett annat sätt, nu när hon har hennes 

livsberättelse. Undersköterskan byter också pronomen från patient till person när hon berättar 

detta, vilket citeras i McKeon et. als. Studie (2010). Vårdpersonal beskriver också att 

livshistorien ger den äldre en identitet bortom diagnosen eller det medicinska tillståndet som 

den äldre vårdas för, vilket gör det lättare att förstå och acceptera beteenden som annars 

upplevts som stötande (Clarke et. al., 2003). Det framkom också åsikter om att livsberättelser 

inte passar alla. Det finns personer som inte vill berätta om sitt liv och två intervjuade 

undersköterskor berättar om patienter som avböjt deltagande i projektet med hänvisning till 

plågsamma minnen i det förflutna som de inte önskade lyfta (Clarke et. al., 2003). 

Sjuksköterskestudenten som var ansvarig för projektet med livsberättelsekalendrar upplevde 

att hennes bild av äldre personer förändrats efter projekttidens slut och att hon upplever det 

lättare att samtala med äldre personer nu (Scott & Kayler DeBrew, 2009).  

 

 

Den äldre personens upplevelser 

 

Att få en möjlighet att titta tillbaka på sitt eget liv kunde ses som en terapeutisk process och 

en av informanterna i Wills och Days (2008) studie konstaterade att nu, vid en tillbakablick så 

hade han levt ett mycket bra och rikt liv. Genom att få sätta egna ord på sin sjukdom kan man 

förlika sig med den (Overcash, 2004).  

En annan av de äldre hade med ett fotografi på en avliden dotter i sin livsberättelsebok men 

utan några ytterligare kommentarer runt detta. Detta tolkade Wills och Day (2008) som att 

händelsen hade stor betydelse för den äldre men att det var för svårt att prata om. 
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Att dela med sig av sin livshistoria eller sina minnen var inte alldeles självklart märkte Scott 

och DeBrew (2009) som hade vissa svårigheter att rekrytera deltagare till sitt projekt med att 

skapa en kalender där varje månadsuppslag bestod av en äldre persons berättade minnen kring 

just den månaden. Många tackade nej till att delta och många visade stor misstänksamhet till 

hela idén. När resultatet var sammanställt var de personer som deltagit i projektet stolta och 

glada och delade med sig av sina berättelser till de övriga deltagarna. 

deMedeiros, Mosby, Hanley, Pedraza och Brandt (2011) undersökte om deltagande i en 

självbiografisk skrivarverkstad eller i en reminiscensgrupp förbättrade det självbiografiska 

(autobiographical) minnet hos äldre personer, men såg inga signifikanta skillnader när 

jämförelser gjordes mot en kontrollgrupp. Studien är en av de första i sitt slag och hypotesen 

var att interventionerna skulle förbättra minnesförmågan hos de äldre, vilket inte visade sig 

kunna styrkas. En oväntad skillnad som identifierades var däremot att det allmänna 

välbefinnandet hos deltagarna i interventionsgrupperna minskade över tid.  

Den intervjuade mannen i Abma, Bruijn, Kardol, Schols och Widdershovens studie (2012) 

upplevde sig bättre bemött och mer sedd av personalen på sitt boende då de fått höra mer om 

hans bakgrund och yrkesliv, vilket hade stor betydelse för hans välbefinnande och självkänsla. 

Den 91-årige mannen som intervjuades i Randers, Olson och Mattiassons studie (2002) ville 

gärna dela med sig av sin livsberättelse, men då ingen i personalen visade något intresse av att 

lyssna upplevde han sig nedvärderad och tillintetgjord. Han upplevde att personalen 

behandlade alla äldre patienter på den rehabiliteringsavdelning där han vistades likadant och 

då han var den enda personen utan en kognitiv svikt kände han sig förlöjligad av bemötandet. 

En av deltagarna i McKinley och Trevitts studie (2012) tackade författarna för att han/hon fått 

vara med och sa att det inte är ofta man får chansen att prata om de här sakerna. Författarna 

såg också att de personer med demenssjukdom som deltog i de återkommande 

gruppdiskussionerna fick ett ökat engagemang i varandra och saknade varandra om det var 

någon som var borta vid något tillfälle. Deltagarna höll också reda på att det var torsdag och 

dags för sammankomst igen. 

