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                        Abstrakt 

Syftet med denna studie var att försöka få förståelse för och beskriva hur 
personal i två boendeformer för människor med demenssjukdomar 
upplever, tolkar och möter aggressivt beteende hos människor med 
demenssjukdom. Studien omfattade åtta personer, fyra personer på ett 
blandat särskilt boende och fyra personer på ett särskilt boende anpassat 
för människor med demenssjukdomar. Den metoden som användes var 
personliga intervjuer med både manlig och kvinnlig omsorgspersonal 
med lång respektive kort erfarenhet av omsorgsarbete. I intervjusvaren 
framkom att aggressivitet hos människor med demenssjukdomar är 
vanligt och aggressionsformer finns av olika slag. Det aggressiva 
beteendet är alltid meningsfullt för den enskilde, ansåg sju av åtta 
informanter. En informant ansåg att aggressivt beteende uteslutande kan 
förklaras som en följd av demenssjukdomen. Med tanke på att de 
människor som är drabbade av olika demenssjukdomar har svårigheter 
att kommunicera är det viktigt att det aggressiva beteendet tas emot, 
tolkas och förstås av personalen. Nästa steg är att möta aggressionen på 
ett sätt som dess utlösande orsak kräver. Fyra olika termer framkom som 
speciellt viktiga för att uppnå god omsorg: bekräftelse, hemmastaddhet, 
kommunikation och den enskildes livshistoria. Personalen ställs inför 
många etiska problemställningar. För att omsorgen om de enskilda ska 
utvecklas ska personalen ständigt reflektera kritiskt över deras eget 
handlande. Har intervjuat personal från två olika boende miljöer 
eftersom jag förväntade skillnader i personalens upplevelser, tolkningar 
och möten när det gäller aggressivt beteende vid omsorg om människor 
med demenssjukdomar. De förväntade skillnaderna var mycket små.  
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Förord 
 
Jag har valt att fokusera mig på aggressivt beteende, eftersom jag i mitt tidigare arbete som 

undersköterska ofta kom i kontakt med personer drabbade av demenssjukdom som visat 

aggressivt beteende. Aggressivitet hos människor med demenssjukdom kunde handla om 

frontallobs demensdrabbade Agnes som slog, sparkade, tog tag i folk, knuffade, kastade saker, 

klöste, skadade sig själv och andra samt svor och var verbalt aggressiv. Orsaken kunde vara 

att hon slogs för att skydda sitt revir och kämpade för att bli bekräftad. Det kunde också 

handla om Alzheimersdrabbade Sven som var övertygad om att boendet inte var hans hem, 

därför bestod hans beteende av verbala utbrott och fysiskt våld. Funderingar finns om varför 

aggressivt beteende förekommer och hur ska personal på bästa sätt hantera aggressioner hos 

människor med demenssjukdom. Jag ville se hur det fungerar både på ett blandat äldreboende 

och på en demensavdelning. Kan tänka mig att på en demensavdelning har personalen extra 

kompetenser när det gäller omsorg om människor med demenssjukdom, men alla med 

demenssjukdom har inte möjlighet att få plats på speciella avdelningar. Utifrån denna 

bakgrund ansåg jag vidare studier angelägna för att öka förståelsen utifrån ett omsorgs-

perspektiv.  

 

Inledning 
Aggressivt beteende beskrivs ofta som vanligt förekommande hos människor med demens-

sjukdom (Lundström, 1999). Aggressivitet kan orsakas av känslan av upprepade miss-

lyckanden, att inte klara av att utföra olika saker eller att man inte förstår vad som håller på att 

hända och upplever otrygghet och ångest. Att bli behandlad nedlåtande eller respektlöst 

irriterar snabbt den demensdrabbade personen och orsakar ilska, som fort kan utvecklas till 

både fysisk och verbal aggressivitet. Brist på meningsfull sysselsättning och aktivitet eller 

känslan av ensamhet och utelämnande kan utlösa aggressionstillstånd (Normann, Norberg & 

Asplund, 2002). Hur personal bemöter människor med demenssjukdom har en stor betydelse. 

Det är viktigt att personalen har kunskaper i psykiska mekanismer, självförståelse och 

empatiskt förhållningssätt. God omsorg, beror inte bara på boendeformen, utan personalens 

sätt att arbeta och ge personlig omsorg är av stor betydelse. Det är viktigt att på olika sätt visa 

att man bryr sig om den demensdrabbade, genom att exempelvis ge trygghet och tillit, både 

verbalt och med kroppsspråket. Om man kan tolka den demensdrabbades önskningar och 
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behov och stödja hans/hennes integritet, kan mycket av det aggressiva beteendet undvikas 

(Henriksen & Vetlesen, 2001). 

Många av dessa aggressiva beteenden beror på personalens problematiska beteende mot och 

bemötande av människor med demenssjukdom såsom reviröverträdelser och att låsa dörrar. 

Människor med demenssjukdom är mycket stresskänsliga och reagerar helt adekvat, såsom vi 

också skulle göra om vi inte hade så många spärrar och regler för vad som är normalt och 

tillåtet (Hallberg, 1997). Det är alltid en fördel om personal, som arbetar med människor som 

drabbats av demenssjukdom, har valt att göra det av egen fri vilja. Då finns engagemang, 

intresse och rätt förhållningssätt hos personalen (Melin Emilsson, 1998). Enligt Lundström 

(1999), framkommer det, hur positivt det är med speciella avdelningar för dem som drabbats 

av demenssjukdom. Fördelarna med dessa avdelningar är exempelvis högre personaltäthet, 

den fysiska miljön är gynnsammare, aktivering sker efter den enskildes behov och personalen 

har extra kompetenser (Ibid.). 

  

Andelen äldre ökar i det svenska samhället. Fram till 2030 beräknas personer över 65 år och 

äldre öka med 44 % gruppen 80 år och äldre med 72 %. 2002 var 18 % av Sveriges 

befolkning över 65 år. Det är mot den bakgrunden vi ska se scenariot med ett ökat antal 

människor som drabbas och som kan komma att drabbas av demenssjukdom. 

Demenssjukdom är åldersrelaterat, vilket antyder att det är ett samhällsproblem. Dessa 

människor kommer att behöva omsorg. Troligtvis kommer detta i första hand att beröra de 

anhöriga, eftersom tillgång på antalet omsorgsplatser, personal och ekonomiska resurser är 

starkt begränsade (Nationella folkhälsokommittén, 1999, Socialdepartementet, 2003).     

 

Syftet med uppsatsen är att försöka få förståelse för och beskriva hur omsorgspersonal i två 

boendeformer för människor med demenssjukdomar upplever, tolkar och möter aggressivt 

beteende vid omsorg om människor med demenssjukdom. Fokus kommer att ligga på frågor 

som: Vad anser personalen som betydelsefullt i mötet med aggressivitet hos demensdrabbade 

människor? Vilka upplevelser har personal av aggressivt beteende vid omsorg om människor 

med demenssjukdom? Hur tolkar personal aggressivt beteende vid omsorg om människor med 

demenssjukdom? 

 

Uppsatsen är uppdelad i olika sektioner och efter inledningen följer bakgrunden. Bakgrunden 

handlar om aggressivt beteende, demenssjukdomarna och sjukdomarnas följder, eftersom det 

är en grundorsak till att aggressivt beteende uppstår. Därefter görs en redovisning av metoden. 
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I metoden beskrivs tillvägagångssättet i undersökningen och sedan följer en presentation av 

resultatet, från intervjuer med personal på ett blandat särskilt boende och personal på en 

demensavdelning. Uppsatsen avslutas med en reflekterande diskussion.    

