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Sammanfattning  

I Sverige finns minst 150 000 personer med demens och cirka 20 000 personer insjuknar 
årligen. Bemötandet av en demenssjuk person har visat sig vara helt avgörande för hur 
mycket den demenssjuke klarar av och en nära positiv relation mellan demenssjuka och 
vårdare kan få den sjuke att fungera bättre. Syftet med studien var att belysa vad 
omvårdnadspersonal på kommunala gruppboenden upplevde som förutsättningar och hinder 
för att skapa bra bemötande av demenssjuka. Data samlades in via intervjuer och bearbetades 
med kvalitativ innehållsanalys. De kategorier som framkom var: Medvetenhet om 
kroppsspråkets betydelse för kommunikation, Viljan till gott samarbete och flexibelt 
arbetssätt, Stabil personalgrupp, Inställd på den andres behov, Känsla av otillräcklighet och 
Resursbrist. Resultatet visade att det som verkade underlättande för bemötandet var 
framförallt personalens egenskaper såsom att använda sitt kroppsspråk, vara klar och tydlig 
vid kommunikation. Ett bra samarbete i personalgruppen och liten personalomsättning, att 
personalen försökte finna den röda tråden och leva sig in i den sjukes verklighet. Faktorer som 
verkade hindrande var framförallt organisatoriska, såsom att personaltätheten minskade och 
att ett mindre antal personal skulle vårda allt sjukare människor men även att personalen inte 
alltid kunde hjälpa den sjuke ur oro och ångest. 
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Abstract 

In Sweden there are at least 150 000 people with dementia and about 20 000 people fall ill 
each year. The hospitality of a person with dementia has been shown to be crucial to how 
much the dementia patient is capable of and a close positive relationship between dementia 
and carers can get the patient to function better. The purpose of the study was to highlight 
what the nursing staff at local group homes experienced as conditions and obstacles to 
creating the appropriate treatment of dementia. Data were collected via interviews and 
processed with qualitative content analysis. The categories that emerged were: An awareness 
of the importance of body language for communication, The will for good cooperation and 
flexible approach, Stable personnel, Set at the other's needs, Feelings of inadequacy and Lack 
of resources. The results showed that what appeared to facilitate the response was primarily 
of personnel characteristics such as to use their body language, be clear in communication, 
cooperation in human resources group and small staff, the staff tried to find the theme and 
live into the sick reality. Factors that seemed obstruction was primarily organizational, such 
as personnel density decreased and that fewer staff would care for all sick people but also that 
the staff could not always be helping the ill from worry and anxiety. 
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Introduktion 

Att vårda personer med demenssjukdom är en svår, ansvarsfull och utmanande uppgift. En 

viktig ingrediens för att utföra ett sådant arbete är kunskap om det egna arbetet i allmänhet 

och om demens i synnerhet. Men det är knappast demenssjukdomars fysiologi eller skillnaden 

mellan olika demenssjukdomar som vårdare behöver ha kunskap om när den sjuke ska ha 

hjälp att duscha. Här krävs det andra kunskaper och det viktigaste är att förstå det 

övergripande sammanhanget, dvs. vad som händer när intellektet successivt förloras (Hansebo 

& Kihlgen, 2002; SBU, 2006, s. 44; Sloane et al., 2004). 

 

Bakgrund 

Syndromet demens 

Ordet demens har sitt ursprung från latinets ”de mens” vilket betyder ”utan själ”. Tidigare 

betecknades demens liktydigt med galenskap och sinnessjukdom (Gustafson, 1996). 

Demens beskrivs som ett förvärvat syndrom som består av personlighetsförändringar samt 

kognitiva och känslomässiga förändringar. Minnesstörningar samt orientering till tid, person, 

händelser och personliga omständigheter ingår också för att säkerställa en demensdiagnos 

(Wallin, Brun & Gustafson, 1994). Demens definieras enligt kriterierna i ICD-10 och DSM-

IV (Gustafson, 1996; Naik & Nygaard, 2008; Wallin et al., 1994) och enligt dessa kriterier 

ska patienten med normal medvetandegrad ha en minnesstörning samt minst en eller flera 

kognitiva störningar, i sådan omfattning mot tidigare att yrkesförmågan eller den sociala 

förmågan störs. Enligt svensk konsensus delas demenssjukdomarna in i tre huvudgrupper 

beroende på orsaken till skadorna i hjärnan (Wallin et al., 1994). 

 

Primärdegenerativa demenssjukdomar 

Orsakas av att framförallt neuron och andra celler i centrala nervsystemet påverkas av en 

nedbrytande och tillbakabildande process. Beroende på var i hjärnan den tillbakabildande 

processen är lokaliserad beskrivs tre huvudgrupper enligt konsensusrapporten (Wallin et al., 

1994). 

Tempo-parietal dominans, dit Alzheimer´s sjukdom med tidig och sen debut hör, Alzheimer´s 

utgör ca 40 % av alla demenssjukdomar. De första symtomen utgörs ofta av kognitiv nedgång 

som minnesförlust, svårt att uttrycka sig (dysfasi), svårt att känna igen (dysgnosi), svårt att 

utföra praktiska handlingar (dyspraxi) samt svårt att orientera sig rumsligt (spatial 
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disorientering). I det tidiga stadiet dominerar ofta sekundära symtom som oro, depression och 

misstänksamhet. Demenssjukdomen delas ofta in i olika grader: mild om personen klarar sig 

oberoende av andra, moderat om personen behöver hjälp med vardagliga sysslor. Vid svår 

eller grav demens är personen helt hjälpberoende, i denna fas är personen oförmögen äta, röra 

sig, tala och sitta (Wallin et al., 1994). 

Fronto-temporal dominans påverkar känslomässiga funktioner såsom labilitet, bristande 

omdöme och ett förändrat oralt och sexuellt beteende. Frontallobsdemens drabbar främst 

yngre människor som befinner sig mitt i livet med arbete och familj. Skadorna i hjärnan 

påverkar omdömet och hämningarna vilket medför stora svårigheter att klara det dagliga livet 

utan stöd. Minnesfunktionerna är oftast intakta under sjukdomsförloppet medan asociala 

beteenden som ofredande, snatteri och smitning leder till stora svårigheter i relation till andra 

(Wallin et al., 1994).  

Subcortikal dominans, t.ex. Huntingtons sjukdom debuterar ofta mellan 30 och 40 år och 

uppvisar ett liknande symtom som vid frontallobsskador. Intellektuella och motoriska skador 

förekommer, medan dysfasi, dyspraxi och dysgnosi inte är lika vanliga. Minnesstörningar 

förekommer ofta kombinerat med apati och depression. Förekomsten av subcortikal demens 

är inte så stor (Wallin et al., 1994). 

 

Vaskulära demenssjukdomar 

Orsakas oftast av tromboembolier som orsakar infarkter i hjärnan. Infarkterna kan vara små 

och/eller stora och orsaka multi-infarkt demens. Symtomen är beroende av var i hjärnan som 

proppen/infarkten är lokaliserad och varierar från fall till fall. Sjukdomsutvecklingen går 

stegvis och den drabbade kan uppvisa ett skiftande tillstånd som kan variera från dag till dag 

och även under en och samma dag (Wallin et al., 1994). 

 

Sekundära demenssjukdomar 

Orsakas av nutritions- eller metaboliska störningar eller att personen varit utsatt för toxiska 

substanser, infektioner eller trauma. Det är viktigt att ta hänsyn till behandlingsbara 

sjukdomar som kan ge dementa symtom, dessa kan vara orsakade av hypotyreos eller 

vitaminbris vid utredning av demenssjukdom (Wallin et al., 1994). 

 

BPSD 

Personer med demenssjukdom har inte bara en kognitiv nedgång utan visar även ofta upp 

beteendemässiga och psykologiska symtom (Margallo-Lana et al., 2001). Begreppet 
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”beteendestörningar och psykologiska symtom vid demens” (BPSD) är inte en diagnostisk 

enhet men har använts för att beskriva det breda spektrum av beteendemässiga förändringar 

och psykiska symtom som kan ses hos någon som drabbas av demens. De beteendemässiga 

förändringarna kan vara t.ex. aggressivitet, agitation och ett vandrande beteende och de 

psykiska symtomen kan vara t.ex. humörförändringar, misstänksamhet och hallucinationer. 