Att få berätta om sitt liv och om sin svåra sjukdom som var fallet i Overcash studie (2004), 

var också terapeutiskt. En av de bröstcancersjuka äldre kvinnorna kände att hon kunde öppna 

sig för intervjuaren och berätta om saker som påverkades av hennes sjukdom men som inte 

var sjukdoms- eller behandlingsrelaterade och som hon därför inte tog upp för diskussion med 

läkare eller sjuksköterska. Deltagarens dotter uttryckte också tacksamhet för denna möjlighet 

och sa att ”studien kunde inte ha kommit vid en lägligare tidpunkt”.  

 

Effekter på omvårdnaden 

 

Det finns mycket lite empirisk forskning som utvärderar vilken effekt ett biografiskt arbetssätt 

har på vården och omvårdnaden trots att det finns många anhängare inom 

omvårdnadslitteraturen (Clarke, 2000). 

De viktigaste anledningarna till att arbeta med livsberättelser är att se personen bakom 

diagnosen eller sjukdomen (Wills & Day, 2008; McKeon et. al., 2010; Clarke et. al., 2003; 

Hansebo & Kihlgren, 2000) och för att kunna jobba mer personcentrerat (Clarke et. al., 2003; 

McKeon et. al. 2010; Wills & Day, 2008; Clarke, 2000). 

De flesta vårdare gav en fylligare bild av den äldre personen efter att interventionen pågått 

under ett års tid. Inga skillnader fanns mellan sjuksköterskornas berättelser och de övriga 

vårdarnas (Hansebo & Kihlgren, 2000). 

Den 92-årige, intervjuade mannen i Abma et. Als studie (2012) upplevde att personalen på det 

boende dit han flyttade ignorerade honom då han ansågs vara självständig med det mesta, 

men att han då upplevde sig bortglömd och mindre värd. Mannen hade i sitt yrkesliv varit 

högt uppsatt och mycket inflytelserik och blivit avtackad av drottningen vid sin pensionering 
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och hade fortfarande ett stort behov av att få bli lyssnad till och känna social gemenskap. 

Hans behov tillgodosågs när personalen fått information om detta och mannen upplevde att 

hans självkänsla ökade.  

McKeon et. al. (2010) fann att trots att deltagare och personal upplevde arbetet med 

livsberättelseböcker och teckningar som positivt så sågs ingen skillnad alls i utformandet av 

vårdplanerna efter interventionen. 

 

Övriga fynd 

 

När personer fick värdera negativa händelser ur livet värderade samtliga informanter i 

Lilgendahl och McAdams studie (2011) någon händelse med det lägsta värde som var möjligt 

(1 = very negative), trots att händelserna objektivt sett var av vitt skild karaktär och 

allvarlighetsgrad. När man jämförde antalet negativa händelser i livsberättelserna från 

överlevare av förintelsen under andra världskrigen med två olika kontrollgrupper, en judisk 

och en icke-judisk, såg man inga signifikanta skillnader (DeVries, Suedfeld, Krell, Blando & 

Southard, 2005) 

En studie bland äldre bröstcancersjuka kvinnor visade att deras livsberättelser innehöll samma 

teman, men att innebörden av dessa teman varierade stort bland kvinnorna (Overcash, 2004).  

Innehållsanalys av livsberättelser visar att en övervägande del av de mest framträdande minnena sker 

när personen är mellan 15 – 30 år. Detta kallas för reminiscens-puckeln [eng: reminiscence bump]. Av 

dessa minnen är de flesta av typen som kallas cultural script, det vill säga vad som förväntas ske vid en 

viss tidpunkt i livet (Kirkegard, Thomsen & Berntsen, 2008). Positiva minnen visade en tydlig puckel 

när det gällde händelser vid 20-30 års ålder medan negativa minnen tenderade att hopa sig vid äldre 

åldrar (Kirkegard Thomsen, Pillemer & Ivcevic, 2011). 

Ett biografiskt arbetssätt är en process som kräver inblandning av både den enskilde såväl 

som anhöriga och personal. Processen stärker relationerna mellan aktörerna, men kan också 

leda till konflikt i de fall där den enskilde och dennes anhöriga har divergerande åsikter. 

Personalen kan känna att man hamnar i kläm. (Clarke, Hanson & Ross, 2003). 

 

 
 

 

 

 

 

 



13 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Abma, Bruijn, 

Kardol, Schols & 

Widdershoven, 

2012, 

Nederländerna 

Responsibilities in elderly care: 

Mr Powell’s narrative of duty 

and relation 

Att bidra till den pågående 

diskussionen kring autonomi 

och aktivitet kring personer 

boende på äldreboende. 

Två intervjuer med en 

92-årig man boende på 

ett äldreboende. 