 

Bakgrund 

Med termen aggressivitet menas ofta en individs benägenhet att reagera med aggression. 

Aggression, som härstammar från latinet och betyder angrepp eller anfall, är beteende eller 

reaktion som har till syfte att tillfoga en annan individ skada eller obehag. Man skiljer mellan 

aggression eller aggressiv reaktion och aggressiva tendenser. Aggressiva tendenser är en 

benägenhet hos en individ att under vissa betingelser svara med aggression. Det finns en 

skillnad mellan emotionell eller fientlig aggression och instrumentell aggression. I det senare 

fallet är det främsta målet inte att tillfoga skada eller obehag, som i emotionell aggression, 

utan snarare är aggressionen ett medel bland andra möjliga att uppnå ett eftersträvat mål. De 

flesta aggressiva beteendena torde innehålla både emotionella och instrumentella 

komponenter (Nationalencyklopedin, 1995). 

 

Orsaker till aggressivitet 

När det gäller aggressivt beteende vid omsorg om människor med demenssjukdom kan man 

finna många orsaker till aggressiviteten. Enligt Henriksen och Vetlesen (2001), kan 

aggressiviteten generellt ha sociala orsaker. Social omsorg består av möten. Vid allt socialt 

samspel sänder människor meddelanden och signaler som mottagaren tolkar och reagerar på. 

Sändningen kan ges olika klädedräkt. För att göra det enkelt kan vi säga att vi förmedlar vårt 

förhållningssätt genom tre huvudkanaler, ofta samtidigt. Det första är verbala meddelanden, 

det är det vi säger. Om den enskilde inte förstår, kan det orsaka aggressivitet. Icke-verbala 

medelanden kan också orsaka aggressivitet, om misstolkning av kroppsspråket föreligger. 

Våra miner, hållning, blickar, tonfall, beröring eller sättet att ta i någon kanske inte är i 

samklang med det vi säger. Vi sänder också medelanden och signaler genom våra handlingar 

och prioriteringar, det vill säga genom vad vi faktiskt gör. Kroppsspråk och handlingar visar, 

att vi verkligen menar vad vi säger. Man kan prata utifrån en positiv omsorgsideologi, men 

visa en helt annan inställning med kropp och handlingar. Sådan dubbelhet kan skapa 

förvirring, osäkerhet och aggressivitet hos mottagaren (Henriksen & Vetlesen, 2001). Att 

förstå och tolka är särskilt svårt för människor med demenssjukdom, eftersom de har drabbats 

av försämring av de kognitiva funktionerna (Basun & Ekman, 1999). 
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Fysiska orsaker kan ofta vara en bidragande orsak till aggressivitet. Om den fysiska miljön 

inte är anpassad, saknas tillgänglighet. Om du inte kan gå i trappor och hiss saknas, du når 

inte fotoalbumet, du kan inte ta upp det du har tappat på golvet och att inte hitta toaletten kan 

naturligtvis orsaka aggressivitet (Lundström, 1999). Tvångsåtgärder och begränsningsåtgärder 

kan ofta vara upphov till aggressivitet. Det kan handla om inlåsning, kod på dörrar, larm, att 

bli tvingad att ta mediciner, bli fastspänd i sele eller att bälte används kan ge upphov till 

aggressivitet (Basun & Ekman, 1999). Aggressiviteten kan även ha psykiska orsaker såsom 

att man känner sig osäker och övergiven (Hallberg & Norberg, 1990). Det normala åldrandet 

så som försämrad hörsel, försämrad syn och förvirring kan ge upphov till aggressivitet. Det 

tillhör även det normala åldrandet att miljöförändringar skapar problem och detta kan då 

orsaka aggressivitet (Basun & Ekman, 1999). 

 

Olika demenssjukdomar och dess följder 

Demens är ett hjärnorganiskt syndrom och ett samlingsbegrepp för flera olika sjukdomar där 

minnet, men även andra kognitiva funktioner påverkas negativt, som t.ex. att klara av sociala 

funktioner och till synes enkla, vardagliga situationer (Armanius – Björlin et al., 2002). Den 

första formen är primärgenerativa demenssjukdomar, framför allt Alzheimers sjukdom och 

frontallobssjukdom. Den andra huvudformen är vaskulära demenssjukdomar, vilket betyder 

kärlskador i hjärnan (Grimby & Grimby, 2001). Det finns även en del mer ovanliga 

demensformer som brukar benämnas sekundära demenstillstånd, hit hör demenssymtom i 

samband med vitaminbrist och andra metabola rubbningar (Armanius – Björlin et al., 2002).  

 

Resultaten från epidemiologisk forskning visar att demenssjukdomarna är åldersrelaterade och 

tillhör folksjukdomarna. Det är inte möjligt att inom överskådlig framtid bota personer som är 

demensdrabbade. Den övergripande målsättningen blir därför att skapa ett gott och värdigt liv 

för de personer som är demenssjuka (SOU 2003: 47). Graderingen av demenssjukdomen sker 

enligt ICD-10 (World Health Organisation, 1992) utifrån lätt, medelsvår och svår demens-

sjukdom, vilket även anknyter till den omsorgsnivå individen har behov av. Indelningen 

bygger dels på känd eller förmodad orsak till demenssjukdom, dels på de sjukliga 

förändringarnas utbredning i hjärnan. Var i hjärnan den största skadan sitter inverkar i hög 

grad på den sjukas uppträdande, särskilt i början av demenssjukdomen (Basun & Ekman, 

1999). Redan på 1980-talet förespråkades att alla personer med någon form av kognitiv svikt 

bör genomgå en utredning. Även nydebuterade personlighetsförändringar hos medelålders 
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och äldre personer bör föranleda en bedömning om en demenssjukdom föreligger (Erdner, L., 

Cars, J., Engström, 

A., Löfstedt, B., Nauckhoff, B., Wikman, E. 1997). Allt eftersom nya läkemedel utvecklas 

blir det allt mer angeläget med tidig diagnos så att adekvat behandling kan ges (Basun & 

Ekman, 1999).  

 

Demenssjukdomarna såsom Alzheimers sjukdom, Lewy Body demens, vaskulär demens eller 

frontallobs demens präglas av kognitiv svikt (Ibid.). Kognition är den intellektuella 

verksamhet som grundar sig på förståelse, tankar och resonemang. Försämring av de 

kognitiva funktionerna omfattar bland annat generell intellektuell svikt, minnesnedsättning, 

försämring av orientering i tid, rum och person (Armanius – Björlin et al.,2002). Dessutom 

sker försämring av abstrakt och logiskt tänkande samt språklig förmåga. I en mellanfas brukar 

sjukdomens 4A: n uppträda nämligen: amnesi (=minnesförlust), afasi (=språksvårigheter), 

apraxi (=svårigheter att utföra ändamålsenliga rörelser) och agnosi (=oförmåga att identifiera 

föremål) (Ibid.). Dessa demenssjukdomar orsakar även försämrade funktionsförmågor och 

ofta en eller flera beteendesymtom. Utöver detta försämras även bedömnings- och 

värderingsförmågan samt personligheten (Basun & Ekman, 1999). Upplevelsen att förlora 

kognitiv och emotionell förmåga är både skrämmande och frustrerande för dem som drabbas. 

