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Sammanfattning Begreppet identitet innebär en individs självbild och medvetande 

om sig själv och handlar i grunden om att kunna vara densamma 
trots förändringar och svåra situationer i livet. Vid sjukdom utsätts 
individen för påfrestningar och identiteten blir ofta bräcklig. Då 
individen vid sjukdom kan få svårt att förlika sig med sin nya 
identitet som sjuk kan konflikt uppstå med omgivningen som inte 
ser individen med samma ögon som tidigare. Syftet med studien 
var att belysa hur individens identitet påverkas vid sjukdom både i 
vardagsmiljö och vid intagning på sjukhus. Studien genomfördes 
som en litteraturstudie. Vid sjukdom var två kategorier av be-
tydelse, den sociala dimensionen av identitet och den personliga 
dimensionen av identitet. Den personliga identiteten relateras i 
studien huvudsakligen till sjukhusvistelse och begreppen auto-
nomi, integritet, värdighet och empowerment. Den sociala 
identiteten handlar om relationer framförallt med familj, vänner 
och arbetskamrater, men också inom sjukhuset i vårdrelationer. 
Mycket av den personliga friheten berövas individen vid en 
sjukhusvistelse. Det är därför viktigt att sjuksköterskan arbetar 
aktivt med och är uppmärksam på patientens individuella vanor 
och personlighet, då känner sig patienten respekterad och kan 
lättare bibehålla sin identitet. Det är viktigt att lyfta fram vad som 
händer med identiteten vid sjukdom inom sjuksköterske-
professionen men även inom sjuksköterskans grundutbildning. Det 
behövs mer forskning på identitet relaterat till omvårdnad. 
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Abstract                           Identity includes an individual´s self-image and the consciousness 

about their self. It is about being the same person despite changes in 
their life situation. The identity often get´s fragile because of the 
disease. Beacuse of the individual´s feeling of lost identity there 
may arise a conflict between the person and people in his or her 
surroundings. They may no longer see the sick person in the same 
way as they used to. The purpose of this study was to highlight how 
disease in everyday life and admission to a hospital affects the 
identity. The study was carried out as a litterature based study. 
There were especially two categories that were important, the social 
dimension of identity and the personal dimension of identity. The 
personal identity is mostly related to the fact that the person is 
admitted to hospital and the concept of autonomy, integrity, dignity 
and empowerment. The social identity is more about the 
relationship to family, friends and colleagues, but it is also related 
to the nurse-patient relationship. The different parts of identity in 
relation to itself and to others do have a common influence. A large 
part of the personal freedom is deprived during a stay in the 
hospital. It is important that the nurse pays attention to the patient´s 
individual personality and habits. This will make that person feel 
well respected and it will also make it easier for the individual to 
maintain his or her identity. It is important to highlight how disease 
affects the identity, both in the nurseprofession and in the education 
to become a nurse. More research in the areas identity and caring is 
needed. 
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Inledning 
 

Den enda personen som välkomnade mig på sjukhuset var en kvinna som kom in med en stor 
sopborste för att städa golvet. Hon var den enda som inte skulle sticka in saker eller ta ut saker 
ur min kropp, eller fråga mig dumma frågor. Några minuter varje kväll ställde hon sin 
sopborste mot väggen och sjönk ner i den turkosa fåtöljen på mitt rum. Allt jag hörde var 
hennes andetag in och ut, in och ut. Det var tröstande på något konstigt och enkelt sätt. Min 
egen andning blev lugnare. Av de kanske femtio olika personer jag mött under dagen var 
kvinnan den enda som inte försökte förändra mig (Markova, 1994) (Egen översättning, 2007).  

   
När en individ blir sjuk förändras mycket av vardagen och sättet att leva. Sjukskrivning och 
förändrad kroppsfunktion kan vara exempel på faktorer som gör att individen får tänka om, 
kring sitt liv och sin identitet (Birkler, 2007). I nuläget uppgår antalet sjukpenningdagar i 
Sverige till cirka 4 415 000 stycken (Sveriges Kommuner och Landsting, 2007). Individer 
som har sjuk- aktivitetsersättning november 2007 uppgår till 551 443 (Försäkringskassan, 
2007).  
 
Att vara i en främmande miljö såsom på ett sjukhus kan bidra till att det blir väldigt tydligt att 
individen är sjuk då miljön runtomkring ständigt påminner om hans/hennes sjukdom. 
Individen blir framförallt sin sjukdom och hamnar i en beroendeställning gentemot 
vårdpersonalen (Album, 1997). Hela relationen till omvärlden och rutiner bryts när individen 
går från ett aktivt till ett passivt tillstånd. Individens värld krymper och det viktigaste för 
stunden kan vara omsorg och exempelvis något så konkret som smärtlindring. Den förändrade 
bilden av omvärlden kan påverka individens identitet. Upplevelser och att förlora fotfästet kan 
göra det svårt att identifiera sig med den nya relationen till sig själv och andra, vilket kan leda 
till otrygghet (Birkler, 2007). 
 
Sjuksköterskan möter i sitt arbete individer vars liv och syn på sig själva förändrats och där 
identiteten är påverkad. Det är betydelsefullt att känna till vad som händer med en individs 
identitet vid sjukdom för att öka förståelsen för situationen. En viktig aspekt i omvårdnaden, 
är att stötta individen i känslan av att vara en unik individ trots sjukdom (Solvoll, 1997). 
Aktuell forskning visar att sjuksköterskan har en viktig roll att hjälpa individer att upprätthålla 
känslan av att vara samma person trots sjukdom och att inte bli en passiv mottagare i 
kontakten med sjukvården (Webster & Byrne, 2004). 
 
I den här litteraturstudien fokuseras både den personliga dimensionen av identiteten, som 
visar vem personen är i form av personlighetsdrag och beteendemönster (Solvoll, 1997) och 
syftar till autonomi, integritet, värdighet och empowerment, samt den sociala dimensionen av 
identiteten som visar på vem personen är i förhållande till andra, i ett socialt samspel.   
 
Bakgrund 
 
Identitet innefattar en individs självbild och medvetenhet om sig själv och handlar i grunden 
om att vara densamme trots att individen utsätts för förändringar och svåra situationer i livet. 
Ordet identitet kommer från latinets idem, som betyder densamme. Det som skapar kärnan i 
en människas identitet är att vara en och samma person trots olika sätt att uppträda i olika 
situationer med olika människor (Nationalencyklopedin[NE], 2007; Solvoll, 1997; Wellros, 
1998). Identitetsbegreppet för fram tankar om vem individen är i förhållande till den egna 
livsvärlden och kan mynna ut i frågeställningarna, ”vem är jag”?, ”vad är viktigt för mig”?, 
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”vad är värdefullt”? och ”var står jag”? I dagens västerländska samhälle har olika identiteter 
olika status där det ofta tas avstånd från åldrande individer, lidande och död (Kovero, 2007). 
 
Identitet som begrepp kan enligt Birklers (2007) teori delas in i tre olika delar. Den första 
delen är logisk identitet som står för ”tings förhållande till sig självt” (Birkler, 2007, s.84). 
Med detta menas att ett föremål är detsamma även om det går sönder, samma gäller 
människan som person, som är samma trots ålder eller förändrat utseende på grund av 
sjukdom eller skada. Den andra delen är generisk identitet som avser art, exempelvis 
européer, vita, svarta och så vidare. Det är en individs tillhörighet till en bestämd grupp. Den 
sista delen är kvalitativ identitet som avser egenskaper exempelvis smal, tunnhårig, glad, 
allvarlig och så vidare. Dessa tre delar beskriver både egenskaper som särskiljer och förenar. 
Identitet beskrivs i denna teori både som något objektivt, som är oföränderligt samt något 
subjektivt som är föränderligt. Solvoll (1997) och Webster & Byrne (2004) beskriver att 
identitet inte är något konstant utan förändringar sker både till det yttre och till det inre. 
Genom att binda ihop dåtid, nutid och framtid sker skiftningar i identiteten, medan 
medvetandet om sig själv som människa är förhållandevis varaktigt över tid. 
 
Detta var en övergripande syn på begreppet identitet och nedan presenteras två olika synsätt 
på identitet relaterade till omvårdnad.  