Dessa beteenden och psykiska symtom är mycket vanliga bland äldre personer med 

demenssjukdom och kan göra det svårt för personalen att vårda dem (Lövheim, Sandman, 

Kallin, Karlsson & Gustafson, 2006). Att arbeta med personer som har BPSD är ett utsatt 

arbete som kan leda till motstridiga känslor, dels en känsla av otillräcklighet och tvivel och 

dels en känsla av respekt, hängivenhet och att vara behövd av den sjuke (Kristiansen, Hellzén 

& Asplund, 2006) 

 

Förekomst 

I Sverige finns minst 150 000 personer med demens och cirka 20 000 personer insjuknar 

årligen och antalet insjuknande ökar med befolkningens ökande medelålder. Antalet 

demenssjuka beräknas vara dubblerade fram till år 2025. Den största risken att drabbas av 

demens är sammankopplad med ökad ålder, demens förekommer hos personer under 60 år 

men är ovanlig. Efter 65 års ålder ökar förekomsten av insjuknande i demens med en 

dubblering vart femte år. Var femte person över 80 år beräknas ha någon form av 

demenssjukdom och något fler kvinnor är män drabbas, främst vid Alzheimers sjukdom. 

Förekomst samt sambandet mellan ålder och demens skiljer sig inte mycket åt världen över 

förutom i de allra högsta åldrarna (SBU, 2006, ss.21-24). Årskostnaden för vården av en 

demenssjuk beräknas vara i genomsnitt 172 000 SEK, från 60 700 SEK vid mild demens till 

375 000 SEK vid svår demens. Kostnaderna ökar ju svårare grad av demens den sjuke lider 

av, om den sjuke har BPSD (beteendestörningar och psykiatriska symtom vid demens) bidrar 

det till en ytterligare fördyring av vården (Jönsson et al., 2006). 

 

 Omvårdnad 

Omvårdnaden av personer med demenssjukdom har genomgått organisatoriska förändringar 

sedan Ädelreformen genomfördes 1992. Speciella gruppboenden med hemlika miljöer har 

skapats som ett alternativ till de traditionella boendena (Josefsson, Sonde & Wahlin, 2007). 

Omvårdnadsarbetets målsättning är inte enbart att utföra de löpande uppgifterna som t.ex. att 

mata och tvätta utan även att stärka och stödja den sjukes upplevelse av trygghet och 

välbefinnande och ska alltid utgå från den sjukes behov. Därför måste man försöka förstå den 
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”värld” den sjuke befinner sig i och behöver kunskaper om den sjukes livshistoria för att 

kunna göra ett bra arbete. Personalen måste också kunna inge den sjuke en känsla av tillit och 

trygghet och det är viktigt att tala med låg och mjuk röst då det inger lugn och harmoni 

(Armanius-Björlin et al., 2004, s. 148 ). Att inte kunna uppfylla den sjukes önskemål eller 

krav kan förorsaka oförutsägbar och plötslig ilska hos den sjuke och detta upplever personalen 

som svårt (Edberg & Edfors, 2008).  Beteendestörningar skapar problem både för den sjuke 

och för personalen (Skovdahl, Fahlström, Horttana, Winblad & Kihlgren, 2008) och studier 

visar att välmående i personalgruppen är associerat till välmående bland de demenssjuka 

(Edvardsson, Sandman, Nay & Karlsson, 2008). Det finns forskning som visar att enskilda 

åtgärder kan underlätta bemötandet av framförallt dementa med beteendestörning, några 

exempel på det är personanpassade åtgärder (Putman & Wang, 2007; Cohen-Mansfield, Libin 

& Marx, 2007; Cohen-Mansfield, Parpura-Gill & Golander, 2006), utbildning för personalen i 

personcentrerad vård (Fossey et al. 2006) och individuell aktivitetsnivå (Kovach, Taneli, 

Dohearty, Schlidt, Cashin & Silvia-Smith, 2004). 

Vidare har aromaterapi och massage visat sig ha lugnande effekter (Sansone & Schmitt, 2000; 

Smallwood, Brown, Coulter, Irvine & Copland, 2001). Individanpassad musik och 

musikterapi kan minska beteendestörning (Götell, Brown & Ekman, 2002; Ledger & Baker, 

2007).   

 

Bemötande 

Bemötande är i dagligt tal ett uttryck för hur någon uppträder eller uppför sig mot någon 

annan person. Det visar på ett samspel mellan människor som handlar om vilken inställning 

personer kan ha till varandra och hur detta visar sig i gester, handlingar och ord och innefattar 

också möten som sker mellan enskilda och verksamhetsföreträdare i deras yrkesutövning. Ett 

bra bemötande kan beskrivas så som att respektera någons människovärde genom att alltid 

och under alla förhållande, betrakta och behandla människan så som hon är och inte i 

egenskap av det hon har eller gör. Alla människor har vissa grundläggande rättigheter, såsom 

rätt till liv, rätt till frihet, rätt till personlig säkerhet och rätt till ett värdigt liv. Dessa 

rättigheter skall respekteras och människovärdet innebär också att ingen är förmer än någon 

annan. I en gemensam humanistisk människosyn från denna grund, är det möjligt att utveckla 

ett bra bemötande som innebär respekt för den äldres självbestämmande, integritet, trygghet 

och värdighet (SOU, 1997:51). 

Många sjukdomssymtom orsakar problem för både den sjuke och vårdaren. Den demenssjuke 

kan t.ex. bli väldigt orolig, argsint och våldsam, ha ett tvångsmässigt beteende eller skrika 
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okontrollerat. Vårdarens syn på den sjuke påverkar kommunikationen och vilken relation de 

får till varandra. Bemötandet av en demenssjuk person har visat sig vara helt avgörande för 

hur mycket den demenssjuke klarar av och en nära positiv relation mellan demenssjuka och 

vårdare kan få den sjuke att fungera bättre. Därför kan två vårdare utföra exakt samma 

vårduppgift men där den ene lyckas, kan de andra misslyckas. En av de största utmaningarna 

för vårdarna är att uppnå ömsesidig samhörighet. För både vårdaren och den demenssjuke är 

det viktigt att kommunikationen dem emellan fungerar bra (Hansebo & Kihlgen, 2002; SBU, 

2006). 

 

Etiska dilemman 

I den dagliga omvårdnaden av personer med demenssjukdom dyker det upp många etiska 

problem. Det kan röra situationer där personalen kan välja mellan olika sätt att agera och det 

är omöjligt att kunna tillvarata alla parters intressen på ett bra sätt. Även om personalen vill 

det bästa utifrån en persons önskan, kan det vara svårt att genomföra i vissa situationer, 

beroende på de olika grundförutsättningar som finns. Det finns en risk att de tar beslut som 

inte är det bästa för den enskilda personen, då det måste balanseras mot vad som är bäst även 

för andra personer i omgivningen (Ågren Bolmsjö, Edberg & Sandman, 2006). 

Personer med demens behöver hjälp och stöd för att klara sin vardag och vårdaren måste då 

tolka och förstå den enskilde för att kunna hjälpa honom på ett optimalt sätt. Den sjuke har 

ofta svårt att ge uttryck för sina behov samtidigt som han har en minskad självinsikt. Då gäller 

det att vårdaren anpassar sig till den sjuke istället för att förmoda att den sjuke kan anpassa sig 

till vårdaren (Arntzen, 2005). 

 

Arbetsklimats betydelse för den dementes välmående 

Att vårda personer med demenssjukdom kan innebära många påfrestande situationer. Det kan 

vara höga ljudnivåer eller situationer som leder till totala sammanbrott i samspelet med den 

sjuke, där antingen vårdaren eller den sjuke använder sitt fysiska övertag över den andre. 

Arbetsbelastningen kan upplevas så stor, att vårdaren aldrig tycks kunna ge en god 

omvårdnad. Men omvårdnaden innehåller också många situationer som känns belönande. Det 

är därför viktigt att vårdarna får ett sådant stöd att de belönande situationerna dominerar över 

de situationer som upplevs som misslyckanden (Kristiansen et al., 2006; Rahm Hallberg, 

2003). 