Demensutvecklingen kan innebära ett lidande för människan själv. Förloppet av 

demensutvecklingen kan utvecklas positivt eller negativt av personens levnadshistoria, 

intelligens, personlighetsdrag och kroppsliga hälsa tillsammans med den sociala påverkan 

som sker av andra människors inställning och attityder samt hjälp och stöd från omgivningen 

(Hällgren – Graneheim, 2004). Demenssjukdomarnas negativa påverkan leder till att den 

drabbade individen blir allt mer beroende av stöd från omgivningen och professionell omsorg 

(Lundström, 1999).  

 

Försämring av fysiska funktioner då personen drabbas motoriskt såsom muskelsvaghet och 

bristande balans är förekommande, men även försämringar av andra funktioner som leder till 

ökade svårigheter med aktiviteter i det dagliga livet. Svårigheter i det dagliga livet kan vara så 

som möjligheten att äta själv, röra sig, förflytta sig, att gå, göra toalettbesök, på- och 

avklädning samt att sköta sin egen hygien (Hällgren – Graneheim, 2004). Dessa personers 

instrumentella funktioner försämras också. Det kan gälla, att använda telefon och göra i 

ordning måltid (Hallberg, 1997; Lundström, 1999).  
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Generella benämningar på specifika beteenden  

Det finns en mångfald av generella och specifika benämningar samt olika definitioner när det 

gäller aggressivitet hos demensdrabbade, vilket enligt min mening medför svårigheter att göra 

systematiska litteratursökningar samt att värdera och jämföra studier. Ett konsensusbegrepp är 

myntat nämligen beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD 

(Finkel, S., Costa, E.& Silva, J. 1996) som beskriver klustret av olika symtom som är vanligt 

förekommande i samband med demenssjukdomar. BPSD har negativa konsekvenser för 

personen själv (Hallberg, 1990) men kan uppfattas ha en större påfrestning på omgivningen 

än vad de primära demenssymtomen har. Konsekvenserna anses vara den vanligaste orsaken 

till inflyttning till ett särskilt boende (Lundström, 1999).  

 

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdomar kan klassificeras på många 

sätt. Ett sätt är att göra en indelning mellan beteendestörningar i en grupp och psykiska 

symtom i en annan grupp. I beteendestörningar kan fysisk aggressivitet, irratabilitet, 

vandrande, rastlöshet, skrik, sexuellt ohämmat beteende, svärande, skuggande och repetitiva 

handlingar ingå. I gruppen psykiska symtom ingår vanföreställningar, hallucinationer, 

nedstämdhet, sömnstörningar, ångest och emotionell labilitet (Basun & Ekman, 1999).  

 

Aggressivitet kan indelas i fysisk aggressivitet och verbal aggressivitet. Ordet agitation 

används ibland som ett sammanfattande ord för fysisk och verbal aggressivitet. Det talas 

också om aggressivitet som hyperaktivitet (Ibid.). I de flesta rapporter och i forskning inom 

ämnet talas det om aggressivitet som ett specifikt störande eller krävande beteende (Hällgren 

– Graneheim, 2004).  

 

Särskilt boende för människor med demenssjukdom, -en omsorgsform eller ett begrepp 

i försvinnande?   

Under demenssjukdomens tidiga stadier bor de allra flesta demenssjuka kvar i sin vanliga 

bostad. De behöver oftast hjälp av någon annan person för att klara vardagliga aktiviteter. I 

allmänhet är det någon anhörig som ger denna hjälp. Att bo kvar hemma är en rättighet. 

Demensförbundet påpekar att ett riktat stöd gör det möjligt att bo kvar hemma länge. I den 

invanda miljön, med välkända föremål omkring sig, klarar den demenssjuke sig bättre än i en 

ny och ovan miljö. Den demenssjuke kan bo kvar hemma med hjälp från hemtjänstpersonal 

och anhöriga (Demensförbundet, 1997).  
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Från 1980-talets mitt startade utvecklingen av en ny boendeform, gruppboende för människor 

med demenssjukdom. Basen i denna nya boendeform skulle vara det sociala umgänget och 

relationen till personalen. I anpassad fysisk miljö, aktivering och rätt bemötande inriktade sig 

på att så långt som möjligt tillvarata och bibehålla det friska hos de demenssjuka och göra 

tillvaron så dräglig som möjligt för dem. Hjälp skulle ges i hemlik miljö, där vanligen sex till 

åtta demensdrabbade skulle bo i egen lägenhet med gemensamma utrymmen för måltider och 

social samvaro (Borell, 1992). I början betraktades gruppboendet, enligt Melin Emilsson 

(1998) som ett mellanalternativ, mellan det egna boendet och sjukhem. Tanken var att de 

demensdrabbade skulle flytta mellan dessa tre nivåer, efterhand som de blev sämre och 

omsorgsbehovet ökade. Utbyggnader av dessa gruppboenden för människor med 

demenssjukdomar skedde i snabb takt (Ibid.).  

 

Samma år som Ädelreformen infördes, påpekade Annerstedt (1992) att demensdrabbade 

människor med aggressivt beteende behöver särskilda insatser. Vidare menade han, att 

demensgraden vid förflyttning inte bör vara högre än att den enskilde förstår muntliga 

instruktioner och kan förflytta sig på egen hand samt att det är av yttersta vikt att man har 

kunskap om de boendes speciella handikapp och behov av omsorg. Han var orolig för att 

gruppboendeenheterna skapas på ett relativt bräckligt kunskapsunderlag, utan hänsyn vare sig 

till de demensdrabbades speciella behov och omsorgsformens terapeutiska möjligheter 

(Annerstedt, 1992).  

 

Demenssjukdomar ansågs ända fram på 1970 – talet vara icke behandlingsbara sjukdomar 

(Öhlander, 1999). Idag särskiljer man olika demensformer och deras orsaker, vilka behandlas 

olika. Synen på hur omsorg skulle bedrivas var rakt motsatt, från att de demensdrabbade 

skulle ges omsorg tillsammans med icke – dementa för att därigenom kunna bli friska, till att 

de skulle ges omsorg i ett boende tillsammans med andra demensdrabbade. Idéhistoriskt kan 

detta beskrivas som en process från integrering och gemenskap till separering och isolering. 

Sent i historiebeskrivningen framträder dagvård och gruppboende som alternativ. Öhlander 

(1999) menar att idéer om att det goda livet för en som drabbats av demens, så som dessa 

framträder ur dagens offentliga texter, är beroende av om personalen har lyckats skapa 

hemlika förhållanden eller inte. Detta har medfört att man runt om i landet försöker skapa 

hemlikhet, tillsyn och trygghet för de demensdrabbade (Ibid.). Öhlander refererar till den 

arbetsgrupp som regeringen tillsatte 2002, vars uppdrag var att sammanställa befintlig 

kunskap om situationen för personer med demenssjukdom och deras anhöriga, är vi åter i 
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samhällsutvecklingen där vi en gång började. Omsorg i hemmen har ökat och många av dem 

som får sin omsorg tillgodosedd i hemmet är de människor som drabbats av demenssjukdom. 