Personlig identitet 
Varje individ har en subjektiv och en objektiv identitet. Den subjektiva identiteten är hur en 
individ ser självet och den egna personen, den objektiva identiteten handlar om hur andra 
människor ser på individen (Cronlund, 2005). Enligt Cullberg Weston (2005) kan det i vissa 
fall vara svårt att skilja på vad som anses vara en del av en persons själv och vad som är en 
del av identiteten, eftersom självet är något som finns inuti individen och som ingår i den 
psykologiska utvecklingen från barn till vuxen. Identitet däremot har mer ett utifrånperspektiv 
där individen ses som en person i interaktion med andra människor och den sociala identiteten 
utvecklas. Med dessa aspekter i åtanke kan individen med olika perspektiv se på frågan ”vem 
är jag”? Inom psykoanalysen användes länge begreppet jaget för att beskriva det som idag 
kallas människans själv. Inom psykologi användes även ordet identitet där det idag troligtvis 
skulle benämnas som självet. Det kan vara lättare för en individ att se sin identitet än sitt jag 
eller själv som ofta kan vara dolt långt inne i en persons medvetande. 
 
Vid sjukdom kan individen bli som ny inför sig själv eftersom kroppen inte längre är vad den 
en gång varit. När sjukdom går i skov och när individen mår tillfälligt bättre kan det vara svårt 
att se tillbaka på sig själv som en väldigt sjuk individ. Många individer har svårt att förlika sig 
med den nya identiteten som sjuk (Strauss & Glaser, 1975). Om individen ser sig stark och 
tydlig i den egna identiteten samt värderar integritet högt, kan denne känna sig extra utsatt när 
identiteten påverkas vid sjukdom (Määttä, 2007). Trots detta har individen då lättare att klara 
av motgång än om identiteten och självkänslan är låg. En individ med stark och tydlig 
identitet och självuppfattning blir som patient i regel mer involverad i sin egen vård och 
delaktig i beslutsfattande processer (Solvoll, 1997).  
 
Identitetsbegreppet sammankopplas ofta med kroppen och individen uppvisar samma identitet 
i olika situationer om kroppen är sig lik (Album, 1997). Birkler (2007) beskriver att relationen 
till kroppen i många fall förändras när individen blir sjuk. Kroppen blir ofta ett objekt som 
står i fokus för undersökningar, kontroller och andra ingrepp. Kroppen kan bli främmande om 
den blir ett objekt som utelämnas till vårdpersonalen. Känslan av att kroppen är främmande 
kan skapa förändring i identiteten. 
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Social identitet  
Individens identitet är något som hon bär med sig var hon än är, den formas av många olika 
faktorer såsom familjen och dess omgivning, vilken kultur hon lever i samt av samhället i 
stort (Henriksen & Vetlesen, 1998). Identitet utvecklas, skapas och formas i samspel med 
människor runtomkring. En teori som belyser detta starkt är den symboliska interaktionismen 
som handlar om hur individens medvetande om sig själv och omvärlden uppstår i ett samspel 
med andra. (Cronlund, 2005; Jahren Kristoffersen, 1998; Kohlström, 1996; Svensson, 1993). 
Självkänslan och skapande av den egna identiteten bygger även på tidigare erfarenheter och 
möten. En individ formas även mycket genom de bemötande han/hon får av sina närmsta, 
framförallt föräldrar och familj. Identiteten formas under hela livet med hjälp av möten även 
utanför familjen (Kohlström, 1996). Den sociala identiteten kan stärkas genom en ökad 
medvetenhet om de roller, de maktförhållanden individen lever i på arbetet, i hemmet och på 
fritiden (Solvoll, 1997). När ett sjukdomstillstånd utvecklas bidrar det till en osäkerhet i 
sociala sammanhang. Individen med en sjukdoms syn på sig själv är i förändring, vilket gör 
att sociala relationer blir lidande. När individen inte kan förlika sig med sin nya identitet som 
sjuk kan det uppstå en konflikt i relation till människor runtomkring som inte längre ser 
individen med samma ögon. Alla sjukdomstillstånd påverkar inte identiteten lika djupt och 
påverkar då inte de sociala relationerna på samma sätt. En del sjukdomstillstånd ses för 
individen endast som irriterande och obehagliga vilket gör att de inte inkräktar lika mycket på 
sociala relationer (Strauss & Glaser, 1975). Vid sjukdom blir det tillåtet att ge upp saker 
individen annars har tagit som självklara, det är ingen som förväntar sig att det ska finnas ork 
att gå till arbetet, det finns mer en förväntan på att en sjuk person ska vara i hemmet och vila. 
Samtidigt som gamla roller suddas ut tillkommer nya roller, denna vändning kan ske mycket 
snabbt (Solvoll, 1997). 
 
Sammanfattningsvis är identitet en samlad bild av individen och kan delas in i hur denne 
uppfattar sin kropp, sina speciella personlighetsdrag, sitt beteende och sig själv i förhållande 
till andra (Solvoll, 1997). 

Identitetens förändring vid sjukhusvistelse 
När en individ läggs in på sjukhus sänks ofta självständigheten och självstyret. Det kan också 
förklaras som att individen förlorar den personliga identiteten (Cullberg, 2003). De egna 
attributen som enligt Goffman (1973) kallas identitetsutrustning tas ifrån individen, sådana 
attribut kan vara kläder och personliga tillhörigheter. Individen tilldelas en säng och ett skåp 
och får ikläda sig patientkläder (Cullberg, 2003). Vanligtvis har individen kontroll på sitt yttre 
och vad han eller hon visar upp för andra. Vid intagning på sjukhus kan individen ha svårt att 
visa sitt rätta jag för personer runtomkring, vilket syftar till patientkläder samt eventuell 
förlorad kroppskontroll. Många gånger behöver individen dela sal med andra, för denne 
okända människor, som har sina speciella vanor, lukter och ljud. Det kan te sig både 
skrämmande och framkalla obehag att behöva dela rum med andra människor vid sjukdom 
när den egna identiteten redan är bräcklig och otydlig. Individen kan inte längre styra över 
sina egna rutiner eftersom det redan finns utarbetade rutiner på sjukhuset. Allt som har med 
den personliga identiteten att göra kan bli avskalat (Album, 1997; Cullberg, 2003; Goffman, 
1973). Vården har alltid förknippats med något kärleksfullt och en vilja att hjälpa andra 
människor. Detta har delvis ändrats i dagens moderna högspecialiserade vård med mycket 
teknologi. Många situationer i vården inger skräck, ångest och oro hos patienten. Patienten 
kan slussas fram och tillbaka mellan olika undersökningar, detta medför möten med många 
olika professioner som har olika uppgifter inom vården. Patienten möter på så sätt många 
anonyma och för denne främmande människor, vilket resulterar i att vårdpersonalen vet lite 
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om patientens identitet och vårdpersonalen kan i många fall bara lära känna patienten på ett 
ytligt plan (Svensson, 1993). 

Självbevarande och upprätthållande av kontroll  
För att kunna bevara den egna personen och dess identitet är de två begreppen autonomi och 
empowerment viktiga (Björvell, 2001; Tranöy, 1993). Autonomi är en viktig del av 
identiteten och det är viktigt att stödja sjuka individer i deras autonomi och självkänsla samt 
ge individen möjlighet till mänskliga kontakter och personliga relationer. Genom att minska 
den osäkerhet som individer lever med på grund av sjukdom och hjälpa dem förändra sin 
livssituation, gör att livskvaliteten förbättras. Individens självförtroende ökar om denne får 
hjälp och stöd att hantera sin sjukdom (Berterö, 1996). Begreppet autonomi innefattar 
självständighet, oberoende och att se individen som unik (NE, 2007). Patienten har rätt till 
självbestämmande samt självstyre och i patientens rättigheter ingår det att vara med och fatta 
beslut angående sin vård (Tranöy, 1993). Svensk hälso- och sjukvårdslag (SOSFS 1982:763) 
säger i §2a att vården så långt som möjligt skall bedrivas i samråd med patienten. Fokus på 
patientens förmåga att kunna fatta egna beslut och vara delaktiga i vården, är centrala i 
begreppet empowerment (Björvell, 2001). Empowerment används för att hjälpa patienten att 
återfå kontroll över det egna livet och är viktigt för att patienten skall kunna sätta upp egna 
mål och återfå makten (NE, 2007). Den osäkerhet och stress det kan innebära att få en 
sjukdom kan reduceras genom att sjuksköterskan arbetar med empowerment och på så sätt 
stärker individens egna resurser. En direkt översättning av begreppet empowerment, från 
engelska till svenska är svår att göra eftersom det svenska begreppet bemyndigande inte helt 
täcker alla aspekter av begreppet empowerment, därför används den engelska termen även i 
svensk skrift. Ett givande och tagande mellan patient och sjukvårdspersonal förväntas ske för 
att individen skall uppnå empowerment. I motsats till empowerment står begreppet 
maktlöshet som visar på individens vanmakt i samband med sjukdom och ohälsa (Björvell, 
2001).  
 