1 Den intervjuade mannen kände sig ensam och 

bortglömd av personalen som inte ägnade 

honom så mycket uppmärksamhet. Mannen  

var självständig, men saknade sociala  

kontakter. Hans livsberättelse förklarade att  

han var van att arbetsleda och att han varit  

mycket uppskattad för sina insatser och även 

uppmärksammad av drottningen.  

K 

III 

Clarke, 2000, 

England 

Using biography to enhance the 

nursing care of older people. 

Att beskriva hur äldre 

personers livshistorier skapar 

ökad förståelse och ökar 

förutsättningarna för att jobba 

med personcentrerad vård. 

Insamling av 

livsberättelser, kvalitativ 

metod. 

23 personer Ett biografiskt arbetssätt (approach) kan  

användas av alla personalkategorier i  

vårdteamet som arbetar runt den äldre  

personen. Genom att se personen bakom  

patienten kan vården bara bli bättre. 

 

 

K 

II 

Clarke, Hanson & 

Ross, 2003, 

England 

 

Seeing the person behind the 

patient: enhancing the care of 

older people using a biographical 

approach 

Att undersöka om 

introduktionen av ett 

biografiskt arbetssätt 

underlättar arbetet med 

personcentrerad vård. 

Fokusgruppsintervjuer 

med sjukhus- och 

vårdhemspersonal och 

observationer av arbetet 

med skapandet av 

livshistorieböcker. 

8 patienter med 

familjer samt 6 

personal. 

Livsberättelser hjälpte vårdpersonal att se 

patienterna som personer och skapade bättre  

kontakt mellan patienternas närstående och  

vårdpersonalen. 

Orsaker till att det är svårt att komma igång 

Med att samla in livsberättelser är tidsbrist och 

brist på personal samt brist på kunskap hos 

personalen om fördelarna med metoden. 

 

K 

II 

deMedeiros, 

Mosby, Hanley, 

Suarez Pedraza & 

Brandt, 2011, 

USA 

A randomized clinical trial of a 

writing workshop intervention to 

improve autobiographical 

memory and well being in older 

adults 

Att undersöka om 

interventionerna 

skrivarverkstad eller 

reminiscensgrupp förbättrar 

minnes- och 

inlärningsförmågan eller ökar 

välbefinnandet hos äldre 

personer. 

Randomiserad klinisk 

studie med 3 lottade 

grupper (2 

interventioner och 1 

kontrollgrupp) som 

testats innan 

interventioner samt efter 

8 respektive 34 veckor. 

56 äldre  

personer. 

Bortfall = 5 st. 

N = 51 

Inga signifikanta skillnader fanns mellan de tre 

grupperna när det gäller minnesförmåga  

eller inlärningsförmåga, men deltagare i alla 

tre grupper (inklusive kontrollgruppen)  

rapporterar en ökad självkänsla vid studiens  

slut.  

RCT 

I  
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Författare 

År 

Land 

Titel 
 

Syfte 
 

Metod 

 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ  

De Vries, 

Suedfeld, Blando 

& Southard, 

2005, USA 

The holocaust as a context for 

telling life stories 

Att undersöka hur överlevare 

från förintelsen ser tillbaka på 

sitt liv och se om detta skiljer 

sig med hur personer som 

inte har någon personlig 

anknytning till förintelsen.  

Deltagarna fick fylla i 

händelser på en livslinje 

och sedan värdera 

händelserna som 

positiva eller negativa 

på en femgradig skala.  

3 grupper med 

deltagare. 35 

överlevare från 

förintelsen, 39 

judiska 

deltagare som 

inte haft någon 

personlig 

anknytning till 

förintelsen och 

19 icke-judiska 

deltagare i 

samma ålder. 

Andelen negativa livshändelser skiljde sig inte  

Åt mellan grupperna.  Den icke-judiska  

kontrollgruppen uppgav dubbelt så ofta dödsfall  

inom familjen som en negativ händelse jämfört 

med någon av de judiska grupperna.  

RCT 

I 

Hansebo & 

Kihlgren, 2000, 

Sverige 

Patient life stories and current 

situation as told by carers in 

nursing home wards 

Att jämföra vårdarnas 

berättelser om de äldre 

personerna på 

vårdavdelningarna vid två 

tillfällen: före och efter en 

ettårig intervention bestående 

av handledning kring ett 

datainsamlingsinstrument. 

Intervjuer med personal 

på tre vårdavdelningar 

vid två tillfällen med ett 

års mellanrum. 