De anhöriga tvingas på grund av nedskärningarna inom omsorgen till stora delar ensamma 

axla det gemensamma samhällsansvaret. De förväntas många gånger oförberedda och 

outbildade klara den omsorg, som anses kräva specialistutbildning av personalen. Ibland 

kombineras omsorg i hemmet med avlastning på institution så att de anhöriga får avlastning i 

omsorgsarbetet. Speciella avdelningar för omsorg av människor som drabbats av 

demenssjukdom inrättas. På grund av ytterligare besparingar flyttas nu de demensdrabbade 

åter ut till boenden tillsammans med andra omsorgsbehövande, oavsett vilket omsorgs- eller 

funktionsbehov dessa har (Socialdepartementet, 2003). Man kan sammanfattningsvis 

konstatera att från att omsorg av de närstående tidigare varit anhörigas ansvar övergick det en 

period till att i ökad omfattning vara ett samhällsansvar. Nu har pendeln åter svängt. 

Nedskärningar gör att anhöriga får åter ett utökat ansvar (Öhlander, 1999). Enligt 

Socialdepartementet (2003) rämnar välfärdssystemet utan de anhörigas stöd.  

 

I och med Ädelreformens genomförande 1992, när kommunerna övertog ansvaret från 

sjukvården höjdes röster om att gruppboendeformerna är bra, men att det inte längre är 

möjligt att förverkliga de ursprungliga tankegångarna. Kvarboendeprincipens införande 

uppfattades som det största hindret. De demensdrabbade skulle bo kvar oberoende av 

omsorgsbehov. När de demensdrabbade blev sämre, inte kunde delta i aktiviteter med mera 

fanns inget att flytta till men kvarboendeprincipen var nödvändig för att de demensdrabbade 

ska kunna känna sig trygga i den miljö där de känner sig hemma (Melin Emilsson, 1998). 

Enligt SOU 1996:2, har kommunerna skyldighet att inrätta särskilda boenden som nämns i 

äldredelegationens slutrapport. De vägledande principerna uttrycktes i ord som 

självbestämmande och integritet, trygghet och valfrihet (Ibid.). Kommunerna fick statsbidrag, 

för att stimulera en omfattande utbyggnad av gruppbostäder och andra alternativa 

boendeformer för äldre. Det är i föreskrifterna för dessa bidrag från staten som den så kallade 

kvarboendeprincipen blir tydlig (SOFS 1992:8). Ädelreformen uppnådde inte sina syften, 

enligt SOU 1996:2, när statsbidragen tog slut. Utvärderingen som presenterades i SOU 1996:2 

att handlingsplanen till trots, och de ökade statsbidragen, inte medfört någon förbättring för de 

demensdrabbade. Socialstyrelsen ansåg att förutsättningarna för god omsorg, det vill säga 

meningsfull vardag för god äldreomsorg var långt ifrån uppfylld inom det särskilda boendet. 

Orsakerna ansåg Socialstyrelsen var den kraftfulla åtstramningen men också brister i 
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verksamhetsinriktningen i kommunernas äldreomsorg medverkade till att Ädelreformen ännu 

inte hade uppnått sina syften (SOU 1996:2).  

 

Melin Emilsson (1998) anser, att från år 1993 och tio år framåt är en period som både 

sammanfaller med gruppboendeepokens blomstringstid men också dess avveckling och 

eventuella försvinnanden. Melin Emilsson (1998) kom fram till att gruppboenden präglas av 

just de förhållanden som verksamheten hade skapats för att undvika, nämligen passivitet och 

ensamhet för de gamla. Dessutom har personalen mycket svårt att orka med arbetet trots att 

förhållandena är tillrättalagda (Ibid.).  

 

I Äldreberedningens slutbetänkande SENIOR 2005 behandlades ej heller frågan om vad som 

avses med särskilt boende. De hänvisar till lagtext SOU 2004:91, när det gäller att få bo kvar 

även när man blir sämre och bor på särskilt boende. Problem av olika konsekvenser berörs, 

som att den demensdrabbade vid inflyttning till särskilt boende är i behov av så omfattande 

omsorg, att hon eller han inte kan dra nytta av den omsorg som kan erbjudas. Det kan t.ex. 

gälla för personer med långt framskriven demenssjukdom som flyttar till gruppboendet som 

främst inriktat på att tillgodose behov i ett tidigare skede av demenssjukdomen. Hur de 

demensdrabbades behov i ett tidigare skede uppfattas och vilket sätt gruppboendet ska 

tillmötesgå dessa anges inte. I stället betonas autonomi, valfrihet och de anhörigas ansvar. De 

s k fyra nycklarna i diskussionsbetänkandet Riv ålderstrappan! tyder snarast på en inriktning 

för den fortsatta äldreomsorgen mot de aktiva och pigga, de som befinner sig utanför 

diskussionerna kring kvarboende eller gruppboende (SOU 2004:91). 

 

Kommunernas omsorg om äldre och personer med funktionshinder regleras i 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) samt i lagen om 

stöd och service för vissa funktionshindrade (SFS 1993:387). Omsorgen om demensdrabbade 

omfattar en rad olika insatser. Kommunerna ska, enligt socialtjänstlagen ”ge dem som 

behöver det, stöd och hjälp i hemmet”. Detta görs bland annat genom den sociala hemhjälpen, 

det vill säga service och omvårdnad i hemmet, som omfattar några av de insatser som ingår i 

samlingsbegreppet social hemtjänst och som avser att underlätta det dagliga livet för äldre och 

personer med funktionshinder (SFS 2001:453). Kommunerna har enligt socialtjänstlagen 5 

kap. 5§ skyldighet att inrätta särskilda boendeformer, boende med särskild service, för 

människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl ”möter betydande svårigheter i sin 

livsföring” och som till följd av dessa svårigheter behöver ett sådant boende. Enligt hälso- och 
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sjukvårdslagen ska kommunerna bedriva hälso- och sjukvård, exklusive läkarinsatser i de 

särskilda boendeformerna för äldre och funktionshindrade (SFS 1982:763).  

 

Att som personal möta aggressivt beteende hos människor med demenssjukdom i 

särskilt boende 

Det finns alltid en förklaring till att människor med demenssjukdom blir aggressiva och 

kanske till och med tar till våld. Tyvärr händer det att den demensdrabbade inte alltid blir 

förstådd. Ofta talas det om problem med aggressivitet hos den demensdrabbade personen. Om 

man vill spetsa till saken kan man fundera över om det är frågan om en beteendestörning hos 

den demensdrabbade, eller om aggressionen är en adekvat reaktion på personalens inadekvata 

agerande (Melin & Olesen, 1999). För personalen gäller det att hitta olika sätt att förstå vad 

som ligger bakom aggressiviteten. Människans beteende speglar hans/hennes förmåga att ta 

emot information från omgivningen samt bedöma och bearbeta denna utifrån de egna 

erfarenheterna. På grund av sjukdomen kan den demensdrabbade ha svårt att ge adekvat 

betydelse åt informationen, vilket kan ge aggressivt beteende som följd. Personalen bör då 

förstå att aggressivitet är helt normalt, om man utgår från den information som den 

demensdrabbade personen har uppfattat och tagit till sig. Det misslyckade samspelet mellan 

den demensdrabbade och personalen kan orsaka aggressivitet. En negativ process kan sättas 

igång genom att den demensdrabbade inte kan förstå personalens handlande och 

kommunikation (Armanius – Björlin et al., 2002). 

 

Om personalen med sitt kroppsspråk visar att hon är på dåligt humör eller stressad blir den 

demensdrabbade automatiskt försvarsinriktad, irriterad och i värsta fall beredd att slå till. 