Interaktionen mellan sjuksköterska och patient kan ses som en kärna i vårdandet men detta 
synsätt tas ofta för givet och därför krävs en djupare förståelse för hur individen upplever 
sjukdom (Berterö, 1996). För att hjälpa en individ att förbättra och bevara hälsa kan det vara 
av stor betydelse att ta reda på vem individen är och vilken uppfattning han/hon har om sig 
själv (Solvoll, 1997).  
 
Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur individens identitet påverkas vid sjukdom.  
Följande två frågeställningar ställdes för att belysa syftet: 
 

- Hur påverkas identitet vid sjukhusvistelse? 
- Hur påverkas identitet i vardagsmiljö?  
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Metod  
 
Studien genomfördes som ett examensarbete på kandidatnivå med en allmän litteraturstudie, 
en så kallad overview där kunskapsläget inom det valda problemområdet presenteras. 
Resultatet sammanställdes genom att kvalitetsgranska och analysera aktuell forskning inom 
vårdvetenskap och mynnade ut i en beskrivande översikt av området (Friberg, 2006).  

Datainsamling 
Till en början gjordes en testsökning för att se om det fanns någon forskning i ämnet. Utifrån 
denna sökning och genom att studera artiklar utarbetades relevanta sökord i form av MesH- 
och Thesaurustermer samt fritextord i de elektroniska databaserna Cinahl (Cumulative Index 
to Nursing & Allied Health Literature), PubMed och SweMed (Tabell 1). Prioritering låg på 
att söka i dessa databaser eftersom de är specifika omvårdnadsdatabaser. Sökord som 
användes i kombination med varandra var; caring, dignity, disease, empowerment, identity, 
inpatient, nurse, patient, patient autonomy, personal autonomy och self-identity. Sökningen 
gjordes både på inpatient och patient eftersom det anses relevant att studera patienter både i 
deras vardagsmiljö och på sjukhus. Ytterligare sökningar gjordes med andra sökord men dessa 
resulterade inte i några nya artiklar och redovisas därför inte. Ett flertal artiklar kom upp i 
flera databaser samt vid olika sökningar vilket anses styrka träffsäkerheten i sökningarna. 
 
 Inklusionskriterier var att artiklarna skulle; 

- svara upp mot syftet 
- vara publicerade mellan år 2002 och 2007 
- vara vetenskapliga 
- vara skrivna på engelska 
- handla om vuxna eller äldre människor 

 
Exklusionskriterier som användes var att; 

- artiklarna inte skulle vara reviewartiklar 
- artiklarna skulle inte handla om sjuksköterskans identitet 
- artiklarnas fokus skulle inte ligga på endast ett specifikt sjukdomstillstånd 
- artiklarna skulle inte handla om barn 
 

Tabell 1. Sökhistoria 
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Genomlästa  
abstract 

Urval 1 Urval 2  
 

PubMed  071002 Inpatient AND 
dignity AND 
nurse* 

7 2 1 1 

PubMed 071002 Inpatient AND 
identity 

26 3 1 1 

PubMed 071002 Empowerment 
AND personal 
autonomy AND 
patient* 

15 6 2 2 

Cinahl 071003 Patient AND 
dignity 

63 15 6 4 

Cinahl  071003 Patient autonomy 
  

196 30 13 8 
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SweMed 071003 Personal 
autonomy  

29 4 1 1 
 

Cinahl 071015 Empowerment 
AND disease 

29 7 4 2 
 

Pubmed 071029 Caring* AND 
identity 

76 10 1 1  

Pubmed 071030 Caring* AND self 
identity 

29 6 2 1 

 
Utifrån titeln på de olika artiklarna gjordes ett val om att läsa genom dess abstrakt. Stämde 
abstraktet med litteraturstudiens syfte lästes hela artikeln för att kunna exkludera artiklar som 
inte motsvarade syftet. I urval ett lästes de utvalda artiklarna ännu en gång. Urval två 
resulterade i 21 artiklar där 18 var av kvalitativ karaktär och tre av kvantitativ karaktär (Tabell 
2). Alla resultatartiklar granskades utifrån bedömningsmall om kvalitativa och kvantitativa 
studier (Carlsson & Eiman, 2003).  

Databearbetning  
Litteraturstudien har genomförts med en deduktiv ansats. De vetenskapliga artiklarna har lästs 
ett flertal gånger, vilket anses vara en styrka eftersom en helhetssyn fås. Varje artikelresultat 
sammanfattades på svenska för att lättare kunna få en överblick inför vidare bearbetning. 
Under granskningen av artiklarna utarbetades sex subkategorier till de två huvud-
dimensionerna, personlig identitet och social identitet (Tabell 3). Utefter dessa subkategorier 
delades artiklarna in i grupper, varvid artiklarnas resultat analyserades. Kategorierna grundar 
sig på fakta som ansågs svara upp mot syftet samt på de sökord som använts. Kategorierna var 
vägledande under databearbetningen då det skapade struktur och gjorde det lättare att urskilja 
skillnader och likheter bland resultatartiklarna.   
 
Tabell 3. Rubrikkategorisering 

 
 
Resultat  
 
Vid sjukdom är speciellt två dimensioner av identitet viktiga, den personliga identiteten och 
den sociala identiteten (Aujoulat, Luminet & Deccache, 2007).  

Värdighet 

Integritet 

Empowerment 

Autonomi 

Social grupptillhörighet 

Sociala roller 

Personlig Identitet 

Social Identitet 

Påverkan på patientens självvärde vid intagning på sjukhus 
 
Patientintegritet vid vård på sjukhus 
 
Empowerment för att bevara självkontroll 
 
Upprätthållande av autonomi vid sjukdom 
 
Hot mot den sociala identiteten 
 
Den sjuka individen i samspel med andra 

Subkategori Rubrik Huvuddimension 
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Personlig identitet  
Aujoulat et al. (2007) beskrev att förlorad identitet som en konsekvens av att vara sjuk, kunde 
vara ett stressande moment och ett en känsla av maktlöshet kunde infinna sig hos den sjuka 
individen. Individer som hade stor kontroll över sitt liv och levde ett aktivt liv löpte en större 
risk att uppleva en känsla av förlorad identitet vid sjukdom. Ett flertal individer i Aujoulats et 
al. (2007) studie uttryckte att de var oroliga och stressade över att vara sjuka, en person som 
visade hög faktor av stress och ångest, uttryckte sig negativt om att inte vara samma person 
som tidigare. Ett flertal individer ställde sig frågan om de fortfarande var normala trots sin 
sjukdom. En informant i studien sa att när kroppen ändrades på grund av sjukdomen så 
började hon ogilla sig själv. Det var inte bara förändringar i de yttre attributen utan även i den 
inre karaktären som ledde till att en känsla av främlingskap inför sig själv uppstod. Känslor 
som skuld, avundsjuka och skam var förknippade med låg självkänsla och irriterade många 
kroniskt sjuka. Olika självbilder kunde existera inom samma individ, detta ledde till en 
konflikt hos den egna personen och en känsla av förlorad identitet kunde infinna sig. Kralik et 
al. (2004) beskrev att det är en pågående process att leva med en sjukdom, där individen 
utvecklar sin identitet allt eftersom sjukdomen fortlöper. Individen kunde komma att känna en 
signifikant skillnad i sin identitet och i vilken individen upplevde sin kropp. Att leva med 
smärta och funktionsnedsättning var ett hot mot en individs integritet och identitet. 
Upplevelsen av att lära sig leva med en sjukdom involverade en process av förändringar i 
identiteten när individen försökte återfå känslan av sig själv som denne var innan sjukdomen 
tog fart. 