Arbetsklimatet och arbetstyngden på gruppboende för dementa har betydelse för de boendes 

beteende. På boenden där personalen har större helhetssyn och spenderar mycket social tid 
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tillsammans med de boende uppvisar demenssjuka mindre beteendestörning. På boende där 

personalen har en mera uppgiftsrelaterad syn uppvisar demenssjuka mera beteendestörningar. 

Å andra sidan leder boende med mycket beteendestörningar och tung arbetsbörda till en trött 

personal som inte orkar vara kreativa i sitt arbete, vilket i sin tur leder till mer 

uppgiftsrelaterat arbete och mindre social samvaro med de demenssjuka (Edvardsson et al., 

2008; Norbergh, Hellzén & Asplund, 2002). 

I en studie av Normann, Norberg och Asplund (2002) framkom att om personalen har en 

stödjande attityd i samtal med en person med svår demens så främjar det den dementes 

redighet. Genom att ha en stödjande attityd undviker personalen att ställa krav, bekräftar 

personen som viktig, unik och värdefull samt skapar gemenskap. Detta innebär att 

demenssjuka upplever sig själv som närvarande och en del av gemenskapen. Enligt Armanius-

Björlin et al. (2004, s. 149) bör personalen ha vissa personliga egenskaper för att lättare skapa 

en god relation med den demenssjuke. Vårdaren ska kunna uttrycka tillit och trygghet både 

med verbal kommunikation och genom sitt kroppsspråk.    

  

Problemformulering 

Bemötandet av en demenssjuk person har visat sig vara helt avgörande för hur mycket den 

demenssjuke klarar av och en nära positiv relation mellan demenssjuka och vårdare kan få 

den sjuke att fungera bättre. Därför kan två vårdare utföra exakt samma vårduppgift men där 

den ene lyckas, kan de andra misslyckas. Enligt SBU-rapporten (2006) finns inget 

vetenskapligt stöd för hur man kan minska demenssjukas oro eller öka deras välbefinnande. 

Men å andra sidan finns många enskilda studier som visar att det finns metoder som 

underlättar bemötandet med demenssjuka. Arbetsklimatet på gruppboende har betydelse för 

de boende, på boenden där personalen har större helhetssyn uppvisar de demenssjuka mindre 

beteendestörningar (Edvardsson et al., 2008; Norberg et al., 2002).  

Det finns inte tillräckliga vetenskapliga bevis för att man ska kunna säga att en viss insats har 

önskad effekt. Därför kan det vara viktigt att utifrån omvårdnadspersonalens perspektiv 

belysa vilka förutsättningar och hinder som påverkar ett bra bemötande och hur det eventuellt 

kan påverka kontakten med den demente.  
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Syfte 

Med denna kvalitativa studie är syftet att belysa vad omvårdnadspersonal på kommunala 

gruppboenden upplever som förutsättningar och hinder för att skapa bra bemötande av 

demenssjuka. 

 

Frågeställningar 

• Vilka faktorer underlättar ett bra bemötande?  

• Vilka hinder finns för att skapa ett bra bemötande? 

 

Metod 

För att uppfylla syftet med studien valdes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, 

vilket innebar en förutsättningslös analys av texten som var baserad på vårdpersonalens 

upplevelser av bemötandet med personer med demenssjukdom. Inom kvalitativ tradition finns 

uppfattningen att ”sanningen” finns i betraktarens ögon och målet med de flesta kvalitativa 

studier är att utveckla en god förståelse för fenomen som existerar i den riktiga världen. En 

text bör således ses i sitt sammanhang och det innebär att tolkningen bör göras med 

medvetenhet om intervjupersonernas livsvillkor, historia och rådande kultur (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008, s. 160; Polit & Beck, 2008, s. 220 ). 

 

Urval 

Ett strategiskt urval genomfördes inför studien vilket innebar att författarna efterstävade att få 

fram skillnader i kön, ålder, yrkesår och geografisk spridning samt innefattade informanter 

med olika synvinkel på fenomenet för att få så stor variation av uppfattningar som möjligt 

(Polit & Beck, 2008 s. 355). Inklusionskriterierna var att det skulle vara personal som 

arbetade på demensavdelningar och inkludera både kvinnor och män. Exklusionskriterier var 

personal som arbetade på avdelningar där författarna hade sina egna arbetsplatser (Polit & 

Beck, 2008, s. 362). Undersökningsgruppen bestod av 11 kvinnor och en man, åldersspridning 

var 33-63 år med en medelålder på 46 år. Informanterna hade 5-40 års arbetslivserfarenhet 

inom vården, 10 var utbildande undersköterskor, två var utbildade inom social service. Fyra 

av informanterna var specialistvägledare med inriktning på demens medan de resterande åtta 

hade kortare utbildning eller kurser inom demens, oftast av intern karaktär.  Samtycke 

inhämtades från verksamhetschefer och enhetschefer genom att dessa kontaktades genom 

personligt samtal eller brev där de informerades om studiens syfte, därefter överlämnades ett 
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brev med information där berörda gav skriftligt samtycke till att studien genomfördes på 

respektive arbetsplats. Författarna tillfrågade sjuksköterskor och enhetschefer om hjälp att 

kontakta personal på olika boenden som kunde var intresserade av att delta i studien vilket 

resulterade i tolv namngivna personer. Författarna kontaktade dessa via telefon och gav 

muntlig information om studien samt bestämde plats och tidpunkt för intervjuns 

genomförande. Vid intervjutillfället gavs ytterligare muntlig och skriftlig information samt 

inhämtades muntligt och skriftligt samtycke från informanterna (bilaga 1).  

 

Intervjuer  

Den bästa metoden enligt Polit och Beck (2008, s. 324) är personliga intervjuer där 

intervjuaren möter informanten personligen för att ställa frågor. 

Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte på respektive informants arbetsplats i ett avskilt 

rum för att inte bli störda. En intervjuguide med öppna frågor som tillät informanterna att 

svara med egna ord användes (Polit & Beck 2008, s. 414)(bilaga 2). Intervjuerna spelades in 

på band och pågick i 20-45 minuter och skrevs ut ordagrant direkt efter varje tillfälle för 

senare analys.  

 

Etisk avvägning 

Enligt forskningsetiska principer har intervjumaterialet behandlats konfidentiellt genom att 

materialet har kodats. Under studiens gång har materialet förvarats på säkert och för 

obehöriga oåtkomligt sätt. Allt intervjumaterial kommer att förstöras efter examination och 

godkännande av studien. Informanterna informerades om att allt deltagande i studien var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att behöva ge någon som 

helst förklaring. Alla informanter valde att fullfölja deltagandet i studien. Författarna valde att 

exkludera demensboenden där de hade sin egen arbetsplats för att inte kunna identifiera 

eventuella vårdtagare som informanterna pratade om samt att författarna hade en 

arbetsledande funktion vilket kunde inskränka informantens öppenhet. 

 

Databearbetning 

Analysen utfördes enligt Graneheim och Lundmans (2004) modell. Omedelbart efter att 

intervjuerna var utförda, transkriberades dessa och när samtliga intervjuer var genomförda 

analyserades material av författarna både individuellt och gemensamt. Först läses texten 

igenom för att få en helhetsbild och därefter reflekterade författarna tillsammans över textens 

huvudsakliga innehåll för att få en känsla för hur fortsatt analysarbete skulle utföras. Efter 
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detta identifierades meningsenheter, vilket är meningsbärande delar av texten och utgörs av 

ord, meningar och stycken som hör ihop genom sitt innehåll och sitt sammanhang. 

Meningsenheterna markerades med olika färger, de meningsenheter som bedömdes höra 

samman gavs samma färgkod. Dessa kondenserades, dvs. texten görs kortare och därmed 

mera lätthanterlig, abstraherades, dvs. innehållet lyftes till en högre logisk nivå och 

benämndes slutligen med en kod. En kod är en etikett på en meningsenhet som kortfattat 

beskriver innehållet. Vid osäkerhet gällande hur innehållet skulle tolkas diskuterade 

författarna tillsammans för att förvissa sig om att dels kodningen stämde med 

meningsenhetens kontext och med texten som helhet och dels för att konsensus skulle uppnås. 