100 berättelser 

som marginali-

serades till 60 

av praktiska 

skäl. 

De flesta vårdare gav en fylligare bild av den  

äldre personen efter att interventionen pågått 

under ett års tid. Inga skillnader fanns mellan  

sjuksköterskornas berättelser och de övriga 

vårdarnas. 

K I 

Kirkegard & 

Berntsen, 2008, 

Danmark 

The cultural life script and life 

story chapters contribute to the 

reminiscence bump. 

Att undersöka om det finns 

samband mellan kulturellt 

förväntade livshändelser och 

reminiscenspuckeln. 

Enkätstudie till ett urval 

respondenter som 

deltagit i en tidigare 

studie om minnen från 

andra världskriget. 

59 personer 

(bortfall: 27) 

Man såg tydligt en ”puckel” av minnen från  

tidig ungdom fram till yngre medelåldern. Man  

såg också en ökad andel av förväntade händelser 

vid samma åldersspann. Livsberättelsen speglar 

ofta det som förväntas hända i livet vid vissa  

givna tidpunkter.  

K 

II 

Kirkegard 

Thomsen, 

Pillemer & 

Ivcevic, 2011, 

Danmark 

Life story chapters, specific 

memories and the reminiscence 

bump 

Att undersöka om berättade 

livshändelser oftare 

förekommer i början av 

“kapitel” om berättaren själv 

får dela upp sin berättelse. 

Syftet var också att se om 

reminiscenspuckeln mer 

gällde de positiva ”kapitlen”.   

Enkätstudie med öppna 

frågor 

92personer 

(bortfall 321 

personer) 

Positiva kapitel visade en tydlig puckel när det  

gällde händelser vid 20-30 års ålder medan  

negativa kapitel tenderade att hopa sig vid äldre 

åldrar. 

P 

II 
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Författare 

År 

Land 

Titel 
 

Syfte 
 

Metod 

 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ  

Lilgendahl & 

McAdams, 2011, 

USA 

Constructing stories of self-

growth: How individual 

differences in patterns of 

autobiographical reasoning relate 

to well-being in midlife. 

Att undersöka skillnader hur 

personer tolkar upplevelser 

tidigare i livet och om denna 

tolkning har någon effekt på 

det upplevda välbefinnandet 

längre fram i livet.  

Intervjuer med öppna 

frågor kring givna 

ämnen.  

88 personer 

(bortfall 6 st.) 

Personer som sa sig ha vuxit som människor 

efter att ha upplevt negativa händelser i livet 

skattade sitt välbefinnande högre än personer  

som inte ansåg sig ha vuxit av svårigheter.  

De äldsta personerna i urvalet fokuserade i  

högre utsträckning på positiva händelser när 

de berättade om sitt liv jämfört med de yngre 

personerna. 

K 

II 

MacKinlay & 

Trevitt, 2012, 

Storbritannien 

Living in aged care: using 

spiritual reminiscence to 

enhance meaning in life for 

those with dementia 

Att undersöka om 

reminiscens kan öka 

livskvaliteten och påverka 

interaktionen hos personer 

med demenssjukdom. 

Gruppdiskussioner en 

gång i veckan med 

grupper om 3-6 personer 

i mellan 6 till 24 veckor. 

113 deltagare 

 

 

 

Deltagarna visade större intresse för varandra  

under och efter studien. Trots sin  

demenssjukdom pratade de flesta deltagarna  

om sin glömska och kunde skämta om den.  

K 

II 

McKeon, Clarke, 

Ingleton, Ryan & 

Repper, 2010, 

England. 

 

The use of life story work with 

people with dementia to enhance 

person-centered care 

Att undersöka hur 

livsberättelsearbetet förstås i 

praktiken, upplevs av alla 

som deltar och vad det har för 

effekter på vården. 

Fallstudie (multiple case 

study) med semi-

strukturerade intervjuer, 

observationer och 

samtal. 

4 personer med 

demens- 

sjukdom, 

personal samt 

närstående. 

Man hittade 3 teman: Från patient till person, 

 Kan du höra mig & Stolthet och förnöjsamhet. 

Såväl anhöriga som personalen upplevde att  

det var positivt att se personen bakom  

patienten, men detta gav ingen skillnad i  

utformandet av vårdplaner. För de närstående 

var det betydelsefullt att personalen såg vem 

deras anhöriga varit tidigare i livet. Hos  

personerna med demenssjukdom var det svårare att 

bedöma om arbetet påverkat dem, men man  

gjorde tolkningen att samtliga uppskattade att  

få se och visa viktiga händelser i livet. 