Påverkan på patientens självvärde vid intagning på sjukhus 
När en individ blev intagen på sjukhus blev denne mycket sårbar (Stabell & Nåden, 2006) och 
synen på den egna personen kan förändrades. Fokus låg i början på att bli bättre i sin sjukdom, 
att bibehålla sin värdighet och självbild kom i andra hand (Matiti & Trorey, 2004). Värdighet 
handlade om att förstå och se patienten som en individ med en egen identitet och inte som ett 
nummer eller en diagnos (Stabell & Nåden, 2006). Jacelon (2004a, 2004b) beskrev hur 
värdigheten var stark när patienten hade en känsla av egenvärde och när personer runt 
omkring agerade på ett sätt som stärkte detta värde. Vid sjukhusvistelse ändrades även miljö 
och omständigheter runtomkring patienten. Behovet av avskildhet, valmöjligheter samt 
självständighet var viktigt vid miljöombytet (Matiti & Trorey, 2004). Enligt Woogara (2005) 
upplevde patienter på sjukhus att de inte blev tilltalade med respekt, att bli kallad vid sitt 
riktiga namn och inte gubben eller gumman, var viktigt vid sjukhusvistelsen. Individen kände 
ofta att det inte fanns någon avskildhet på sjukhuset. Patienten såg sängen, sängbord, klädskåp 
och telefonen som sitt territorium under sjukhusvistelsen och många gånger gjorde 
vårdpersonalen intrång på detta område. Sjukhuskläder gjorde att patienter blev av-
identifierade och de fick svårt att visa sitt riktiga jag för andra patienter samt personal. 
Patientens vilja kom i andra hand och kontroller samt rutiner gick före. Som patient var det 
svårt att ha inflytande över de vardagliga rutinerna på sjukhus. Kommunikation skedde inne 
på patientrummet, där andra patienter var minst lika delaktiga, detta trots att det fanns 
möjlighet till enskilda samtalsrum. Jacelon (2004a, 2004b) beskrev att när den akuta 
sjukdomsfasen lagt sig och patienten började bli bättre brydde de sig mer om hur de visade 
upp sig utåt, viljan att klä på sig egna kläder och använda personliga attribut växte. Hur 
patienter upplevde att sjukvårdspersonalen stöttade dem upplevdes av en del som mycket 
positivt, andra kände att vårdpersonalen tog över allt de ägde. Stabell & Nåden (2006) 
beskrev att när vårdpersonalen lyssnade och försökte förstå patienten, upprätthölls patientens 
värdighet och identitet. De flesta patienter hade en önskan om att sköta sig själva, vilket ingav 
värdighet och självständighet. 
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Patientintegritet vid vård på sjukhus 
Patienter använde olika tillvägagångssätt för att bibehålla sin personliga integritet vid 
inläggning på sjukhus. Dessa kan sammanfattas i tre faser; den första är stabiliseringsfasen 
vilken ofta inträffade i ett kritiskt skede och här fokuserar individen på hälsan. Under den 
andra fasen, repareringsfasen, fokuserade patienten på att upprätthålla sin värdighet i 
patientrollen. I den sista fasen, återintegreringsfasen fokuserade patienten på att återfå sin 
autonomi och återkomma till sitt vanliga liv (Jacelon, 2004b; Joffe, Manocchia, Weeks & 
Cleary, 2003). Enligt Jacelon (2004a) och Randers & Mattiason (2004) stod den personliga 
integriteten på spel både på grund av att individen fått en sjukdom samt för att behöva vistas 
på sjukhus i en främmande miljö. Enligt Jacelon (2004a) använder sig patienten även av olika 
försvarsstrategier för att bevara den personliga integriteten vid sjukhusvistelse. En del 
patienter använde sig av ett introspektivt perspektiv vilket innebar att de såg tillbaka på sitt 
gamla liv och försökte leva på goda minnen och kunde på det sättet klara av situationen bättre. 
Andra använde sig av ett interaktivt perspektiv som handlade om det sociala samspelet där 
patienten inte ville störa sjuksköterskan och ville framställa sig som goda patienter och då 
kände att deras integritet var bevarad. Det var en strategi för att upprätthålla det goda 
samarbetet med sjuksköterskan, patienten trodde då att hon/han blev omtyckt av 
sjuksköterskan. Att bibehålla integriteten under sjukhusvistelsen var viktigt för att kunna 
återvända hem i samma skick som tidigare. För att kunna respektera en individs integritet 
förklarade Randers & Mattiasons (2004) studie att patienten måste ses som en unik individ. 
Detta kunde endast ske när vårdpersonalen lyssnade till patienten och respekterade patientens 
personlighet och personliga vanor.  
 
Kroppen var för patienterna något mycket privat vilket medförde att vårdpersonal var tvungna 
ta hänsyn till att olika patienter hade olika gränssättningar när det gällde den egna kroppen 
(Randers & Mattiason, 2004). Att vara naken och intrång på den privata sfären kunde enligt 
Matiti & Trorey (2004)  vara ett av de värsta hoten mot integriteten. Enligt Grytten & 
Måseide (2006) var det också viktigt att respektera patientens integritet gällande den privata 
sfären, vilket betydde att sjuksköterskan måste skydda och vara säker på att patientens kropp 
inte blev exponerad. Patienten måste bli medveten om sin kroppsidentitet för att omvårdnaden 
och arbetet runtomkring patienten ska fungera. Enligt Matiti & Trorey (2004) och Woogara 
(2005) sänktes patientens självkänsla och identitet när vårdpersonalen inte tog hänsyn till 
patientens integritet vid intima omvårdnadsåtgärder, vilket bidrog till en obalans mellan 
patient och vårdpersonal.  
 
Enligt Hornsten, Lundman, Kihl Selstam & Sandstroms (2005) studie måste sjuksköterskan 
ta hänsyn till patientens bild av att sjukhusvistelsen kan hota individens integritet och 
identitet. Sjuksköterskan var ofta uppmärksam på patientens egna mål och strävan i livet och 
patienterna ansåg ofta att vårdpersonalen ansträngde sig för att se dem som unika individer. 
Dock uttryckte en del patienter en känsla av att sjukvårdspersonalen var mer intresserad av 
sjukdomsbilden, än av dem som individer. Dessa uttalanden associeras med en känsla av att 
känna sig värdelös och inte respekterad. När patienten blev bemött som den individ hon/han 
verkligen var och blev respekterad för sina egna tankar och känslor kände individen inte sig 
längre som enbart en patient eller en diagnos. 

Empowerment för att bevara självkontroll 
Enligt Jacelon (2004b), Randers & Mattiason (2004) och Rundqvist & Lindström (2005) 
gjorde sjukhusmiljön att patientens makt reducerades och den privata sfären minskade. Matiti 
& Trorey (2004) beskrev hur förlust av makt och självkontroll samt förlust av självständighet 
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upplevdes som hotfullt. Patienter som hade upplevt denna form av förlust tidigare var mer 
rädda för att behöva genomgå samma sak igen. Rädslan ledde ofta till stress, förnekande och 
aggressivitet eller till att patienten drog sig tillbaka. Studien av Rundqvist och Lindström 
(2005) visade att när vårdpersonalen arbetade empowermentinriktat återfick patienten makten 
över sitt eget liv, självbestämmande och eget ansvar. Delmar,et al. (2006) beskrev att miljö 
och kultur runt omkring patienten spelade en stor roll för empowerment. Detta på grund av att 
den sjuka eller lidande individen ständigt befann sig i interaktion med sin omgivning vilket 
kunde påverka möjligheten till empowerment. Interaktionen skedde i olika miljöer och 
kulturer samt med olika människor, det fanns då olika förutsättningar för att empowerment 
skulle kunna fungera i verkligheten.  
 
Vid sjukdom kunde det uppstå en konflikt mellan det egna ansvaret och vad som var bäst för 
kroppen. Det var viktigt att patienten själv fick ta ansvar för sin sjukdom och på det sättet 
kunna bevara sin självkontroll (Delmar, et al., 2006). Kontroll var en mental process och 
många individer kände att de hade kontroll när de kunde uttrycka sin vilja över en given 
situation. Sjukhusets rutiner hindrade patienten från att planera sin dag och dennes chans till 
självkontroll minskade. Utan förvarning kunde rutiner ändras och undersökningar tidigare-
läggas eller tillkomma (Joffe et al., 2003). I en studie genomförd med två olika grupper, där 
en grupp använde sig av empowerment var den gruppen signifikant mindre deprimerad än 
kontrollgruppen (Tsay & Hung 2004). De var mer uppmuntrade att diskutera sina känslor och 
bekymmer samt att hantera den stress som tillkommit vid sjukdom. När patienten kände sig 
stärkt av empowerment ökade individens självförtroende samt möjlighet att ta ansvar för sin 
egenvård relaterat till sjukdom (Rundqvist & Lindström, 2005; Tsay & Hung, 2004).  