Personalen som känner den demensdrabbade, ser när personen i fråga signalerar ovilja. För att 

undvika eller avleda aggressioner är det till stor hjälp att ha kunskap om människor med 

demenssjukdom exempelvis vanor, sociala situation och beteende. Människor som är 

drabbade av demenssjukdom är väldigt beroende av rutiner. Om de upplever något som 

avviker från rutinerna kan de reagera med aggressivitet. Samtal som den demensdrabbade 

upplever som starkt ljud och samtal som de misstolkar, kan ge upphov till aggressivitet 

(Lundström, 1999). Dörrar som är låsta, kan ge dem en stark känsla av instängdhet och panik. 

För att minimera risker för aggressioner är det viktigt att tillrättalägga den fysiska miljön så 

att den demensdrabbade kan finna sig väl till rätta. Exempelvis bör dörrar gå åt samma håll, 

klädkammardörr och toalettdörr bör vara belägna långt från varandra, ordentlig belysning, 

enfärgad golvmatta, ta bort speglar, flytta ej på möbler eller saker (Melin, Olsen, 1999). 
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Aggressivitet kan också vara en typisk oönskad effekt av läkemedel. Vid vissa 

demenssjukdomar tål de dementa knappast några läkemedel alls (Basun & Ekman, 1999). Det 

har framkommit, att äldre människor generellt på olika särskilda boenden behandlas med 

onödigt många sorters mediciner (Armanius – Björlin et al., 2002).  

 

Människor med demenssjukdom har svårt att i sina tankar skilja på nutid och dåtid, det 

verkliga och det overkliga. Det är svårt att förstå den demensdrabbades upplevelse av här och 

nu. Det gäller för personalen att försöka möta den demensdrabbade i dennes värld. För att 

förstå vad som ligger bakom aggressiviteten och kunna klara av de uppkomna aggressionerna, 

krävs god inlevelseförmåga och lyhördhet från personalen (Lundström, 1999). Aggressioner i 

samband med demensutvecklingen kan anses som ett sätt att kommunicera eller som ett sätt 

för personen att kompensera funktionsbortfall. Det svåra för personalen är att hela tiden tänka 

på att anpassa sin kommunikation. De anstränger sig för att finna okomplicerade ord och 

meningar. De är tvungna att repetera allting, de väntar och förklarar samma sak flera gånger. 

Det kan kännas frustrerande när de inte klarar av att förmedla sitt budskap. Personalen som 

kommunicerar med en människa med demenssjukdom har ansvaret för att budskapen är 

tydliga och anpassade till hennes möjlighet att förstå samt att ge tillräckligt lång tid för 

bearbetning av kommunikationen. Det krävs sedan att använda sin egen fantasi för att tolka 

svaren (Hart & Wells, 1997). När människor med demenssjukdom inte förstår ord, kan de 

ändå kommunicera via kroppsspråket. Personalen kan använda pacing, vilket betyder ungefär 

spegling, apa efter eller imitera. Personalen visar med sitt kroppsspråk och den 

demensdrabbade har möjlighet att apa efter. Kroppsspråket kan med fördel användas 

förslagsvis vid matsituationerna, vid på- och avklädning och vid andra omsorgssituationer 

(Armanius – Björlin et al., 2002). Detta kan också praktiseras med tanke på att aggressivitet 

kan orsakas av känslan av upprepade misslyckanden, att inte klara av att utföra olika saker, 

här kanske den demensdrabbade kan få känslan av att lyckas och därmed erhålla ökad 

självtillit. Brist på meningsfull sysselsättning och aktivitet kan också ge upphov till 

aggressioner, även av den anledningen är det viktigt att vid alla omsorgssituationer låta den 

demensdrabbade vara delaktig i sysslorna (Lindgren, Hallberg & Norberg, 1992). 

 

Aggressivitet kan enligt en del forskare tolkas som uttryck för den demensdrabbades 

kommunikation med sin omgivning. De menar, att det inte är möjligt att inte kommunicera. 

Både aktivitet och passivitet, tal och tystnad är budskap som vare sig de är avsiktliga eller 

oavsiktliga påverkar andra som inte kan avstå från att svara. Personer med demenssjukdom är 
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människor med känslor, tankar och önskningar som agerar i relation till sin omgivning och till 

personer i sin omgivning (Norberg, 1996). Desai och Grossberg (2001) menar att aggressivitet 

kan förstås som en reaktion på höga ljud, stora rum, brist på meningsfulla aktiviteter, 

oväntade förändringar av rutiner och möten med nya vårdare (Ibid.). Personalens beteende 

såsom orealistiska förväntningar och krav, maktkamper, inte avpassade och motsägande 

handlingar, aggressiva och förödmjukande reaktioner, okunskap om patienters behov och 

utmattning hos personal kan bidra till aggressivitet hos personer med demenssjukdom 

(Eriksson et al., 2000). Det kan även vara så att personen missuppfattar den aktuella 

situationen och känner sig hotad. Det är viktigt att den enskilda personens uttryck måste 

uppfattas och betraktas från olika perspektiv för att ge en så heltäckande bild som möjligt 

(Lundström, 1999).  

 

Den demensdrabbade personen kan sakna sina nära och kära från någon tidigare fas i livet. 

Hon/han kommer kanske inte ihåg att de är döda utan söker dem och pratar med dem. För att 

undvika aggressionstillstånd, kan personalen möjligtvis sitta ner med den demensdrabbade 

och gemensamt titta på gamla fotografier och prata om gamla tider. Detta kan vara ett sätt att 

hjälpa människor med demenssjukdom, att komma ihåg att de personer han/hon söker är döda 

och befinner sig någon annanstans (Armanius – Björlin et al., 2002). Även om den 

demensdrabbade är glömsk och reagerar konstigt i andras ögon, betyder det inte att han saknar 

normala känslor. Känslorna styrs bara av en annan sorts verklighet, en verklighet som är 

ofullständig och kaotisk. För att stödja den demensdrabbades identitet och delaktighet är det 

viktigt att personalen tar den enskildes känslor på allvar och respekterar dem. Det gör man 

genom att uppmärksamma och prata om de känslor den demensdrabbade uttrycker. Därvid 

måste man försöka utgå från den enskildes verklighet och de problem eller glädjeämnen den 

enskilde upplever, man arbetar enligt validationsmetoden. Genom bekräftelse av känslorna 

bekräftas även jaget. En av de största fördelarna med denna metod är att den stimulerar till 

kontakt och samtal. Möts man av ett äkta personligt intresse känns det stimulerande. En miljö 

där personal och de demensdrabbade umgås både intellektuellt och känslomässigt tycks 

förbättra funktionsförmågan vid demenssjukdomar (Hällgren – Graneheim, 2004). Omsorg 

vid demenssjukdomar är en konst. Det kräver både känslighet och omdöme. Man ska hjälpa 

utan att stjälpa, stimulera egen aktivitet utan att ställa överkrav. Demensdrabbade behöver 

mycket stöd. Den demensdrabbade ska göra så mycket som möjligt själv, ibland behöver man 

ge vissa ledtrådar. Omsorgen ska vara kompensatorisk. Den demensdrabbades förmågor ska 

tas tillvara genom att ta allt långsamt, tydligt och en sak i taget. Ofta har vardagliga föremål 
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förlorat sin mening men det gäller att vara försiktig med tillrättavisningar. Vänlighet och 

uppmuntran gäller alltid vid stöttning. Färdigheter som lärts in senare förlorar den 

demensdrabbade i allmänhet först. Det kan tänkas att den enskilde har glömt hur man tänder 

lampan, släcker TV:n eller hur man använder rakapparaten. Utvecklingen påverkar omsorgens 

innehåll som måste förändras efterhand (Hallberg, 1997). Omsorgen ska vara 

individualiserad, att försöka se och möta människan bakom demenssjukdomen. Alla kan inte 

behandlas på samma sätt. Även den som är svårt drabbad av demenssjukdom är en unik 

personlighet, färgad av ett långt livs händelser och upplevelser (Basun & Ekman, 1999). Att 

ge omsorg till demensdrabbade med aggressivt beteende förknippas ofta med två skilda 

förhållningssätt, dels ett personcentrerat och dels ett realitetsorienterat förhållningssätt. Målet 

med personcentrerad omsorg är, att bevara självet trots att de kognitiva förmågorna försämras 