 

K 

III 

 

Overcash, 2004, 

USA 

Using narrative research to 

understand the quality of life of 

older women with breast cancer 

Att identifiera faktorer som 

påverkar livskvaliteten hos 

äldre kvinnor med 

bröstcancer. 

2-3 intervjuer med varje 

deltagare.  

12 kvinnor över 

70 år som var 

under 

behandling för 

bröstcancer 

 

 

Huvudfyndet var att många av de svårt sjuka  

kvinnorna också var vårdare åt en nära anhörig. 

 

K 

II 
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Författare 

År 

Land 

Titel 
 

Syfte 
 

Metod 

 
Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ  

Randers, Olson & 

Mattiasson, 2002, 

Sverige 

Confirming older adult patients 

views of who they are and would 

like to be 

Att få en djupare förståelse 

för en kognitivt intakt äldre 

mans upplevelser av att leva 

tillsammans med personer 

med demenssjukdom på en 

rehabiliteringsenhet 

Intervju med öppna 

frågor.  

1 91-årig man. Mannen upplevde att personalen berövat honom 

hans värdighet då de behandlade samtliga  

patienter så som de vore mindre förstående. 

Mannen kände det som att han var tvungen att  

låtsas vara förvirrad och nedsatt kognitivt för  

att få uppmärksamhet från personalen. 

K 

III 

Scott & Kayler 

deBrew, 2009, 

USA 

Helping older adults find 

meaning and purpose through 

storytelling 

Att hjälpa äldre personer 

boende på ett servicehus att 

finna mening med sin tillvaro 

genom berättande. 

Intervjuer och samtal 

med äldre som sedan 

fick vara med och 

utforma en tryckt 

kalender med ett 

uppslag om sin egen 

berättelse. 

11 personer Deltagarna tycktes uppskatta aktiviteten och  

visade mer öppenhet om sig själva mot  

sjuksköterskestudenten som hållit i  

samtalen/intervjuerna. Sjuksköterskestudenten 

fick värdefull kunskap när det gäller att  

samtala med äldre och ändrade sin personliga 

uppfattning om äldre personer. 

K 

III 

Wills & Day, 

2008, Irland 

Valuing the person’s story: Use 

of life story books in a 

continuing care setting. 

Att skapa livsberättelseböcker 

tillsammans med boende på 

ett äldreboende på Irland. 

Fokusgruppsintervjuer 

av personer boende på 

äldreboendet och deras 

närstående. 

5 boende, 

3 närstående.  

Man hittade 4 teman: Social konstruktion  

av livet. Sociala roller och religiösa inslag.  

Relationer och förluster. Självuppfattning. 

Man såg också att arbetet med böckerna  

ledde till att personalen fick en ökad 

kännedom om personen bakom  patienten. 

Arbetet gjorde också att de boende och deras  

närstående kom varandra närmare. 

 

K 

III 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Kliniskt kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = hög, II = medel, III = låg (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, sid 84).  
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DISKUSSION  

 

Metoddiskussion 

 

Vald metod, allmän litteraturstudie, är lämpad när man undersöker vad som är känt inom 

ett givet forskningsområde (Forsberg & Wengström, 2008). Polit och Beck (2008) menar 

att en väl genomförd litteraturstudie visar var kunskapsluckorna inom ett specifikt område 

finns och var man därför ska koncentrera eventuella fortsatta undersökningar. 

En förutsättning för att använda sig av denna metod är att tillräckligt underlag för att göra 

en analys finns. Antalet inkluderade studier ska vara stort nog och de valda studierna ska 

vara av hög kvalitet (Forsberg & Wengström, 2008). De inkluderade artiklarna i denna 

forskningsöversikt värderades enligt en tregradig skala beskriven av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006). Endast tre studier blev värderade som grad I, det vill säga högsta 

kvalitet. Detta påverkar sannolikt forskningsöversiktens tillförlitlighet. Det finns inga 

tydliga regler för hur stort antal artiklar som bör ingå i en litteraturöversikt. Antalet 

kommer an på hur mycket forskning som finns om det valda ämnesområdet och på hur 

kvaliteten på artiklarna värderas (Forsberg & Wengström, 2008).  