Koderna jämfördes med avseende på likheter och skillnader och de koder som hade ett 

liknande innehåll blev en kategori. Hela innehållet delades slutligen in i sex kategorier.  En 

kategori utgörs av flera koder med ett liknande innehåll och relaterar till innehållet på en 

beskrivande nivå genom att svara på frågan ”vad?”(bilaga 3). Ett exempel på koder var 

”uppmärksam på deras kroppsspråk”, ”dölja stress” och ”använda sin egen kropp som 

verktyg”. Dessa sammanfördes till en underkategori som benämndes ”icke verbal 

kommunikation” och som sedan ingick i en kategori som kallades ”medvetenhet om 

kroppsspråkets betydelse för kommunikation mellan vårdtagare och personal”. 

Huvudkategorin för samtliga kategorier kallades för ” underlättande och hinder för ett bra 

bemötande”. Därefter formulerades två teman som baserades på texten som helhet. Ett tema 

svarar på frågan ”hur?” och är en tråd av underliggande mening, genom kondenserade 

meningsenheter, koder eller kategorier på en tolkningsnivå. Ett tema kan ses som ett uttryck 

av ett dolt innehåll i en text och kan ses som en process som pågår under hela analysarbetet 

(Graneheim & Lundman, 2004). 
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Tabell 1. Översikt över kategorier och tema    

Underkategori 
 

Kategori Huvudkategori Teman 

Verbal kommunikation 
Icke verbal kommunikation 

Medvetenhet om 
kroppsspråkets betydelse för 
kommunikation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underlättande och hinder för  
ett bra bemötande 
 
 
 

 
Att omvårdnadspersonalens 
personliga egenskaper verkar 
underlättande för ett bra 
bemötande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att organisatoriska 
förutsättningar verkar hindrande 
för ett bra bemötande 

Kommunikation  
mellan personalen 
Hjälpa varandra  
Alternera 
Göra nya försök 
Varierande 
 
Kända vårdtagare 
Liten personalomsättning 
 

 
 
Viljan till gott samarbete och 
flexibelt arbetssätt 
 
 
 
Stabil personalgrupp 

Agera 
Låtsas 
 

Inställd på den andres behov 

Mindre antal personal 
Ont om tid 

Resursbrist   

    
Frustration 
Får ingen kontakt 
 
 

Känsla av otillräcklighet   

 

Resultat 

Av resultatet i studien skapades två olika teman: Att omvårdnadspersonalens personliga 

egenskaper verkar underlättande för ett bra bemötande och Att organisatoriska 

förutsättningar verkar hindrande för ett bra bemötande. Dessa två teman formulerades utifrån 

huvudkategorin Underlättande och hinder för ett bra bemötande som var skapad utifrån sex 

kategorier, vilka presenteras i tabell 1. I resultatet presenteras de två teman var för sig med 

sina respektive kategorier och belyses med citat i den löpande texten. 

 

Att omvårdnadspersonalens personliga egenskaper verkar underlättande för 

ett bra bemötande  

Underlättandet för ett bra bemötande påverkades av flera faktorer. De flesta var sådana som 

personalen själv kunde påverka såsom t.ex. samarbete i personalgruppen, hur man 

kommunicerade med vårdtagarna samt att om vårdtagarna var välkända för personalen 

underlättades bemötande. Vidare framkom att om det var liten personalomsättning så 

resulterade det i mindre oro hos vårdtagarna vilket var främjande för bemötandet. Ett hinder 

för ett bra bemötande var känslan av att inte nå fram till den sjuke samt frustration över att 

inte kunna inge lugn hos den demente. I resultatet framkom underkategorierna ”icke verbal 

kommunikation” och ”verbal kommunikation” som resulterade i kategorin ”medvetenhet om 
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kroppsspråkets betydelse för kommunikation”. Underkategorierna ”kommunikation mellan 

personalen”, ”hjälpa varandra”, ”alternera”, ”göra nya försök” och ”varierande” resulterade i 

kategorin ” vilja till gott samarbete med flexibelt arbetssätt”. Vidare bildade 

underkategorierna ”liten personalomsättning” och ”kända vårdtagare” kategorin ”stabil 

personalgrupp” Slutligen bildade underkategorierna ”låtsas” och ”agera” kategorin ”inställd 

på den andres behov” samt underkategorierna ”frustration” och ”får ingen kontakt” 

resulterade i kategorin ”känsla av otillräcklighet”. 

 

Medvetenhet om kroppsspråkets betydelse för kommunikation 

 Flertalet informanter beskrev kroppsspråket som ett viktigt instrument i vården av dementa. 

Genom att aldrig se vrång, sur och stel ut utan alltid se glad, trevlig, snäll och hjälpsam ut 

samt möta den demente med ett leende underlättades mötet. Men det var även viktigt att 

känna in den dementes sinnesstämning eftersom det ofta inte var bra att visa upp ett allt för 

glatt ansikte om den demente var ledsen. En informant beskrev att det var viktigt att alltid 

möta den demente öga mot öga och på det viset försöka skapa kontakt med den sjuke innan 

personalen börjar prata eller hjälpa dem. Att dölja stress för den demente beskrevs vara svårt 

då det avslöjas av kroppsspråket. 

 

”om man går in till någon som är stresskänslig så försöker man ta ett djupt andetag innan, 
nu har jag liksom den här tiden till denna person och tar det lugnt och så, men de känner 

det direkt” 

 

Det var viktigt att vara klar, tydlig och lyhörd i kommunikationen med den dementa och ta sig 

tid att lyssna eftersom det kunde ta tid för den sjuke att uttrycka sig. Genom att personalen 

försökte följa de dementa i deras språk och hålla med och bekräfta det de sa underlättades 

samtalet. Ibland kunde omvårdnadsåtgärder som vid duschning av den sjuke underlättas om 

personalen kunde få igång ett samtal eller locka fram någon historia som den sjuke tyckte om 

att berätta. Innehållet i samtalet eller historien kunde sedan användas vid nästa tillfälle för att 

underlätta samma handling. En informant beskrev även att genom att imitera den sjukes 

dialekt var det lättare att få kontakt, på det viset uppfattade den sjuke att det var någon från 

dennes hemtrakter och därmed underlättades mötet.   

Tre av informanterna sjöng ofta för att underlätta bemötandet och omvårdnaden av den 

demente. Genom att sjunga så underlättade det ofta om vårdtagaren inte ville medhjälpa vid 

t.ex. påklädning. 
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”när man ska klä på eller av någon så sjunger man så glömmer de bort vad man håller på 
med” 

 

Flertalet informanter beskrev att de använde sig av humor och skämt i arbetet med de dementa 

men de betonade vikten av att inte använda det på ett sådant sätt att den sjuke kunde ta illa 

upp eller känna sig nedvärderad. De beskrev även att de snabbt lärde sig vilka vårdtagare som 

det gick att skämta med och vilka det inte gick att använda humor tillsammans med. 

 

Viljan till gott samarbete och flexibelt arbetssätt 

För att samarbetet skulle fungera var det enligt informanterna viktigt att personalen pratade 

med varandra om de demenssjuka. Om någon lyckades bra med en viss person kunde de fråga 

varandra hur de hade gjort. Personalen försökte också att arbeta så lika som möjligt och om 

någon kom på några speciella knep höll de inte det för sig själv utan berättade det för de 

övriga i personalgruppen. 

 

”Ska försöka jobba så lika som möjligt och om jag kommer på ett knep ska jag ju inte hålla 
det för mig själv.” 

 

Informanterna tog även upp att de som personal hade olika tålamod olika dagar och om de 

kände att de inte orkade med vissa situationer kunde de andra i personalgruppen ta över.  

Ibland fungerade det inte alltid mellan natt- och dagpersonal och de kunde ha olika åsikter om 

saker och ting. Men de tyckte ändå inte att de behövde tycka likadant om allt, bara de arbetade 

åt samma håll. Informanterna tog också upp att det var positivt med en liten personalgrupp för 

att det ledde till mer sammanhållning i gruppen. 

 

”Man kan verkligen prata med varandra så gruppen är jättebra.” 

 

Personalen önskade sig handledning för att få rensa luften då de tyckte att det hände att de tog 

arbetet med sig hem ibland och inte mådde bra av det. Handledaren fick gärna vara någon 

utomstående som kanske kunde se på saker annorlunda mot vad de själv gjorde. Personalen 

begärde inte att handledaren skulle kunna lösa olika situationer men kanske komma med idéer 

som kunde vara till hjälp. 