(Nordberg, 1998). Ett personcentrerat förhållningssätt innebär att betrakta den andres 

upplevelse av verkligheten som sann, bland annat genom att betrakta den demensdrabbades 

livshistoria, värderingar och personlighet samt nuvarande förmågor och upplevelser 

(Harrison, 1993). I en studie av Normann, Norberg och Asplund (2002) visade det sig att en 

bekräftande och personcentrerad omsorg främjade episoder av psykisk klarhet hos personer 

med demenssjukdom. När kraven ökade, till exempel genom att intervjuaren krävde ett svar, 

blev personen med demenssjukdom förvirrad (Ibid.). Omsorg om människor med 

demenssjukdom ställer de etiska frågorna på sin spets. Den enskilde är i högsta grad utlämnad 

till och beroende av personal. De har svårt att bevaka sina intressen, ställa krav eller klaga. 

Värst utsatta är de som saknar eller har dålig kontakt med anhöriga. Dessa personer blir helt 

beroende av personalen. Personalen får därmed ett mycket tungt ansvar. De måste noga se till 

att de enskilda får god omsorg och att deras behov verkligen tillgodoses. De etiska principerna 

om människovärde, att göra gott och minimera skada ska styra arbetet (Basun & Ekman, 

1999). 

 

Vid uppkomna aggressionstillstånd är det viktigt för personalen att vara lugn, ha ögonkontakt, 

tilltala den enskilde upprepade gånger vid namn och försiktigt exempelvis hålla den enskildes 

hand. Personalen måste ta emot det aggressiva beteendet, tolka det och försöka förstå. Nästa 

steg blir att bemöta aggressionen utifrån dess utlösande orsak (Lundström, 1999). Man måste 

dock medge att i vissa situationer är det svårt att bryta den negativa spiralen av den demens-

drabbades aggressivitet. Då måste man ta hjälp av mediciner, men detta får aldrig bli ett 

slentrianmässigt alternativ till ett adekvat och gott bemötande av dessa personer (Armanius – 

Björlin et al., 2002). Alla människor försvarar sitt revir, speciellt kroppsrevir. Människor med 
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demenssjukdom försvarar sitt kroppsrevir ända in i det sista. Om reviret är allt för litet utlöses 

aggressivitet, hotavståndet är drygt en meter från kroppen. Det är viktigt att man väntar på 

tillåtelse att gå in i den demensdrabbade personens revir. Detta är speciellt viktigt när man ska 

hjälpa till med personens intimhygien (Skovdahl et al., 2003). Orsaken till aggressivitet är 

ofta reviröverträdelser, den demensdrabbade känner sig kränkt eller utsatt (Hallberg & 

Nordberg, 1995).         

 

Metod 

Personliga intervjuer med personal, på ett blandat särskilt boende och på en demensavdelning, 

har skett för att kunna beskriva deras upplevelser, tolkningar och möten när det gäller 

aggressivt beteende vid omsorg om människor med demenssjukdom. Avsikten var att välja ut 

intervjupersoner bland både manlig och kvinnlig personal samt personal med lång respektive 

kort erfarenhet från omsorgsarbete. Avsikten var också att intervjua personer som arbetar i två 

olika boendemiljöer, demensavdelning och ett blandat särskilt boende. Enligt Lundström 

(1999) är demensavdelningar bättre boendemiljöer för människor med demenssjukdom än 

blandade särskilda boenden. Fördelarna med demensavdelningar är att den fysiska miljön är 

anpassad, personaltätheten är högre, här sker aktivering efter den enskildes behov samt att 

personalen har specialkompetenser när det gäller omsorg om människor med demenssjukdom 

(Ibid.). Eftersom personalen har specialkompetenser när det gäller omsorg om människor med 

demenssjukdom så antar jag att de upplever, tolkar och möter aggressivt beteende på ett annat 

sätt än personalen på ett blandat särskilt boende. Metoden är av kvalitativ karaktär (jmf Kvale, 

1997) därför personliga intervjuer. Detta för att kunna beskriva verkligheten så rikt och 

detaljerad som den egentligen är, utifrån intervjupersonernas eget förhållningssätt. Enligt 

Starrin och Svensson, (1996) härstammar ordet kvalitativ från latinets qualitas som betyder 

beskaffenhet, egenskap eller sort. Kvale, (1997) beskriver den kvalitativa intervjun som en 

unikt kraftfull och känslig metod, som används för att fånga erfarenheter och innebörder ur 

undersökningspersonernas vardagsvärld. Målet med studien är att beskriva hur personal i 

särskilt gruppboende för dementa respektive i ett särskilt boende som inte är särskilt anpassat 

för människor med demenssjukdom upplever, tolkar och möter aggressivt beteende hos 

människor med demenssjukdom.  

 

Intervjupersonerna har valts från två olika boendemiljöer, från ett blandat särskilt boende och 

en demensavdelning. Två olika former av boende medför skillnader i förutsättningarna, när 
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det gäller social omsorg och aggressivitet hos demensdrabbade. När det gäller gruppboendet 

för människor med demenssjukdom, demensavdelning, ställs enligt Lundström (1999) 

speciella krav på miljön, där målsättningen skall vara att underlätta för dementa att leva så 

självständigt som det är möjligt. En god anpassning med hänsyn till intellektuella störningar 

kan avsevärt underlätta funktionen för personer med demens. De demensdrabbade bor nära 

varandra med vissa gemensamma lokaler. De har gemensamma aktiviteter och ett gemensamt 

hushåll. Hela dygnet, har de tillgång till anpassad service och omsorg. De gemensamma 

utrymmena ska vara väl tilltagna. Stort kök, eftersom en stor del av aktiviteterna försiggår i 

köket. Utrustningar ska vara av konventionell typ så att de demensdrabbade kan känna igen 

dessa. Allt gås igenom, allt ska vara identifierbart för de människor som har demenssjukdom. 

På en demensavdelning finns högre personaltäthet och personalen bör ha specialkompetenser, 

dock saknar personalen på denna demensavdelning vidareutbildningar. Grupperna görs 

någorlunda homogena för att underlätta det sociala utbytet och framför allt ska personalen 

arbeta med individualiserad omsorg (Ibid.). Gruppboendets personal har själv valt och önskat 

att arbeta här. Gruppboendet är en liten enhet med nio boende och endast ett fåtal personal. 