En tydligt avgränsad första sökning i databasen PubMed gav ett magert resultat och 

sökningen fick utvidgas genom att de först uppsatta exklusionskriterierna omreviderades 

och blev färre. Detta påverkar resultatet genom att fynden blir mindre precisa gentemot 

syftet. Utfallet visade sig bli relativt få artiklar trots utvidgad sökning. Antalet funna 

artiklar är ett resultat i sig då man lätt kan se huruvida området är välutforskat eller inte 

(Friberg, 2006). En utvidgad sökning hade kunnat göras även genom att utöka antalet 

sökord, men då ämnet livsberättelser är så specifikt ansåg jag att de angivna sökorden var 

de mest relevanta.  

Sökningar i andra databaser än enbart PubMed hade sannolikt också givit ett större 

sökresultat och möjligen förändrat resultatet av denna litteraturstudie. 

  

 

Samtliga valda artiklar var skrivna på engelska och är under arbetets gång översatta endast 

av författaren. Då författaren har svenska som modersmål finns risk att feltolkning skett 

vid översättningen. Denna svaghet kan även utmynna i att artiklar inkluderats på felaktiga 

grunder. 

Urvalet av litteratursökningen baserades på titlar där sökningen fokuserades på titlar med 

tydlig koppling till ämnet och frågeställningarna. Det kan inte uteslutas att relevanta 

artiklar inte valdes ut om titeln inte tydligt relaterade till det angivna syftet och 

frågeställningarna. Denna begränsning påverkar också reproducerbarheten i arbetet då en 

annan författare kan tolka det engelska språket i titlar, abstract och innehåll i artiklarna på 

ett annat sätt och då få ett avvikande resultat trots sökning med identiska sökord. Polit och 

Beck (2008) menar att en litteraturstudie av hög kvalitet måste vara reproducerbar, vilket 

innebär att om någon annan skulle vilja göra om samma litteraturgranskning med samma 

urvalskriterier så skulle resultatet bli likadant.  

Genom att använda sig av professionell översättning skulle risken för feltolkningar 

relaterade till språkförståelse minimeras, vilket möjligen hade gynnat arbetet.    

De valda sökorden är starkt relaterade till syftet och frågeställningarna. Det kan inte 

uteslutas att andra sökordskombinationer än de valda hade resulterat i ett annat sökresultat. 

Författarens förförståelse, den information kring ämnet som presenterats i bakgrunden till 

detta arbete, har sannolikt inverkan på analysen som gjorts. Arbetet hade möjligen vunnit 

på att fler personer deltagit i analysprocessen. Då hade den interna validiteten sannolikt 
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ökat genom minskning av de systematiska skillnaderna i tolkning och en ökad sannolikhet 

för att de dragna slutsatserna är korrekta (Forsberg & Wengström, 2008). 

Nio av de totalt 15 artiklarna som ingår i resultatet är från 2008 eller senare, vilket bör 

anses vara en av arbetets styrkor. Forskning är färskvara menar Forsberg och Wengström 

(2008) som poängterar vikten av att titta på publiceringsår för inkluderade studier.  

 

 

Resultatdiskussion  

 

Denna litteraturöversikt visar inte på några synliga effekter på omvårdnaden av äldre 

personer, även om fraser som att ”se personen bakom patienten” används ofta (Wills & 

Day, 2008; McKeon et. al., 2010; Clarke et. al., 2003; Hansebo & Kihlgren, 2000) Enligt 

socialstyrelsen i Sverige är evidensen svag för levnadsberättelsernas effekter. Trots detta 

rekommenderas det att använda sig av livsberättelser inom vården av demenssjuka 

personer som ett verktyg för att arbeta mer personcentrerat (Socialstyrelsen, 2010).  

McKeon et. al. (2010) såg att trots att deltagare och personal upplevde arbetet med 

livsberättelseböcker och teckningar som positivt så fanns ingen skillnad alls i utformandet 

av vårdplanerna efter interventionen. Detta bekräftar också resultatet från Ekman et als 

svenska studie där man såg att personalen anser att de arbetar personcentrerat men 

observationer visar att så inte är fallet. Det var också sällan som de enskildas personliga 

åsikter som framkom verkligen dokumenterades i journalen (Ekman et. al., 2011). Kanske 

kan detta delvis bero på att det läggs för lite tid på etiken kring det narrativa på 

vårdutbildningarna som Carson (2001) hävdar? 

Informanten i Abma et. als. studie (2012) upplevde däremot ett mer respektfullt bemötande 

efter att hans livsberättelse uppmärksammades. Vi måste fråga oss om vi vill ha det på det 

sättet. Ska det vara så att den äldre personens bakgrund färgar omvårdnaden och 

bemötandet från personalen? Vad händer då med de äldre som inte vill, kan, eller inte ges 

rätt förutsättningar att berätta sin historia? Cameron (2011) såg ju att de läkare som tog sig 

tid att lyssna på sina äldre patienters berättelser också lättare kunde ringa in vad personen 

sökt läkare för.  