Under framförallt sommaren tyckte informanterna att det kunde bli väldigt stökigt när det var 

mycket olika vikarier. De kunde se att de demenssjuka mådde sämre av att ha olika personal. 

Det var inget fel på vikarierna men det fungerade ändå sämre när det var ansikte de inte kände 

igen. 
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En informant tog upp att det var vanligt att ha en annan person som fungerade som en 

stödperson i personalgruppen. Någon som det fungerade bra tillsammans med och där de 

kunde läsa av varandra om vad var och en kunde göra i vissa situationer. Sedan kunde det 

vara personer i gruppen som det inte alls fungerade med. På en arbetsplats byttes det också 

avdelning ofta och personalen visste nästan aldrig innan arbetspasset började vilken avdelning 

de skulle vara på. Detta upplevdes som väldigt negativt. 

På en arbetsplats hade personalen börjat med ett slags boendemöte som hölls en gång i 

månaden. Där gicks omvårdnadsbiten igenom för alla boende och om någon hade något knep 

eller det var något som fungerade speciellt bra eller dåligt, togs det upp där och skrevs ner på 

papper. Sedan fick de i personalen som inte varit med på mötet gå in och läsa så att alla fick ta 

del av det. Personalen hade börjat med den rutinen för att tidigare tipsade kolleger gärna 

varandra men sen kom informationen inte längre utan stannade där. 

Det togs också upp att kommunerna inte skulle anställa vem som helst när det behövdes ny 

personal. Det var viktigt att medarbetarna måste ha ett intresse av att arbeta med demenssjuka. 

Kunskapen behövde inte vara så stor, men däremot måste viljan att lära sig och intresset 

finnas. 

 

Stabil personalgrupp 

Informanterna beskrev att arbetet på en liten avdelning med liten personalomsättning och 

vårdtagare som ofta bodde på avdelningen under lång tid gav en familjekänsla. Att ofta byta 

personal eller använda vikarier upplevdes inte vårdtagarna må bra av. Detta visade sig genom 

att vårdtagarna blev väldigt oroliga och även arbetssituationen för den fasta personalen blev 

svårare då det kunde bli stökigare på avdelningen när det var okända ansikten och ändrade 

rutiner. Att vara en liten personalgrupp gav mera sammanhållning i gruppen och vårdtagarna 

upplevdes mer trygga om personalgruppen var liten och stabil. Genom ständigt ändringar i 

scheman eller att personalen roterade mellan olika avdelningar ledde till förändringar i 

personalgruppen som inte ansågs vara bra för vårdtagarna. Det beskrevs som viktigt att 

arbetsgruppen kände varandra väl vilket underlättade samarbetet. 

  

”det är inget fel på vikarierna men man märker det på de boende… att det funkar sämre” 

 

Att lära känna varje vårdtagare och verkligen respektera dem ansågs underlätta bemötandet. 

Genom att lära känna varje vårdtagare så kom de fram till vilka knep som var gångbara för att 

underlätta arbetet med den demente. Det beskrevs som ett svårt arbete när en vårdtagare var 
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ny på avdelningen. En informant menade att det var mycket viktigt att känna till den nya 

vårdtagarens livsberättelse. När vårdtagaren var ny tog personalen det lugnt och försökte 

förstå hur den demente fungerade. 

 

”innan man lär känna dem (vårdtagaren), när man inte vet vilka knep man kan ta till för att 
få dem på bättre humör. För det är alltid så att det finns något som kan göra dem på lite 

bättre humör” 

 

Inställd på den andres behov 

För att arbetet med demenssjuka skulle fungera var personalen ibland tvungna att spela olika 

roller. De försökte att vara i den sjukes verklighet och spela med för att den sjuke skulle må 

bra. Några respondenter tog upp att man kunde imitera dialekter. Det kändes som om de 

kunde nå långt genom att tala så som den sjuke talade. Det fick den sjuke att känna det som 

om personalen var någon som kom från hans eller hennes hemtrakt och kunde känna sig mer 

hemma på så sätt.  

Informanterna betonade vikten av att försöka följa den sjuke i dess tankegång och hålla med 

om vad de pratade om även om det kunde vara svårt ibland. Men om den sjuke blev bemött på 

rätt sätt så hittade personalen ofta fram till dem där de var och kunde haka på och fortsätta i 

den sjukes tankegångar. Märkte man att det gick att skoja med den sjuke så försökte man 

skoja bort sådant som blev fel men det berodde på i vilken situation det var. Om den sjuke 

pratade om sina föräldrar som om de fortfarande levde fick man hålla med om det. 

 

”Det är bara att hänga med och är man en släkting som heter Karin och inte är så omtyckt, 
så får man ta den biten också. Det är bara att följa med.” 

 

En av informanterna uttryckte att det var som att vara med i en teater hela dagarna. Ibland fick 

de ingen riktig kontakt med den sjuke men om de spelade med kunde det kännas att den sjuke 

mådde bra av det. 

 

”En dam skulle ha ett frireligiöst möte och efter att vi ätit då började vi sjunga psalmer 
och vi var helt inne i den där teatern och efter det där mötet ville hon ha dans och vi 
hämtade en kassettradio och så tog vi lite dragspelsmusik och så spelade vi och så 

började vi dansa och då fanns det andra som är väldigt stapplig på benen, dom klev 
också upp och ville dansa så vi hade en jättekul eftermiddag och tanten blev slutkörd 

på kvällen, så hon gick och lade sig och sov. 
Det kommer jag aldrig att glömma alltså, 

för det var jätteroligt.” 
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Den demenssjuke kunde ha svårt för att skilja på nutid och dåtid och för att klara av de 

situationerna krävdes både inlevelseförmåga och lyhördhet från personalen. Var den sjuke på 

väg till skolan så fick hon hjälp att klä sig för att gå till skolan och ingen påpekade att det 

kanske var 90 år sedan hon gick i skolan utan personalen levde sig in i hennes verklighet i 

stället. 

Personalen tyckte att det var svårt när den sjuke ställde frågor som man inte kunde svara på. 

Man visste inte vad man skulle säga för att den sjuke inte skulle må dåligt. Några informanter 

tog upp att man använde ”vita” lögner. När t.ex. den sjuke undrade var hennes man befann sig 

kunde personalen svara att han var och handlade och att han skulle komma så fort han kunde 

trots att han kanske varit död i många år. Personalen kunde även använda de ”vita” lögnerna 

till att få den sjuke att göra något som hon inte ville.   

 

”Man håller med dem t.ex. Det kan vara någon som säger att jag vill inte göra detta t.ex. 
klä på sig och då säger man att nä, nä, det behöver du inte heller, men under tiden gör vi 

det ändå. Bara man bekräftar och håller med så går det ändå och de mår bra.” 

 

Känsla av otillräcklighet 

Samtliga informanter beskrev känslor av otillräcklighet, frustration och hopplöshet när de inte 

kunde inge lugn till den demente. Personalen beskrev att när den demente var mycket orolig 

och hade ångest och vare sig omvårdnad eller mediciner hjälpte var det en mycket tung och 

arbetssam situation. Personalen gav ofta mycket av sig själv men nådde ändå inte alltid fram 

till målet, att den demente skulle må så bra som möjligt och det beskrevs som väldigt 

frustrerande. En informant beskrev att många nog inte förstod vilket svårt och ansvarsfullt 

arbete de utförde. Personalen var på sin arbetsplats för att de dementa skulle må så bra som 

möjligt men det var inte alltid de har lyckats när deras arbetspass var slut. 

 

”en del kan man sitta och prata med och trösta och en del hjälper inte det, för de har den 
där oron i kroppen och då kan man nästan inte göra någonting, man når inte fram…” 

 

Om den demente var aggressiv och därmed svår att hjälpa med omvårdnad beskrev en 

informant känslan av att använda övergrepp. Den demente måste hjälpas med hygien, torra 

blöjor och kläder för att lämna den sjuke i fred våt och smutsig var inget alternativ. Samtidigt 

måste personalen skydda sig mot knip, slag och sparkar och det lämnade en känsla av att 

använda övergrepp mot den demente och hur de än gjorde blev det inte bra.  