Upprätthållande av autonomi vid sjukdom 
På sjukhus var enligt Joffe et al. (2004) autonomin ofta förhindrad av den akuta 
sjukdomsfasen och det fanns lite flexibilitet för den enskilda individen. Självständigheten 
bland patienterna var begränsad och de upplevde att de behövde assistans med vardagliga 
saker såsom hygien, vilket skedde på bestämda tider och upplevdes som att det inte fanns 
några valmöjligheter gentemot sjukhusets rutiner. Veernoij-Dassen, Osse, Schadé och Grol 
(2005) beskrev att genom fokusering på individens behov och att involvera henne eller honom 
i den egna omvårdnaden kunde känslan av att vara beroende av någon annan avta och 
patienten kunde återfå kontrollen över sitt liv. Delat ansvar mellan sjuksköterska och patient, 
att sjuksköterskan respekterade patientens autonomi, var dock inte detsamma som att 
sjuksköterskan gjorde allt som patienten ville. Speciellt äldre patienter hade enligt Joffe et al. 
(2004) en känsla av att sjukhusvistelsen representerade en förlust av autonomi och var oroade 
över att det skulle förändra deras framtid. De var rädda att bli osjälvständiga och att detta 
skulle förbli permanent. I de flesta fall var dock den inskränkta autonomin något som var 
tillfälligt för när patienterna blev bättre kom deras känsla av självbestämmande tillbaka.  
 
Studien av Proot, Meulen, Abu-Saad och Crebolder (2007) visade att patienter som 
genomgick rehabilitering ofta intog en passiv roll och betedde sig underordnat gentemot 
personalen. Detta berodde på att de väntade in vidare instruktioner som en process i 
rehabiliteringen. Trots detta kände de mer autonomi och en mer hoppfull atmosfär på 
rehabiliteringsavdelningen är vad de hade känt under sin sjukhusvistelse. Sjukhuset ansågs 
stängt, patienten kunde inte ha sina egna kläder, personalen gjorde allt praktiskt och planerade 
patientens dag. Patienterna kände att de ibland behövde en tydlig ledare vid svåra stunder i 
rehabiliteringen. Ledaren var i detta fall sjuksköterskan, dock ansåg en del patienter att en del 
frihet försvann genom att någon annan bestämde vad som ansågs bäst för dem. 
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Sjuksköterskor trodde ofta att de gav tillräcklig information och lät patienten göra sina egna 
val medan patienten upplevde det motsatta. Sjuksköterskor ville gärna välja för patienten och 
ansåg sig ofta veta bäst, de ville gärna bibehålla sin makt över patienten och kunde göra detta 
genom att skapa en osäkerhet om dess sjukdom (Henderson, 2003). Sjuksköterskan använde 
ofta termer som ”du måste”, ”du skall” och ”du borde”. Det skapades en situation av 
maktobalans när sjuksköterskan informerade om vad som skulle hända men inte om olika 
behandlingsalternativ (Lemonidou, et al., 2003). Enligt Henderson (2003) och Lemonidou, et 
al. (2003) behöver det utvecklas ett positivt förhållande som bygger på tillit för att patienten 
ska känna sig tillfreds och vilja samarbeta med sjuksköterskan. Det var dock skillnad på hur 
patienten och sjuksköterskan såg på autonomi och privatliv. Sjuksköterskor menade att 
patienten ofta hade valmöjlighet till exempelvis till olika behandlingar, smärtlindring och 
nutrition samt att många patienter hade möjlighet att vara med i beslutsfattande processer. 
Lemonidous et al. (2003) studie visade att sjuksköterskan ansåg att patienten hade större rätt 
till privatliv och avskildhet på sjukhus än vad patienten ansåg. Den största skillnaden fanns 
gällande bibehållandet av sekretess vid behandlingar. Patienter kände ofta att deras privatliv 
inte var tillräckligt skyddat, medan sjuksköterskan oftast trodde att så var fallet. Joffe et al. 
(2003) kom fram till att självförtroende och tillit till vårdpersonalen samt att bli behandlad 
med respekt och värdighet var viktiga komponenter för att bibehålla autonomin. Stor del av 
patienterna kände förtroende och litade på sin läkare och sin behandlande sjuksköterska. 
Patientens upplevelse av vården och vårdgivare var olika beroende på hur de upplevde sin tid 
på sjukhus. Att vara mindre involverad i beslutstagandet kring sin vård på sjukhus behövde 
nödvändigtvis inte tyda på en minskad tillfredställelse under sjukhusvistelsen.  
 
I Hendersons (2003) studie gjordes en liknelse mellan ett sjukhus och ett fängelse, där det 
fanns ett vakttorn i mitten och där vårdarna hade ständig uppsikt över sina patienter. Sjuk-
sköterskorna uttryckte att många patienter sågs som objekt istället för som enskilda individer. 
Patienter var rädda att inte få god vård om de inte gjorde som de blev tillsagda. De ville inte 
vara till besvär utan vara till lags. Om de ruckade på systemet trodde de att sjuksköterskan 
skulle ta avstånd, vilket upplevdes som skrämmande för patienterna. Abama et al., (2005) 
beskrev att det är viktigt för en sjuk individ att samarbetet med vårdpersonalen fungerar och 
att de tillsammans strävar mot samma mål. Två patienter med samma diagnos kunde vara i 
behov av olika vård, det var då viktigt att sjuksköterskan identifierade behovet hos varje 
individ och lyssnade till individens historia. Randers och Mattiasons (2004) studie förklarade 
att om det finns tidigare journalanteckningar kunde detta hjälpa vårdpersonalen att sätta sig in 
i patientens historia och på så sätt få fram vad patienten hade för mål, värderingar och behov. 
Patienten kunde på så sätt bli stöttad i att bevara sin egen unika person och identiteten 
skyddades. Enligt studien kunde speciellt äldre patienter och svårt sjuka patienters förmåga att 
fatta beslut pendla från dag till dag beroende på dagsform och sjukdom. Genom att lyssna på 
och läsa in patientens reaktioner och kroppsspråk i förhållande till hennes eller hans sjukdom 
kunde sjuksköterskan skapa sig en ökad förståelse för individen och som ett resultat bibehölls 
patientens identitet. Det var viktigt att sjuksköterskan förstod det viktiga med att respektera 
patientens individuella vanor och individens personlighet vilket ledde till att patienten kände 
sig respekterad och kunde på så sätt utveckla ett eget försvar istället för att helt förlita sig på 
vårdpersonalen. 

Social identitet 
Enligt Grytten och Måseide (2006) och Kralik, Koch, Price och Howard (2004) kunde nya 
situationer så som avbrott i arbete, att inte kunna vara med anhöriga och avbrutna 
framtidsplaner för individer som levde med framförallt en kronisk sjukdom leda till att 
identiteten blev hotad. Detta gav antingen en förändrad eller en förlorad identitet.  
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Aujoulat et al. (2007) beskrev hur individen känner sig mer bunden och omvärlden krymper 
till dess närmsta omgivning, vilket medför konsekvenser på det sociala livet. Sjukdom kunde 
på det sättet bli en orsak till isolering. En beroendeställning gentemot andra kunde utvecklas 
och en stor sorg infann sig för att inte kunna vara tillräcklig för familjen. 

Hot mot den sociala identiteten 
Strandmark (2004) beskrev att upplevelse av dålig hälsa var en känsla av maktlöshet. Denna 
känsla var skapad av en självbild som en värdelös person som var fångad i sin situation av 
emotionellt lidande. Maktlöshet uppstod när individen kände sig värdelös i termer av sociala 
normer, mänskliga relationer och attityder. Vid maktlöshet var individens autonomi och 
existens hotad vilket ledde till sämre hälsa. En trötthet uppstod på grund av tvivel och 
individen kände sig utmattad eftersom kontrollen över det egna livet var hotad. Individen fann 
ingen möjlighet att förbättra sitt liv och kände sig hindrad av de egna begränsningarna. Familj 
och vänner likväl individen själv accepterade inte de avvikelser och handikapp som 
sjukdomen medförde.   
 