 

Personalen behöver ha förståelse för fördelarna med metoden för att prioritera ett 

biografiskt arbetssätt när det råder tidsbrist och brist på personal enligt Clarke, Hanson och 

Ross (2003). Det kan emellertid vara svårt att tydligt visa på fördelarna med metoden när 

det inte finns klar evidens för att levnadssberättelser ger goda effekter på omvårdnaden 

(Socialstyrelsen). Trots denna brist på evidens menar Ekman et. al. (2011) att det inte är 

svårt att få vårdpersonal att se fördelarna med ett personcentrerat arbetssätt, utan att 

svårigheten ligger i att få vårdpersonal att förstå att de faktiskt inte arbetar personcentrerat 

idag. Personal, särskilt inom slutenvården, upplever att det skapar svårigheter när 

avdelningens rutiner krockar med den enskildes önskemål som framkommit efter till 

exempel livsberättelser (Jonasson et. al., 2011). Balansgången här är densamma som 

McCarthy (2003) beskriver som berättelsens etik gentemot principiell etik.  

 

Öhlén (2004) säger att det krävs en personlig relation mellan berättare och lyssnare för att 

en korrekt tolkning ska kunna göras. Därför behöver den som mottar en berättelse 

återkoppla till berättaren för att säkerställa att tolkningen är den rätta innan något 

nedtecknas och används som grund för fortsatt vård (Öhlen, 2004). Det behövs också 

djupare fundering kring om en relation kan bli för privat eller personlig mellan berättare 

och lyssnare och om detta i så fall kan påverka relationen mellan berättaren och den övriga 

vårdpersonalen? En personlig relation skulle hypotetiskt kunna leda till att berättaren delar 
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med sig av information som han eller hon inte önskar bli vidareberättad. En möjlig risk 

med detta kan vara att det leder till samvetsstress hos lyssnaren om den givna 

informationen är väsentlig för berättarens vård eller omvårdnad. Är det etiskt rätt att en 

berättelse berättad i förtroende mellan två personer ligger till grund för 

omvårdnadsplaneringen? 

När respondenterna i Lilgendahl och McAdams studie fick värdera negativa händelser ur 

sitt liv satte så gott som samtliga lägsta möjliga betyg, trots att de, objektivt sett, varit med 

om händelser av mycket skiftande svårighetsgrad så som övergrepp under barndomen eller 

krossade hjärtan i tonåren. Det behöver en lyssnare alltid ha i åtanke, då händelser som av 

någon anses som banala kan vara oerhört traumatiska för en annan (Lilgendahl & 

McAdams, 2011). Som lyssnare behöver man också veta att de äldre äldre, det vill säga 

personer över 85 år, ofta refererar till händelser i relativ nutid när de ombeds berätta om 

något traumatiskt de varit med om, trots att de tidigare i livet erfarit krig eller liknande 

händelser som rimligen kan antas vara större trauman (Cohen-Mansfield et. al., 2010). 

Liknande resultat såg deVries et al (2005) som inte fann några signifikanta skillnader i 

subjektivt upplevda negativa livshändelser mellan en grupp överlevare från andra 

världskrigets förintelseperiod jämfört med två kontrollgrupper.  

Att en person avböjer till att berätta sin livshistoria kan enligt Clarke, Hanson och Ross 

(2003) bero på att det finns traumatiska minnen som personen ännu inte bearbetat. Det 

finns också en risk att en person inte berättar allt om situationen eller lyssnaren hämmar 

berättaren (Tornstam, 2005). 

Rädsla för att väcka obehagliga minnen hos äldre personer bör inte hindra samtal eller 

livsberättelsearbete, dels för att de äldre som inte vill delta sannolikt avböjer och dels för 

att ett samtal kan upplevas terapeutiskt så länge lyssnaren är bekräftande och intresserad 

(Öhlen, 2004) vilket kan hjälpa den enskilde till en form av förlikning med sitt förflutna 

(Coleman, 1999).  

 

Att få berätta sin historia kan vara terapeutiskt. Genom att få sätta ord egna på sin sjukdom 

kan man förlika sig med den (Overcash, 2004). Wills och Day (2008) fick liknande resultat 

i sin undersökning där en av informanterna som tittade tillbaka på sitt liv kunde konstatera 

att han nog inte haft det så tokigt i alla fall.  Öhlén (2004) anser att berättandet kan ha en 

helande kraft om lyssnaren är intresserad av att just lyssna och kan bekräfta berättaren.  