Flertalet informanter beskrev känslan av att inte nå fram till den demente. Det handlade ofta 

om att den sjuke var i sin egen värld och t.ex. letade efter sin make som varit död i många år, 
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sina små barn, pengar som försvunnit eller upprepade samma fråga gång på gång. Detta 

skapade oro och ångest hos den sjuke och det i sin tur beskrevs skapa kaos i den sjukes liv. 

 

”det är det där och upprepa… alltså när de frågar samma sak många gånger… det… det 
tär” 

 

 Personalen beskrev det som väldigt frustrerande att inte kunna hjälpa den sjuke ur sin oro och 

ångest. De menade att de inte lyckades bemöta den sjuke i deras känslor. Trots att de gjorde 

allt de kunde och gav allt de kunde av sig själva, så var det ändå som att prata för döva öron 

och kändes hopplöst. Till slut visste inte personalen hur de skulle hjälpa den sjuke. Det 

upplevdes väldigt jobbigt hos personalen när den sjuke hade ångest och oro under lång tid 

utan att det gick att hjälpa den sjuke ur situationen. 

  

”en våldsam grej rinner ju ur dem, men ångest går de ofta med under lång tid, och när man 
inte kan få bort det, då är det tungt” 

 

Att organisatoriska förutsättningar verkar hindrande i ett bra bemötande 

Hindren för ett bra bemötande påverkas dock oftare av faktorer som personalen inte kunde 

påverka själv som låg personaltäthet och tidsbrist.  Underkategorierna ”mindre antal personal” 

och ”ont om tid” resulterade i kategorin ”resursbrist”.  

 

Resursbrist 

Det som upplevdes som mest negativt bland informanterna var resursbristen. På flera håll 

minskade man personaltätheten och personalen upplevde att smärtgränsen var nådd. Det 

kändes som att det blev mer och mer svårt att leva upp till alla krav och förväntningar som 

kom både från förvaltningen och anhöriga och inte minst de egna ambitionerna. Det togs upp 

att demenssjuka vårdas allt längre i hemmet och när de sedan kommer in på ett boende har de 

gått betydligt längre i sin demenssjukdom. Samtidigt skärs det ner på personal så att sjukare 

människor vårdas av ett mindre antal personal. 

Informanterna tyckte inte att de hade den tiden de borde ha med de sjuke utan skulle vilja ha 

mer. 

 

”De kräver ju mycket mer…man skulle vilja ha mycket mer tid..” 
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Som ett exempel togs det upp att vissa sjuka inte alltid var mottaglig för social samvaro men 

om de då var det just den dagen fanns kanske inte tiden att uppmuntra det och det kändes 

jobbigt. 

Överlag ansåg informanterna att det behövdes mer personal för att hinna tillgodose behov som 

fanns hos de demenssjuke. Många av dem blev piggare och gladare när de fick vistas ute men 

med den personaltäthet som fanns kunde man inte ta ut dem och det upplevdes negativt. 

Personalen tyckte inte heller att de hann med att bekräfta var och en av de sjuke utan fick 

avvisa dem och de sjuke kunde inte förstå varför. 

 

”…vi får mindre och mindre personal och vi ska göra mer och mer och det går ut över de 
boende. Tyvärr.” 

 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

När studien planerades valdes intervju som metod på ett tidigt stadium då författarna ansåg 

det vara den lämpligaste metoden för att få svar på frågeställningarna som motsvarade syftet. 

Som analysmetod valdes kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats inspirerade av 

Graneheim och Lundmans (2004) modell.  Författarna ansåg att 12-14 intervjuer skulle vara 

tilläckligt för att täcka in frågeområdet och vid 12 utförda intervjuer ansågs frågeområdet 

besvarat då samma svar återkom gång på gång. Inför intervjuerna utformades en intervjuguide 

med öppna frågor. Eftersom författarna skulle utföra intervjuerna var för sig ville de försäkra 

sig om att samma frågor ställdes. Följdfrågor ställde vid behov av typen ”kan du utveckla”, 

”hur menar du” och ”kan du berätta mera”. Graneheim och Lundman (2004) menar att det är 

viktigt att det ställs samma frågor till alla informanter för trovärdighetens skull, samtidigt är 

följdfrågor en naturlig utveckling av intervjuerna. 

Författarna fick hjälp av enhetschefer och sjuksköterskor som arbetade på de olika boendena 

för att tillfråga personal om intresse att delta i studien. Informanterna fick både muntlig och 

skriftlig information om studiens innehåll och de kunde när som helst under studiens gång 

avböja fotsatt medverkan. Informanterna garanterades anonymitet, därför är även citaten i 

resultatet avidentifierade. Inspelat material har förvarats på ett sådant sätt att endast 

författarna har haft tillgång till dessa, materialet förstörs när uppsatsen är godkänd. 

Författarna har ingen arbetsrelaterad eller privat anknytning till informanternas arbetsplatser.     
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Sex intervjuer genomfördes i norra Sverige och 6 i södra Sverige och informanterna hade sina 

arbetsplatser på 4 olika gruppboenden för personer med demenssjukdom. Den geografiska 

spridningen tillsammans med att informanterna har åldersmässig spridning på 30 år och 

arbetslivserfarenhet som lägst 5 år upp till fyrtio år kan anses vara en styrka. En svaghet kan 

dock vara att endast 1 man är inkluderad i studien men eftersom det speglar den 

könsfördelning som finns i vården idag kan det även ses som en styrka. 

En svaghet i studien kan vara att endast personal som har goda egenskaper och erfarenheter i 

bemötande med dementa har valt att delta.  

Det är en styrka i arbetet att vara två författare som både enskilt och gemensamt kunnat 

genomföra analysen av materialet. Vid oklarheter har författarna kunnat reflektera och 

diskutera gemensamt för att nå en slutsats vilket gav en grundligare analys. 

För att arbetet ska nå en så hög trovärdighet som möjligt är det viktigt att redovisa 

tillvägagångssätt i metod och analys. Det är viktigt att kategorierna och teman täcker data så 

att relevant information inte oavsiktligt eller systematiskt exkluderats eller irrelevant 

information har inkluderats. Trovärdigheten höjs om citat används i texten för att belysa 

resultatet i studien (Graneheim & Lundman, 2004). 

Vid sökning av vetenskapliga artiklar som motsvarar resultat i studien har flertalet artiklar 

funnits som delvis motsvarar och förstärker resultatet i denna studie vilket redovisar i 

resultatdiskussionen.      

 

Resultatdiskussion 

I resultatet visade det sig att det som underlättade bemötandet av demenssjuka var oftast 

sådant som personalen själva kunde påverka medan det som hindrade ofta var av 

organisatorisk art. 

När man förvärvat en demenssjukdom förloras förmågan att uttrycka vad man önskar och vill. 

Den demenssjuke är hänvisad till andra personer som ska försöka tolka vad den sjuke önskar. 

För att som personal kunna ge ett gott omhändertagande krävs det ett bemötande av den sjuke 

på ett sådant sätt att han eller hon känner tillit och trygghet. För att kunna fatta beslut åt en 

person som har förlorat den förmågan själv, krävs det eftertanke och för att kunna ge en bra 

omvårdnad måste man också ha en positiv attityd och uppleva sitt arbete som meningsfullt. 

Olika typer av språkstörningar kan göra att den sjuke får svårt att tala. I början av sjukdomen 

kan det vara svårt att hitta ord och att klara av att hålla igång ett samtal. I ett senare skede av 

sjukdomen kan språket försvinna helt. Även mimik och gester kan bli till ett minimum. 