I Aujoulats et al. studie (2007) påvisades att inte kunna bibehålla sin sociala roll eller funktion 
och rädsla för att sociala roller kunde vara omöjliga att bibehålla i framtiden, upplevdes som 
ett hot mot den egna identiteten. Att inte längre fungera som innan och att visa sig förändrad 
inför andra upplevdes som svårt. I sociala sammanhang sågs ofta individen som en sjuk 
person istället för en individ med egna intressen, mål och tankar om livet. Personer runt den 
sjuka individen tenderade till att antingen ignorera eller översympatisera för den sjuka. I 
studien beskrevs detta problem som att det gör våld på självet hos den sjuka och framkallar en 
känsla av främlingsskap mot den egna personen. För en del informanter i studien var det svårt 
att berätta för människor i sin omgivning om sjukdomen, en individ i studien gjorde en 
liknelse vid att det var som att ”kliva ur garderoben”. Detta kunde bottna i att allmänheten, 
vännerna och familjen hade svårt att acceptera sjukdomen. Bland utomstående kunde 
problemet med att inte bli identifierad som en individ med speciella behov, tvinga den sjuka 
att ge tydligare signaler om sin sjukdom än vad de annars skulle behövt göra. Att vistas i 
miljöer där individen kände sig trygg, och där det fanns människor som inte kunde hota 
självbilden, var ett sätt att hantera den förändrade identiteten. Det blev en negativ process som 
gjorde att individen blev beroende av miljön för att kunna känna sig som tidigare.  

Den sjuka individen i samspel med andra 
Enligt Lempp, Scott och Kingsley (2006) fanns det tre aspekter kring identitet relaterat till att 
leva med en sjukdom. De tre aspekterna kan sammanfattas med att individer med sjukdom 
fortfarande ville ha ett yrke, vara en del i sociala aktiviteter samt undvika stigmatisering och 
diskriminering. Individer som hade en sjukdom kunde känna en förändring av självbilden och 
en skillnad mellan den personliga känslan av sin egen identitet och de förväntningar som 
fanns från familj, vänner och allmänheten. Abama et al. (2005), Aujoulat et al. (2007) och 
Lempp et al. (2006) beskrev att det sociala nätverket bryts ner vid sjukdom och självklara 
sociala sammanhang så som arbete, skola och föreningsliv kunde försvinna. Att inte längre 
kunna visa sig densamme på arbetet samt att kanske inte komma tillbaka till arbete ledde till 
en stor konflikt för många sjuka. Arbetet visade sig vara en viktig och stor del av identiteten, 
individen kände att de förlorade sin status när arbetet inte längre kunde utföras. Arbetet 
symboliserade att individen räknades och bidrog till samhället. Det kunde kännas som en 
statusförlust att inte längre kunna behålla sitt yrke. ”Om jag ger upp mitt jobb, så ger jag upp 
mig själv, så jag fortsätter kämpa” (Lempp et al., 2006, s.114). 
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En kvinna i studien av Abama et al. (2005) berättade om hur sjukdomen dominerade hela 
hennes identitet, detta genom ett engagemang för andra personer med samma sjukdom. Hon 
gav mycket av sin egen tid för att stötta andra i samma situation. Sjukdomen gjorde på så sätt 
att viktiga saker som kvinnan värderade högt inte längre kunde ta lika stor plats i livet. I 
studien av Grytten och Måseide (2006) kom det fram att välmenande familjemedlemmar som 
engagerade sig för mycket i sin anhörigas sjukdom blev till en konflikt vilket kunde resultera i 
att den sjuka individen drog sig tillbaka från sociala aktiviteter. Det var inte förväntat från 
familjens håll att en individ med sjukdom skulle vara aktiv. En man i studien sa att han kände 
sig mer sjuk när han var tillsammans med sina föräldrar eftersom han kände att han inte hade 
några krav på sig och att det inte fanns några förväntningar på att han skulle ta ansvar för 
någonting. Mannen ansåg att detta ledde till att han blev en passiv person med så starka tankar 
som att hans hjärna skulle kunna bli utraderad. Han kände sig rädd för att inte kunna visa sin 
personlighet. Den självklara platsen i familjen blir enligt Lempp et al. (2006) sårbar på grund 
av förlusten kring den egna självständigheten, den sjuka ville inte bli en börda för sina 
familjemedlemmar. Det kom som sjuk bli nödvändigt att ändra mål i livet och ta varje dag 
som den kommer i ett lugnare tempo. Tankar om den egna identiteten som en självständig 
person blev bräcklig. Speciellt yngre individer uttryckte oro över framtida familjeliv samt 
deras förmåga att kunna hantera sjukdom.  
 
Enligt Lempp et als. (2006) studie beskrev speciellt kvinnor nuvarande och gamla 
kärleksrelationer relaterat till den förändrade identiteten som frustrerande. Spänningar fanns 
kring partnerns svårigheter att acceptera sjukdom relaterat till sexuell intimitet. Förändring i 
identitet kunde på så sätt leda till spänningar vid sexuell intimitet i parrelationer. Det fanns en 
uttryckt oro över den fysiska förmågan och att inte längre vara sexuellt attraktiv. Ett mindre 
antal kvinnor i studien var oroliga för att eventuellt inte kunna bli gravida eller föra över 
sjukdomen på sina barn, de upplevde sin oförmåga som ett svaghetstecken.  
 
Figur 1. Översiktsmodell över sjukdomens påverkan på identitet i vardags- och sjukhusmiljö.  

 
Figuren visar en sammanfattning av resultatet på hur de olika begreppen av identitet och miljö 
är sammanlänkade. Identitet består av begreppen social och personlig identitet och figuren 
visar på vilket sätt dessa två begrepp påverkas vid sjukdom både i vardags- och i 
sjukhusmiljön. Det antas att på samma sätt som den sociala identiteten har lika stor betydelse 
som den personliga identiteten vid sjukdom i sjukhusmiljö, har även den personliga 
identiteten lika stor betydelse som den sociala identiteten vid sjukdom i vardagsmiljö. Figuren 
visar också vilka delar av identiteten som påverkar och påverkas mest i sjukhusmiljö 
respektive vardagsmiljö.   
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Diskussion 

Metoddiskussion 
För att utforma en problemformulering kring syftet har Fribergs (2006) metodbok använts. 
Sökningen utfördes i omvårdnadsdatabaserna Cinahl, PubMed och SweMed, detta ansågs 
relevant eftersom identitetsbegreppet skulle vara kopplat till omvårdnad och sjukdom. 
Sökningen gav fler träffar kopplade till den personliga identiteten än träffar kopplade till den 
sociala identiteten. Därför utfördes en ny sökning på social identitet i en icke 
omvårdnadsbaserad databas, Social Sciences Citation Index, inga nya artiklar hittades. Det 
finns en bredd i sökningen i och med att det gjorts sökningar i flera olika databaser och att ett 
flertal av artiklarna återfanns vid flertalet sökningar. Att söka på enbart begreppet identitet var 
svårt eftersom det resulterade i stora ospecifika sökningar, därför ansågs istället de mest 
relevanta sökorden vara: personal autonomy, dignity, empowerment, inpatient,  patient 
autonomy, self-identity. Sökorden kombinerades med både och patient för att få en så stor 
bredd som möjligt på resultatartiklarna. De sökord som användes ansågs relevanta och 
svarade mot syftet. MesH-termer, Thesaurus-termer och fritextord blandas i sökningen. Utifall 
det hade funnits en mer konsekvent hållning till söktermerna kan det antas att det skulle blivit 
träffar på mer exakta artiklar. Ett flertal av artiklarna kom att handla om autonomi, detta 
begrepp utgör en större del av resultatet än de andra kategorierna eftersom det visade sig vara 
en viktig del av identitet. Granskningen av artiklar är genomförd utifrån författarna till 
litteraturstudiens kunskapsgrund i vetenskaplig teori och metod. Vid djupare kunskap i den 
vetenskapliga metoden kan det antas att artiklarna blivit granskade på ett annorlunda sätt. 
Resultatartiklarna grupperades in i olika grupper, dessa kom främst fram utifrån sökorden 
samt att de delades in utifrån social och personlig identitet. Grupperingen kändes självklar och 
var inte svår att få fram. Det utfördes inte någon sökning på specifika sjukdomstillstånd 
eftersom en indelning av individer i olika grupper inte var önskvärt i litteraturstudien. Trots 
detta gav flera sökningar träffar på olika sjukdomstillstånd. De här artiklarna var av sådan 
karaktär att de efter bearbetning gentemot varandra kunde generaliseras till ett större 
perspektiv, genom att likheter och skillnader kunde utläsas. Ett flertal sådana artiklar finns 
med i resultatet. 
 