Den fysiska miljön är särskilt anpassad för människor med demenssjukdom. I detta hus finns 

ej trappor eller hissar. Alla bor på markplanet med naturen alldeles i närheten. Det blandade 

särskilda boendet, är ett stort tvåvåningshus med flera avdelningar. Här finns mycket 

människor såsom anställda, boende, människor från samhället som dagligen kommer hit och 

äter. Här hördes ljud, buller, skratt, slammer, hissarna gick i ett och här var korridorerna långa 

med otaliga dörrar. Den fysiska miljön är inte anpassad i samma utsträckning som i ett särskilt 

boende för människor med demenssjukdom. Här är risken stor att människor med 

demenssjukdom, inte känner igen sin egen omgivning och att de möts av fler personal.  

Intervjupersonerna som valdes ut, i de två boendemiljöerna, för studien har alla 

undersköterskeutbildning. Två intervjupersoner på det blandade särskilda boendet var 

manliga, en med två års erfarenhet och den andre hade ett års erfarenhet från arbete inom 

äldreomsorgen. De kvinnliga hade trettio respektive ett och ett halvt års erfarenheter från 

äldreomsorgen. På demensavdelningen intervjuades, en manlig med fem års erfarenhet samt 

tre kvinnliga med tjugo, sex respektive två års erfarenheter från äldreomsorgen.     
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Tillvägagångssätt 

Formuleringen av syftet blev början till undersökningen och bestod i en lång 

bearbetningsprocess. Utifrån tidigare forskning, formades sedan frågor som skulle ställas till 

samtliga intervjupersoner (bilaga 1). Kontakt togs med verksamhetsansvarig, i en kommun i 

Norrbotten. Jag fick klartecken att genomföra studien och fick information om namn och 

telefonnummer till olika enhetschefer för blandade särskilda boenden samt 

demensavdelningar inom kommunen. Jag valde sedan ut ett blandat särskilt boende och ett 

särskilt boende för människor med demenssjukdom, en demensavdelning. Tog kontakt med 

respektive enhetschef och informerade om min studie och syftet med arbetet. Förutsättningen 

för att få tillstånd att utföra intervjuerna var att jag inte får avslöja något om boendemiljöernas 

belägenhet. Nästa steg var att utforma ett informationsbrev (bilaga 2). Eftersom jag hade 

önskemål när det gäller intervjupersoner, dels att de skall vara både manliga och kvinnliga 

och dels att de har kort respektive lång erfarenhet av omsorgsarbete med demensdrabbade, så 

behövde jag hjälp av enhetschefen med valet av intervjupersoner. Jag fick information om 

vilka som hade lång respektive kort erfarenhet av omsorgsarbete samt information om 

personalens arbetsschema. Därefter valde jag själv intervjupersoner och dag för intervjuerna. 

Har valt att intervjua åtta personal sammanlagt, fyra på respektive särskilt boende. Den 

avgränsning som gjorts beträffande antalet intervjupersoner, har utgått från att hitta en rimlig 

balans mellan behovet av att få så brett underlag som möjligt och den begränsade tid som står 

till förfogande för uppgiften. Det särskilda boendet för människor med demenssjukdom är 

belägen i centralorten i denna kommun. Upptagningsområdet har en väldig vidd. Den andra 

boendemiljön, ett blandat särskilt boende, som jag valde är belägen långt från centralorten. 

Upptagningsområdet är orten där detta boende är beläget samt byarna runt omkring, vilket 

betyder att personalen känner de boende sedan tidigare eftersom de också är bosatta inom 

detta upptagningsområde. De är oftast anhöriga, grannar, någon man är släkt med som flyttar 

in till detta boende, alla känner alla. Det betyder att det sociala kontaktnätet ej förändras i 

någon större grad, eftersom de i stor utsträckning är bekanta med varandra sedan tidigare.  

 

Intervjuerna genomfördes i omgångar under två veckors tid och var noggrant planerade. Detta 

gjordes med avsikten att det skulle finnas tid till avlyssning, dokumentation och att 

utfrågningen inte skulle bli slentrianmässig, det vill säga tappa fokusering. Varje intervju 

omfattade i genomsnitt sex A-4 sidor. Analysens genomförande har skett enligt grundad teori 

vilket hela undersökningen bygger på (Hartman, 2001). Intervjutexterna lästes igenom ett 

flertal gånger innan starten av textens analys. Texten bearbetades genom en närläsning rad för 
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rad. Vid den första kodningen markerades de svar som innehöll fakta och händelser av 

betydelse för studien. Kodade data omkodades och sammanfördes till kategorier som 

jämfördes med varandra. Minnesanteckningar sågs över på nytt, detta för att ge vetskap om 

det eventuellt skulle vara möjligt att reducera ner antalet koder ytterliggare. De uppkomna 

kategorierna användes som rubriker där kodade data och minnesanteckningar sorterades in. 

Detta gjorde det möjligt att gå tillbaka till den ursprungliga texten och hämta citat. 

 

Personalens möte med aggressivt beteende vid omsorg om människor med 

demenssjukdom 

Under denna rubrik redovisas det empiriska materialet utifrån de tre huvudkategorier som 

framkommit vid analysen: Personalens uppfattning om aggressivitetens former och dess 

mening, personalens uppfattning om god omsorg och personalens uppfattning om etiska 

dilemman. Kategorin personalens uppfattning om god omsorg är i sig, uppdelat i fyra 

underkategorier. Citaten i texten är något språkligt redigerade för att ge en bättre läsbarhet. I 

denna del benämner jag intervjuad personal för informanter eftersom det ej gäller all personal, 

utan endast sammanlagt åtta utvalda. Det särskilda boendet som är anpassat för människor 

med demenssjukdom är ett gruppboende. Jag benämner detta boende för demensavdelning 

eftersom boendet kallas för demensavdelning av ansvarig arbetsledare. I de flesta rapporter 

och i forskning inom ämnet talas det om aggressivitet som ett specifikt störande eller 

krävande beteende (Hällgren – Graneheim, 2004). Jag benämner dock detta beteende för 

aggressivitet eftersom störande beteende, enligt min mening, för tanken till frågan om vem 

som störs och av vad. Min åsikt är, att även uttrycket krävande beteende kopplas till för vem 

och på vilket sätt. Innan intervjuerna hade jag förväntningar om skillnader i informanternas 

upplevelser, tolkningar och möten när det gäller aggressivt beteende vid omsorg om 

människor med demenssjukdomar. De förväntade skillnaderna har dock ej framkommit. De 

skillnader som framkommit återkommer jag till i diskussionsdelen. Efter redogörelsen av den 

empiriska studiens analys följer en avslutande diskussion.  

 

Personalens uppfattning om aggressivitetens former och dess mening 

Informanterna uppger att de vanligaste formerna av aggressivt beteende hos de 

demensdrabbade är skrik, slag, sparkar, nyp och bitning. Flera informanter menar, att ibland 

kan man få sig en direkt ”avhyvling”. ”Det är inte ovanligt med en ordentlig avhyvling”.  

Med detta menar dessa personer utskällning och i samband med detta även slag. 
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Informanterna påtalar, att de oftast märker på den enskilde när aggressionstillstånd är på gång. 

Några informanter, från vardera boendemiljö, anser att aggressionstillstånd är vanliga på 

morgonen vid påklädning samt på kvällen vid avklädning. Några andra informanter, menar att 

aggressionstillstånd är vanliga vid duschning. En annan påpekar, att aggressionstillstånd är 

vanliga då personalen förväntar sig någon form av aktivering eller delaktighet i sysslor, av 

den demensdrabbade. Informanter menar att det känns, i atmosfären, det syns i ögonen och 

ibland i hela kroppen när aggressionstillstånd är på gång, såsom ”Jag ser direkt när jag går in 

att något är på gång…”.  Ibland förekommer det även hot och våld, men detta är mer sällsynt. 