Flertalet av informanterna beskrev att kroppsspråket var viktigt i vården av personer med 



21 
 

demenssjukdom.  Mötet med den demenssjuke kunde underlättas av att personalen såg glada 

ut men samtidigt skulle de inte visa sig för glada om den sjuke var ledsen. Det beskrevs att det 

var viktigt att man försökte skapa ögonkontakt med den sjuke innan man började prata eller 

hjälpa dem och vara lyhörd och ta sig tid att lyssna, eftersom det kunde ta tid för den sjuke att 

uttrycka sig. Det är något att tänka på då den demente kanske behöver tid för att förstå vad 

som blev sagt. Enligt Savundranayagam, Hummert och Montgomery (2005) kan problem med 

att uttrycka sig skapa svår frustration vilket i sin tur kan utlösa problembeteende med 

aggression och ångest hos den sjuke  

 En del av informanterna använde sig av sång för att underlätta bemötandet och det finns 

studier som visar att musik och sång kan hjälpa personalen att förbättra den sjukes förmåga att 

uttrycka positiva känslor och sinnesstämningar och att locka fram en känsla av livskraft även 

hos personer med svår demens. Götell, Brown och Ekman (2009) menar att om personalen 

sjunger kan det vara en metod för att förbättra kvaliteten i demensvården.  

Humor och skämt användes mycket men det betonades också noga att det inte användes på ett 

sätt som gjorde att den sjuke tog illa upp eller kände sig nedvärderad.  

Detta kan vara viktigt att tänka på för även om humor och skratt kan vara effektivt för att 

minska stress och att hantera kriser, kan det i vissa fall vara kränkande enligt Davidhizer och 

Bowen (1992). Det gäller framförallt om personen man skämtar med inte förstår skämten, 

men det beskrevs av informanterna att de snabbt lärde sig vilka det gick att skämta med och 

vilka det inte gick att använda humor tillsammans med. För ny personal kan det vara en svår 

balansgång och därför bör de nog avhålla sig från att skämta med de demenssjuka innan de 

lärt känna dem ordentligt. 

Enligt informanterna var det viktigt att personalen pratade med varandra om de demenssjuka 

och att de tipsade varandra om olika knep för att bemötandet skulle bli bättre.  

Det visar på att det finns ett behov av strukturerade diskussioner och reflektioner fokuserade 

på vårdtagarnas situation och behov mellan vårdpersonalen för att kunna ge ett bra bemötande 

(Edberg, Bird, Richards, Woods, Keeley & Davis-Quarell, 2008).  

Personalen önskade sig handledning och det verkar som om det var brist på det i de båda 

kommunerna som ingick i studien. Syftet med handledning är att personalen ska växa i sin 

yrkesroll för att i sin tur kunna säkra vårdkvaliteten för vårdtagarna. De måste dock vara 

medvetna om att det inte serveras några färdiga lösningar utan att det är genom den egna 

reflektionen som lösningarna måste bli till. Handledningen ska stärka gruppens samarbete och 

i slutändan ge en bättre vård. Det måste även finnas en egen vilja hos personalen att utvecklas, 
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för finns inte den kan de få hur mycket handledning som helst utan att någonting förändras till 

det bättre. 

Att arbeta på en liten avdelning med liten omsättning av personalen och vårdtagare som 

bodde länge på avdelningen beskrevs som något positivt. Det gav mer sammanhållning i 

gruppen och både personal och vårdtagare kom närmre varandra och det skapade ett slags 

familjekänsla. Forskning visar också att vårdpersonal i små gruppboende har en högre 

arbetstillfredsställelse och blir mindre utbrända än vad deras kolleger på traditionella vårdhem 

blir eftersom de har mer kontroll, färre krav och mer socialt stöd från sina medarbetare 

(Boekhorst, Willemse, Depla, Eefsting & Pot, 2008). 

Det var också viktigt för personalen att lära känna vårdtagarna och att känna till deras 

livsberättelser. På så sätt kunde bemötandet underlätta att få den sjuke på ett bättre humör.  

För att få kunskap om en människas livsberättelse kan anhöriga intervjuas då den sjuke oftast 

själv förlorat förmågan att berätta (Hansebo & Kihlgren, 2000). 

I resultatet framkommer att personalen ofta ”kliver in” i den sjukes verklighet och kunde 

därmed vara mera inställd på de demenssjukas behov. Det kan ske genom att personalen 

använde samma dialekt som vårdtagaren så att denne skulle känna sig mera ”hemma” eller att 

personalen levde sig in i situationen där den sjuke befinner sig just för stunden som t.ex. kan 

vara en skolflicka. Personalen anstränger sig för att förstå vad de demenssjuka försöker 

uttrycka och prata om och bekräfta det, vilket inte alltid är en lätt uppgift, det krävs både 

inlevelseförmåga och lyhördhet för att försöka fånga upp den dementes tankegångar, finna 

den ”röda” tråden och följa den. I Zingmark, Sandman och Norbergs (2002) artikel 

framkommer att personalen accepterar de dementas sätt att vara för att de ska känna sig 

accepterade och tillåtna att vara precis som de är. Personalen fokuserar mera på det som sker 

här och nu samt att välbefinnandet är viktigare än att patienten är orienterad. Så länge den 

sjuke sysslade med något som verkade meningsfullt och ingen annan boende blev störd och 

den demente verkade må bra fick aktiviteten fortgå. 

Att bekräfta den demenssjuke betyder att tillåta den demenssjuke vara den den är samt låta 

den sjuke förstå att personalen hör vad som uttrycks och svara på det. Om den demenssjuke 

känner att den inte blir tagen på allvar, blir bekräftad kan det ge en känsla av att vara icke-

existerande vilket kan ge den sjuke en känsla av lidande. För att undvika det kan personalen 

bekräfta det den demenssjuke säger även om det är svårt att förstå (Rundqvist & Severinsson, 

1999). 

Flera informanter uttryckte att de använde ”vita lögner” vilket ofta handlar om att inte göra 

den sjuke upprörd över sanningen t.ex. att maken var död sedan många år vilket även 
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framkommer i Edberg et al. (2008) artikel där personalen beskriver att de använder vita lögner 

trots att de inte var säkra på om det var det bästa för vårdtagaren. 

Samtliga informanter beskriver känslor av otillräcklighet, frustration och hopplöshet när den 

sjuke var orolig och ångestfylld och personalen inte lyckas lugna den sjuke. Det 

överensstämmer med vad som framkommer i Edberg et al. (2008) artikel där personal 

beskriver att en orsak som frestar på var känslan av att inte kunna befria den sjuke från svåra 

situationer eller trösta från känslomässiga, existentiella eller fysiska plågor. 

I resultatet framkommer även att personalen har en känsla av att inte nå fram till den demente 

när den sjuke ”befinner sig i sin egen värld”, vandrar, är orolig och t.ex. letar efter sin döde 

make, föräldrar, sina barn, pengar eller upprepar samma fråga gång på gång som frustrerande. 

I Zingmark et al. (2002) artikel beskrivs av personalen fenomenet som ett uttryck för den 

sjukes sätt att uttrycka sig eller som ett uttryck för grundläggande behov, att vilja gå hem till 

sina föräldrar som ett behov av trygghet, att vilja ta hand om små barn som vånda och behov 

av att göra meningsfulla saker. Demenssjuka har svårigheter att uttrycka sig och personalens 

försök att förstå den sjukes outtalade behov för att försöka lindra för den sjuke anses 

stressande. Även en artikel av Graneheim, Isaksson, Persson-Ljung och Jansson (2005) 

bekräftar att personalen får en känsla av hopplöshet när det inte finns några möjligheter att 

lindra den sjukes lidande.  

En informant i resultatet beskriver känslan av att använda övergrepp när omvårdnadsåtgärder 

måste utföras mot den sjukes vilja. Detta bekräftas i en artikel av Edberg et al. (2008) som 

beskriver att personalen känner en känsla av skuld när de kränker den sjukes autonomi eller 

integritet när de tvingar dem till saker de inte vill, oftast hygien. Personalen känner en viss 

tvekan, deras strävan är att göra det bästa för vårdtagaren trots att de sällan vet om det faktiskt 

är det bästa.    

Även i en artikel av Graneheim, Norberg och Jansson (2001) framkommer det att personalen 

har en känsla av vanmakt när de inte kan se andra alternativ än att tvinga vårdtagaren att tvätta 

sig och klä på sig. 

I studien framkom det att personalen ibland måste skydda sig mot knip, slag och sparkar när 

de utförde omvårdnadshandlingar. Enligt Isaksson, Åström och Graneheim (2007) beskriver 

personalen känslan av att det ibland är en personlig attack direkt riktat mot dem personligen, 

om personalen upplever det som att det inte är riktat till dem personligen betraktar de det inte 

som våld. Vårdpersonalen verkar ha mera överseende med våld om den sjuke verkar vara i sin 

egen värld eller är förvirrad. 
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I studien framkommer att personalen tycker att resursbristen med låg personaltäthet och 

tidsbrist var det som var mycket hindrande i bemötandet med de dementa. Det upplevs svårare 

och svårare att leva upp till alla krav från förvaltning, anhöriga och inte minst sina egna 

ambitioner och dessutom är de dementa som flyttar in på boenden idag sjukare än tidigare. 