Efter urval två återstod 21 relevanta artiklar som kom att användas i studien. Det var svårt att 
hitta artiklar som svarade upp exakt mot syftet och som specifikt beskrev upplevelsen av att 
förlora sin identitet vid sjukdom, detta kan bero på att begreppet identitet är stort och 
komplext. Många artiklar tog dock upp relevanta fakta utan att hela artikeln var specifikt 
inriktad på identitet. Vid noggrann bearbetning visade det sig trots att artikelns titel och 
abstrakt inte såg ut att stämma helt med syftet att de kunde bidra till att uppfylla syftet. Sexton 
(16) av artiklarna var granskade av en etisk kommitté vilket anses viktigt eftersom en stor del 
av resultatet bygger på patientens autonomi, integritet och värdighet, vilket kräver ett etiskt 
förhållningssätt. En studie är utförd i Taiwan medan resterande är utförda i västvärlden. Ingen 
signifikant skillnad sågs mellan de olika länderna. Utifall det funnits studier gjorda i 
utvecklingsländer så kan det antas att litteraturstudiens resultat blivit annorlunda.  

Resultatdiskussion 
För att stärka validiteten och reliabiliteten användes Carlssons och Eimans rapport (2003), när 
granskning av de 21 artiklarna utfördes. Artiklarna poängsattes och kunde få grad I, II eller III 
(tabell 2). För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten användes endast artiklar med grad I 
eller grad II i litteraturstudien. De flesta av artiklarna hade kvalitativ ansats (tabell 2), vilket 
ansågs relevant och en styrka gentemot syftet eftersom de individuella upplevelserna var i 
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fokus. En kvalitativ studie visar på individens livsvärld, upplevelser och erfarenheter. Denna 
typ av kunskap är oftast inte generell utan ska ses i sitt sammanhang. Metoder som används 
för att fånga kunskap är intervjuer, observationer och berättelser. I en kvalitativ studie kan ett 
lågt antal informanter ge samma vetenskapliga kvalitet som ett högt antal. Kvantitativa studier 
är ofta mer inriktade på att mäta och analysera stora mängder data med hjälp av statistiskt 
arbete (Friberg, 2006). Tre av artiklarna var kvantitativa, men ansågs relevanta för syftet. Alla 
artiklar var av hög validitet då patientupplevelserna var av samma karaktär. Femton (15) av 
studierna var utförda inom Europa, tre i USA, två i Australien och en i Taiwan (se Bilaga 1). 
 
Som resultatet visade, fanns det två dimensioner av identitet som berodde på att individen dels 
hade en egen bild av sig själv och dels en bild av sin egen identitet som hon/han visade upp 
för andra. På sjukhuset handlade det mest om den personliga identiteten (Joffe et al., 2003; 
Proot et al., 2007; Woogara, 2005) och den sociala identiteten kom fram mest i relation till 
familjen och arbetskamrater (Abama et al., 2005; Aujoulat et al., 2007; Grytten & Måseide, 
2006). En del av artiklarna talade även om den sociala identiteten inom sjukhusmiljön, 
interaktionen mellan sjuksköterska och patient, som mycket viktig (Abama et al., 2005; 
Henderson, 2003; Hornsten et al., 2004; Randers & Mattiason, 2004).  
 
”Som patient upplever sig många ofta som en diagnos istället för som hela människor” 
(Jahren Kristoffersen, 1998, s. 64). Det förekom ofta i vården att individer med samma 
diagnos sattes in i fack, vårdpersonal sa ofta exempelvis cancerpatient istället för att se till 
varje enskild individ och säga en patient med cancer. Individens identitet reducerades på det 
sättet ner till en sjukdom och blev ett fall eller en diagnos (Jahren Kristoffersen, 1998) Detta 
uppmärksammades i resultatartiklarna där patienter blev kallade exempelvis kroniskt sjuk 
patient istället för en person med en kronisk sjukdom. Patienten hade en förväntan på att 
vårdpersonalen skulle tilltala individen vid dennes riktiga namn istället för kvinnan i säng tre 
eller dialyspatienten (Webster & Byrne, 2004). Att bli sin diagnos var detsamma som en 
stigmatiserad identitet, den person individen en gång var hamnade i skuggan av sjukdomen 
(Määttä, 2007). Även Lempp et al. (2006) påpekade vikten av att undvika stigmatisering och 
det kan antas viktigt att informera familj, vänner och personer kring individen som lever med 
sjukdom att han/hon kan uppleva stigmatisering.   
 
Som resultatet visade kan mycket av individens egna attribut såsom sätt att röra sig, kropps-
hållning och sättet att tala, förändras eller försvinna vid sjukdom (Lempp et al. 2006). En 
individs yttre attribut skapar en personlighet och ett sätt att visa sig själv inför andra 
människor, en social identitet skapas (Album,1997; Svensson, 1993). Enligt Wilson (2006) 
borde det finnas möjlighet till val av egna kläder inom sjukhuset eftersom detta stärker 
patientens frihetskänsla. Det kan på så sätt hjälpa individen att bibehålla sociala relationer 
utanför sjukhuset genom att individen inte känner sig så beroende av sjukhusmiljön med dess 
rutiner och invanda mönster. Det kan antas att sjuksköterskan har större möjlighet till att 
hjälpa patienten med detta om det finns en ökad medvetenhet och kunskap om identitetens 
betydelse vid sjukdom. 
 
Autonomi, som en del av individens identitet, utvecklades i det sociala samspelet med andra. 
Patienten måste svara upp till den vård de mottager, det var först då autonomi kan uppstå i det 
sociala sammanhanget på sjukhus. För att patienten skulle kunna känna frihet på sjukhus 
måste omvårdnadsarbetet fokusera på att aktivt arbeta för att stötta patienten att bibehålla sin 
autonomi och att individen på så sätt får lättare att bibehålla sin identitet (Moser, Houtpen & 
Widdershoven, 2007). Att upprätthålla patientens autonomi kunde dock inte fastställas som ett 
helt självklart påstående eftersom det kunde uppstå en konflikt mellan sjuksköterskans plikt 
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gentemot sin profession att ge god vård och att bevara patientens autonomi (Hyland, 2002). I 
studien av Delmar et al. (2006) beskrevs hur det lätt uppstod en konflikt mellan det egna 
ansvaret och vad som var bäst för den egna kroppen. Enligt Hyland (2002) kunde 
sjuksköterskor uppleva att de var tvungna att behöva bestämma och gå emot patientens vilja 
eftersom de ansåg att det var bättre för patienten i det långa loppet. Ett försvar för att 
sjuksköterskan tillfälligt tog över bestämmanderätten var att patienten inte alltid ville utöva 
sin egen autonomi. Detta beroende på att patienten inte alltid ville vara självständig, att denne 
hellre ville ha experthjälp än att bestämma själv. I omvårdnadsarbetet kunde det även ses som 
ett hot mot patientens egen autonomi att tvinga in patienten i en mer självständig roll som 
han/hon inte kunde identifiera sig med. Det förmodas att patienter efter information om sin 
sjukdom och behandling vet vad som är bäst för den egna kroppen men att det i vardagen kan 
vara svårt att leva upp till de råd som sjukvården ger. Det kan antas viktigt för sjuksköterskan 
att inte bli frustrerad eller arg på en patient som har dålig compliance. I sådana här situationer 
kan de antas att patienten redan känner skam och kanske till slut inte vågar öppna upp sig 
inför sjuksköterskan.   
 
Resultatet visar att forskning om identitet och sjukdom främst koncentreras på individer med 
kronisk sjukdom, då det är större risk för att identiteten blir förändrad över lång sikt. (Abama 
et al., 2005; Aujoulat et al., 2007; Delmar, et al. 2006; Grytten & Måseide, 2006; Hornsten et 
al.,  2004; Kralik et al., 2004; Lempp et al., 2006; Proot et al.,  2007; Tsay & Hung, 2003). 
Bland individer med kronisk sjukdom upprätthölls identiteten genom en förändrad livsstil 
vilket handlade om vad individen kunde ge upp och vad som kunde bibehållas. Eftersom 
mycket i det vardagliga livet var tvunget att förändras skedde en omstrukturering av 
individens identitet (Moser et al., 2007). Enligt Kralik et al. (2004) handlade identitet utanför 
sjukhus genomgående om kroniskt sjuka människor som levde med en sjukdom hela sitt liv 
samt om deras relation till omgivningen. Jahren Kristoffersen (1998) skrev att individer som 
levde med en kronisk sjukdom inte sällan fann en känsla av förändrad identitet eftersom 
sjukdomen ofta satte begränsningar i livet. Enligt Lempp et al. (2006) var förändringar i 
utseendet en svår del hos individer som levde med en kronisk sjukdom. Att individen inte 
vågade visa sin förändrade kropp kan antas resultera i att omgivningen drar sig undan och att 
detta då upplevs av den sjuka individen som att inte bli accepterad, det blir en obalans i den 
sociala relationen. En situation som förtydligade detta var kvinnans känsla av att inte kunna 
slappna av i relationen med sin partner eftersom hon inte kände sig tillräcklig, varken 
psykosocialt eller kroppsligt. Det var främst kvinnor som oroade sig för sina kärleksrelationer 
när de var sjuka. Att kvinnor upplever det så här kan antas bero på de normer och 
föreställningar som finns i samhället. 
 