Caplan et. al. (2006) kunde visa att akuta sjukhusinläggningar minskar när man haft en 

medicinsk vårdplanering. Jag menar att detsamma kunde gälla för en väl genomförd 

livsberättelse. När berättarens egna åsikter ges utrymme kan lyssnaren, hypotetiskt sett 

sjuksköterskan, vara ett starkt stöd till den enskilde vid eventuella medicinska 

vårdplaneringar eller vid diskussioner med närstående, när den enskildes och de 

närståendes åsikter om vad som är ”det rätta” att göra går isär.  

För att kunna arbeta med livsberättelser som ett redskap inom vården av äldre personer 

behöver omvårdnadspersonalen kunskap om åldrandeteorier. Utöver detta behövs också 

vetskap om att livshändelser som hos en person passerar obemärkt kan vara det största 

livstraumat hos någon annan (Lilgendahl & McAdams, 2011).  

Finns det en risk att vårdpersonal av missriktad välvilja gentemot den äldre personen kan 

underlåta att ta upp ämnen som av vårdaren antas vara svåra? Två av de intervjuade 

undersköterskorna i Clarke et. als studie (2003) har erfarenhet av att patienter nekat till 

deltagande och hänvisat till svåra minnen som de inte orkat med att lyfta till ytan. Sådana 

händelser kan den enskilde behöva personalens hjälp med att bearbeta för att kunna förlika 

sig med enligt Coleman (1999).  
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Reminiscenspuckeln visar att vi tenderar att minnas mest från perioden då vi var 15-30 år 

gamla (Kirkegard et. al., 2008). Man ser inte någon skillnad på de vanligaste temata när 

man analyserar livsberättelser givna av både personer med demenssjukdom och kognitivt 

intakta personer (McKinlay & Trevitt, 2010). Med detta som utgångspunkt, finns det då en 

risk att man som lyssnare gör antagandet att den äldre personen har kvar sina tankar och 

ideal från medelåldern? Ja, menar McKeon et. al. (2005) som också påpekar riskerna med 

att låta någon anhörig eller närstående föra den äldre personens talan.   Vad är då riskerna 

med att berättelser misstolkas och en föreställning skapas om att personen har intressen 

som kanske avtagit för decennier sedan? Kanske är det på grund av reminiscenspuckeln 

som aktivitetsteorin fått så stort genomslag i vården av äldre personer i Sverige 

(Wadensten, 2006)? 

 

deMedeiros et. al. ville med sin studie bekräfta hypotesen att regelbunden reflektion ökar 

eller förbättrar minnesförmågan men deras resultat visade oväntat på motsatsen. Dessutom 

kunde man se att det subjektivt upplevda välbefinnandet hos deltagarna sjönk mot slutet av 

studien (deMedeiros et al, 2011) .  

Det finns inga objektiva mått på hur ett gott åldrande ska vara (Lowry et al 2012). Man ska 

inte låta sig luras att tro att sjukdom eller förlust av förmågor automatiskt hänger ihop med 

sänkt välbefinnande, något som Bowling och Dieppe (2005) sett att det inte gör. 

 

SLUTSATS 

 

Denna forskningsöversikt med 15 inkluderade studier visar inga direkta effekter på 

omvårdnaden av äldre personer. Observation av eventuella effekter på omvårdnaden 

behövs för att säkerställa resultat av olika slags interventioner och/eller 

livsberättelsearbete. Kan det vara så att ett biografiskt arbetssätt inte påverkar vårdens eller 

omvårdnadens utformning men har andra fördelar?  

 

BETYDELSE  

 

Livsberättelser anses vara ett bra verktyg när man ska arbeta personcentrerat men det är 

svårt att påvisa de förmodat goda effekterna genom studier. Vårdpersonal som arbetar med 

äldre personer uppger ofta att de genom de äldre personernas berättelser lättare ser 

personen bakom diagnosen men vad detta får för effekt på vården så som den upplevs av 

den äldre är fortfarande outforskat. Det råder heller ingen konsensus i hur man på bästa sätt 

samlar in eller dokumenterar livsberättelsen. För att kunna motivera fortsatt arbete med 

livsberättelser som ett redskap inom vården av äldre bör de äldre personernas egna 

upplevelser av effekterna studeras.  
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