Bristen på tid kan komma både från höga externa krav från förvaltningen och inre krav ”jag 

skulle lyckas men jag är inte tillräckligt snabb”, när personalen ser att vårdtagaren inte får 

sina behov tillgodosedda till fullo kan det framkalla en känsla av ”jag har inte gjort vad jag 

borde göra” (Juthberg, Eriksson, Norberg & Sundin, 2007). 

Vidare framkommer i studien att personalen önskar ha mera tid för var och en av vårdtagarna 

för att kunna tillgodose behov som utevistelse och social samvaro. Den demenssjuke är inte 

alltid mottaglig för detta men de stunder de var det sammanföll inte alltid med att 

personaltätheten på avdelningen var tillräcklig så att en personal kunde ta sig an en enskild 

vårdtagare. 

I en studie av Edvardsson, Sandman, Nay och Karlsson (2009) framkommer det att personal 

på demensboende tycker att de har ett arbete som ställer höga, ofta motstridiga krav samt att 

de inte har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete. Det bekräftas även i en studie av 

Edberg et al. (2008) där personalen beskriver bristen på resurser, tid och dålig arbetsledning.  

 

Slutsats 

Faktorer som underlättar ett bra bemötande för personalen är: 

• Att de använder sitt kroppsspråk, är klar och tydlig och tar sig tid vid kommunikation 

med den demenssjuke. 

• Att personalen samarbetar i personalgruppen samt att det är liten personalomsättning. 

• Att personalen försöker finna den ”röda tråden” och lever sig in i den sjukes 

verklighet. 

Faktorer som hindrar ett bra bemötande är: 

• Att personalen inte alltid kan hjälpa den demenssjuke ur oro och ångest. 

• Att personaltätheten minskar och allt sjukare människor ska vårdas av ett mindre antal 

personal. 

 

Resultaten i denna studie visar att personal på demensboenden har många personliga 

egenskaper som underlättar bemötandet. Det behövas ytterligare forskning för att säkerställa 
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vad som är rätt sätt att bemöta demenssjuka. Det saknas metoder som skattar livskvalité hos 

den demenssjuke i samband med interaktioner mellan personal och demenssjuka. 

Enligt resultatet är de största hindren organisatoriska och därför bör politiker inom kommunal 

vård och omsorg ta del av denna studie. 
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Bilaga 1  

Mittuniversitetet                                                                 
Institutionen för hälsovetenskap     
       
Förfrågan om att delta i en vetenskaplig studie  
Demenssjukdomar är ett växande folkhälsoproblem. I Sverige finns minst 150 000 personer 
med demens och cirka 20 000 personer insjuknar årligen. Antalet demenssjuka beräknas vara 
dubblerade fram till år 2025.  
Att vårda personer med demenssjukdom är en svår, ansvarsfull och utmanande uppgift. 
Bemötandet av en demenssjuk person har visat sig vara helt avgörande för hur mycket den 
demenssjuke klarar av och en nära positiv relation mellan demenssjuka och vårdare kan få 
den sjuke att fungera bättre. Därför kan två vårdare utföra exakt samma vårduppgift men där 
den ene lyckas, kan den andra misslyckas. 
 
Vid Mittuniversitetet i Sundsvall planeras under våren ett studentarbete på D-nivå vars syfte 
är att få ökad kunskap om vårdpersonals upplevelse av vad som utmärker ett bra bemötande 
av personer med demenssjukdom på kommunalt gruppboende. Studien förmodas kunna bidra 
med information som kan ge mer kunskap inom ämnet och kommer att baseras på intervjuer 
av omvårdnadspersonal på olika demensboende i Landskrona och Ragunda kommuner. 
Studien utförs som en del av äldrespecialistsjuksköterskeutbildningen inom institutionen för 
hälsovetenskap . 
 
Du inbjuds härmed att delta i denna intervjustudie. Inom en vecka kommer någon av de 
undertecknade att kontakta dig med frågan om hur Du beslutat. Då ges även tillfälle till att 
ställa frågor samt att få ytterligare information om studien. Om du väljer att delta bestämmer 
vi även en tid och plats för när intervjun kan genomföras.  
 
Intervjuerna kommer att spelas in på band och beräknas ta ca 30-45 minuter per intervju. Allt 
deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att deltagaren behöver ge 
någon som helst förklaring. 
Allt insamlat material skrivs ut som text och redovisas på ett sådant sätt att namn eller 
identitet inte avslöjas. Gällande sekretess och forskningsregler följs och vid publicering 
kommer resultatet att beskrivas så att enskilda personer inte kan identifieras. Materialet 
kommer att förvaras så att det endast är tillgängligt för dem som utför studien. 
 
Har Du några frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till oss. 
Vänligen 
 
 Rose-Marie Franzén                                         Margareta Nordin Olsson 
Ängahusvägen 140   Hammarvägen 14 
261 76  Asmundtorp   840 70 Hammarstrand 
Tel xxxx-xx xx xx   Tel xxxx/xxx xx, xxx-xxx xx xx 
rosa.franzen@bredband.net  maggan.nordin@telia.com 
 
Handledare: 
Lisbeth Kristiansen    Eva Bakke King 
Universitetslektor   Universitetsadjunkt 
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Jag har tagit del av informationen om studien angående omvårdnadspersonals upplevelse av 
vad som utmärker ett bra bemötande av personer med demenssjukdom på kommunalt 
gruppboende. 
 
Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när 
som helst utan att ange någon orsak. 
 
Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band. 
 
 
_____________________________________ 
Ort, datum 
 
_____________________________________ 
Underskrift 
 
______________________________________ 
 
Telefonnummer 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
Kön 
Ålder  
Utbildning?  
Utbildning med inriktning mot demens? 
Antal år i yrket 
 

• Hur upplever du arbetet med dementa 

 

• Speciellt positivt/negativt 

 

• Kan du berätta om en situation där du kände att det blev bra 

 

• Kan du berätta om en situation där det blev mindre bra 

 

• Har du något knep för att underlätta mötet med den demente 

 

• När eller vad tycker du är svårt i mötet med den demente 

 

• Finns det möjlighet till stöd i gruppen, tipsar varandra om knep 

 

• Något att tillägga 
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Bilaga 3 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Mm, mina knep är 
att använda 
kroppen, min egen 
kropp, man går 
alltid emot dem 
med ett leende, ofta 
några danssteg, då 
blir dom på ett jäkla 
gott humör. 

Använda kropps- 
språket 
Gå emot dem med 
ett leende Ofta 
några danssteg. 
Gott humör  

Använda sin egen 
kropp som verktyg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Icke verbal 
kommunikation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medvetenhet om 
kroppsspråkets 
betydelse för 
kommunikation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om man går in till 
någon som är 
stresskänslig så tar 
man ett djupt 
andetag innan. 

Tar djupt andetag 
för att inte visa sin 
stress 

Dölja stress 

Om det är någon… 
om man ler och så 
och man märker att 
de inte tycker om 
det riktigt så får 
man sluta 

Man märker om de 
inte tycker om att 
man  ler 

Uppmärksam på 
deras kroppsspråk 

Men det gäller ju att 
prata och svara dem 
som de pratar. Att 
man följer dem i 
deras mening och 
håller med. 

Pratar och svarar 
som de pratar. 
Följer deras mening 
och håller med 

Bekräftar deras 
kommunikation 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verbal 
kommunikation 

Ja, sjunga kanske, 
om de tycker det är 
kul att sjunga, för 
då hakar dom på det 

Sjunga om de 
tycker det är kul att 
sjunga 

Sjunga  

Man kan ha väldigt 
skoj på ett bra sätt, 
inte så att man 
nedvärderar men 
faktiskt kan man 
både skämta och…  

Skoj på ett bra sätt 
utan att nedvärdera 

Humor 

 
 
 
 
 
 