Det kommer fram i resultatet att det finns olikheter i den sociala identiteten om individen 
befann sig på sjukhus eller var i sin vardagsmiljö. På sjukhuset fokuserades det på relationen 
mellan patient och vårdpersonal, vilken kunde kantas av en maktobalans där patienten ville 
vara sjuksköterskan till lags för att få bra vård. Medan det i vardagsmiljön fokuserades på hur 
individen fungerar i förhållande till familj, vänner och arbetskamrater (Abama et al., 2005; 
Aujoulat et al., 2007; Grytten & Måseide, 2006; Henderson, 2003; Jacelon 2004a, 2004b; 
Kralik et al., 2004; Randers & Mattiason, 2004; Rundquist & Lindström, 2005). För att kunna 
bevara identitet under sjukdom var den sociala gemenskapen en viktig där individen som 
levde med en sjukdom fann mycket stöd hos både anhöriga och vårdpersonal (Jahren 
Kristoffersen, 1998). En slutsats kan dras att det är viktigt med ett öppet klimat på sjukhuset. 
Lika viktigt som det är att tillgodose patientens personliga identitet i omvårdnaden är det att 
bemöta anhöriga för att patienten skall kunna upprätthålla sin sociala identitet. Detta går i 
linje med Strandmarks (2004) studie som visade att familj och vänner inte accepterade 
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sjukdom och fysiska avvikelser. Ett samband som kunde utläsas var att sjuksköterskan i 
sjukhusmiljö ofta tog över ansvaret för saker som patienten egentligen klarade av själv, 
medan det i vardagsmiljön var familjemedlemmarna som tog över ansvaret, detta resulterade i 
att de omyndigförklarade den anhörige. Att inte ta ansvar för sig själv mynnade ut i frustration 
hos den sjuka och skapade en känsla av att inte vara en person med egen vilja och kraft 
(Grytten & Måseide, 2006; Jacelon, 2004b).  
 
Resultatet visade enligt Lemonidou et al. (2003) hur patientens och sjuksköterskans olika syn 
på vården och rätt till information och delaktighet gjorde att patienten kände sig i underläge. 
Patient och sjuksköterska kunde ses som två helt skilda individer med olika intressen och mål 
eller som två individer som arbetade tillsammans för att lösa ett hälsoproblem och på så sätt 
skapades en gemensam förståelse. Sjuksköterskan kunde hjälpa patienten att visa på olika sätt 
som underlättade individens liv genom att lyssna på vad patienten hade för mål och egna 
tankar om vad han/hon vill klara av (Moser et al., 2007). Patienter kände sig enligt 
Lemonidou et al. (2003) inte skyddade av sekretessen vilket förmodligen kan resultera i att 
individen inte vågar öppna sig inför vårdpersonalen. Det kan antas viktigt att vårdpersonalen 
försäkrar sig en extra gång om att patienten upplever sig delaktig, välinformerad och att 
sekretessen är väl bevarad. Det kan ses som ett förvånansvärt negativt resultat att det är så stor 
skillnad på hur patienten ser på sin vård gentemot vad sjuksköterskan uttrycker. Det kan 
möjligtvis bero på att det behövs en attitydförändring till denna typ av kunskap inom 
sjuksköterskeutbildningen och inom sjuksköterskeprofessionen, samt för övrig vårdpersonal.  
 
Det är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar och har kunskap om att patienterna kan 
använda sig av olika copingstrategier när identiteten är hotad. Enligt Jacelon (2004a) använde 
sig en del patienter av antingen det introspektiva eller det interaktiva perspektivet som 
copingstrategi. Den interaktiva strategin kan i sammanhanget ses som intressant eftersom den 
utformas i interaktion med andra och kan på så sätt antas påverka den sociala identiteten. Det 
handlar om att den yttre fasaden som patienten uppvisar inte alltid speglar insidan hos 
patienten och vad denne verkligen känner.   
 
Enligt Webster och Byrne (2004) kunde det för många sjuksköterskor vara en utmaning att 
arbeta med hela människan och att ta reda på vad som är viktigt för henne eller honom. 
Många sjuksköterskor kände sig stressade och hade svårt att få ihop tiden till att se helheten 
hos patienten. Det antas viktig att sjuksköterskor uppmärksammar och uppmuntrar varandra 
att fortsätta sträva mot samma mål så det skapas rutin och självklarhet kring att se individens 
identitet. Att se individens identitet kan antas ligga till grund för en bra kommunikation och 
på så sätt skapas en tillitsfull relation. 
 
Konklusion 
 
Resultatet visade att individens identitet kan förändras vid sjukdom och påverkas av såväl 
sjukhusvistelse som vardagsmiljö. Vid sjukdom är speciellt två kategorier av identitet viktiga, 
den personliga och den sociala. De olika dimensionerna av identitet kan inte ses som enbart 
två olika delar utan måste kopplas samman eftersom de har en gemensam påverkan. När en 
individ blir intagen på sjukhus blir denne mycket sårbar och synen på den egna personen kan 
förändras. Rutiner styr mycket av vardagen på sjukhuset, vilket inte alltid är till patientens 
fördel eftersom egna vanor och viljor lätt kommer i andra hand. På sjukhus är autonomin ofta 
förhindrad av den akuta sjukdomsfasen och i vardagsmiljön tar anhöriga ofta över egen-
ansvaret från individen och det skapas på så sätt lite flexibilitet för den enskilda individen. 
Det är viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på patientens individuella vanor och dess 
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personlighet, då känner sig patienten respekterad och kan lättare bibehålla sin identitet. 
Framförallt individer som lever med en kronisk sjukdom känner en signifikant skillnad i 
identitet över tid och i hur de upplever sin kropp och identiteten utvecklas allteftersom 
sjukdomen fortlöper. En del personal inom sjukvården är mer intresserade av sjukdomsbilden 
än av patienten som individ vilket gör att individens identitet reduceras till en diagnos. När 
patienten blir bemött som en individ med egna tankar och känslor samt blir respekterad för 
den han eller hon är, försvinner känslan av att vara enbart en patient eller en diagnos. 
Stigmatisering och diskriminering kan göra att individen som lever med en sjukdom har svårt 
att påvisa sin egen identitet.  
 
Implikation 
 
Genom enkla medel och mänskliga kontakter kan förändrad eller förlorad identitet på grund 
av sjukdom förebyggas. Det gäller att uppmärksamma detta både inom grundutbildning till 
sjuksköterska samt i sjuksköterskeprofession. Att arbeta upp ett nytt tankesätt inom vårdyrket 
där rutiner inte styr och där vården är individanpassad är en förutsättning. För att detta skall 
kunna ske krävs en förändring av gamla invanda rutiner samt ett öppet tankesätt kring hur 
vård ska bedrivas. Stigmatisering och diskriminering av individer med en sjukdom är ett 
större samhällsövergripande problem som kan vara svårt att lösa med små och enkla medel 
men om människor i samhället skulle vara mer medvetna om vad det innebär att leva med en 
sjukdom kan det antas att problemet skulle minska. Det kan vara ett stort arbete, men genom 
att just lyfta upp ämnet kan det ske en förändring. Det behövs fler studier om hur patienten 
upplever hot, förändring eller förlust av identitet vid sjukdom. Majoriteten av forskning kring 
social identitet är utförd av sociologer och det saknas nya infallsvinklar i omvårdnads-
litteraturen. Identitet kopplad till omvårdnad och vad den har för betydelse för vårdandet 
behöver lyftas fram.
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