När personer med demenssjukdom skriker kan det handla om könsord, dock är det i de flesta 

fall svordomar. Några påtalar, att spottning förekommit vid några enstaka tillfällen. Exempel 

på när detta har skett angav de när håret skulle kammas, tänderna borstas och plåster på ett sår 

skulle bytas. Övervägande delen av informanterna anser, att verbal aggressivitet är väldigt 

tålamodsprövande och uttröttande. Många informanter var tämligen överens om att verbal 

aggressivitet kan de lättare, än fysisk aggressivitet, ta åt sig. En del informanter förklarar att 

verbal aggressivitet tar de åt sig mer personligt. De menar att när det gäller fysisk 

aggressivitet så som slag, kan informanterna exempelvis ta tag i den demensdrabbades arm, 

sitta bredvid, ha ögonkontakt samt kommunicera med den demensdrabbade. Vid verbal 

aggressivitet, är det svårt att veta vad man ska göra. Den demensdrabbade har svårt att ta till 

sig, när man försöker kommunicera. Det är svårt att nå den demensdrabbade vid dessa 

tillfällen. Det är stressande att inte veta hur man kan stoppa det. Detta kan ge upphov till att 

informanterna känner ilska mot den enskilde. ”Svårt att få stopp på skrikandet, man blir så 

less och orkar nästan inte med det…”. 
       

Samtliga informanter är överens om, att aggressivitet är vanligt hos människor som drabbats 

av någon demenssjukdom. Däremot råder det skilda meningar, om meningen med de 

demensdrabbades aggressivitet. En informant anser att det inte finns någon särskild mening 

utan hjärnskadan är orsaken till detta beteende. ”De kan bli aggressiva, när som helst utan 

någon speciell orsak”. Några informanter nämner, att aggressionerna kan handla om 

besvikelser över att ha tappat olika förmågor och vara beroende av personalen. ”Hon blir arg 

när hon inte kan själv”. Övriga informanter uttrycker att det är en form av kommunikation 

eller protest över något. ”Han vill säga att han är missnöjd”. 
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Alla informanters åsikt är, att de nog känner med och för de demensdrabbade, att det handlar 

om både medlidande och en slags föräldrakänsla. De önskar att hjälpa de demensdrabbade så 

att de känner tilltro och tillit till personalen. Önskan är att få människor med demenssjukdom 

att må bra. De önskar även förstå vad det än kunde vara som fick de demensdrabbade att 

reagera aggressivt och som kunde vara den bakomliggande orsaken till beteendet. 

Informanterna anser att meningen med aggressiviteten inte är att störa, utan de vill förmedla 

något, förutom en informant som anser att det inte finns någon mening med aggressiviteten. 

Informanterna försöker förstå vad de demensdrabbade försöker säga med sitt aggressiva 

beteende.  

 

Personalens uppfattningar om god omsorg 

Samtliga informanter är överens om, att det inte är självklart att de demensdrabbade får 

omsorg av högsta kvalitet fastän de bor på en demensavdelning, men förutsättningarna är 

naturligtvis gynnsammare. I god omsorg ingår mer än anpassat särskilt boende. Alla 

informanters åsikt är, att god omsorg innebär att man så långt som möjligt ska hjälpa till med 

det som den demensdrabbade inte klarar själv, ”…hjälp med det de behöver”. Många 

informanter menar, att hjälpen ska ges på ett sådant sätt att den demensdrabbade behåller sin 

självkänsla och sin värdighet, ”…hjälp på ett bra sätt utan att kränka”. Målet med omsorgen 

är, att människor med demenssjukdom själv utför allt som han/hon kan klara av. Efterhand 

som allt fler funktioner försvinner, behövs allt mer hjälp. Både kropp och själ behöver god 

omsorg, enligt några informanter. Enligt en annan informant handlar god omsorg om rätt 

förhållningssätt och goda handlingar, vilket betyder hjälpa till men bara med det man måste. 

Vidare betonades, att den som är drabbad av en demenssjukdom är i första hand en människa 

och i andra hand en som drabbats av oförmågor på grund av demenssjukdomen. Flera 

informanter sammanfattade god omsorg som individualiserad omsorg såsom ”Det gäller att 

se, vad som behöver göras”.  

 

Bekräftelse 

Nästan alla informanter menar, att omsorgen kan aldrig vara god om bekräftelse av den 

demensdrabbade och den enskildes känslor saknas. Alla informanter talar om bekräftelse men 

bekräftelse har lite olika innebörd. Det gäller för personalen att snabbt uppfatta den enskildes 

verklighet, vilket kanske sker genom samtal, enligt några informanter. Personalen sätter sig 

bredvid, ser i ögonen och kanske håller den enskildes hand, enligt några andra informanter. 

För att bäst beskriva en informants upplevelser och tolkning av bekräftelse följer en kort 
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redogörelse av den informantens exempel. Denna informant arbetar på det blandade särskilda 

boendet. Om personalen säger: Kalle nu ska du och jag gå ut. Då tänker Kalle på den gången 

han gick ut och bröt benet. Kalle är i det förflutna och inte i nuet. Kalle kanske tror att han 

ligger på sjukhus. Hans tankar är logiska. Han kan inte gå ut med ett brutet ben och blir 

aggressiv eftersom personalen inte begriper det. Om personalen inte uppfattar Kalles 

verklighet kommer han att bli ännu mer förvirrad. Kalles känslor är normala, de styrs av en 

verklighet som är ofullständig och kaotisk. Personalen måste förstå att ordet ”ut”, fick Kalle 

att tänka på det brutna benet och förstå hans protester när det gäller att gå ut med ett brutet 

ben. Det gäller för personalen att tala med Kalle om den gången han bröt benet. Samtalet 

medför, att personalen får tillbaka Kalle till nuet. Personalen måste ge tid och inte stressa. 

Risken är annars att han blir håglös och okoncentrerad och börjar leva mycket i det förgångna. 

De är en svår uppgift att göra nuet attraktivare och tydligare för honom. Kalle måste mötas 

med engagemang och respekt genom att ”…förstå det han känner och inte ignorera honom”, 

enligt en informant. Möten inom omsorg rymmer utbyte av tankar och känslor. Alla blir på 

något sätt berörda av den andra människan och känner att det händer något inom 

honom/henne, enligt en informant. Det betyder att vi bekräftar varandra, det vill säga erkänner 

varandra som unika personligheter. ”Alla är unika”.  När vi möts blir vi nämligen sedda, den 

uppfattningen delas av flera informanter. ”Viktigt att bli sedd, då blir man bekräftad”.  När vi 

blir sedda av en annan människa får vi samtidigt bekräftelse på att vi finns, enligt andra 

informanter. Vi blir en del av gemenskapen, enligt en informant. Grundläggande termer för 

social omsorg om människor med demenssjukdom är tillgivenhet och sympati, ”…man måste 

sätta sig in i deras tankevärld och då också kunna känna sympati”, enligt en informant. En 

annan informant menar att samhörighet också är grundläggande, ”…det är inte de och vi, utan 

vi tillsammans”. Någon informant talar om igenkännande som en viktig term. Alla, inte minst 

människor med demenssjukdom har behov av kroppskontakt. En kram, en smekning och en 

klapp på kinden kan säga mer än ord, ”glöm aldrig kramen eller en klapp på kinden. Det är 

ett bevis på bekräftelse”, enligt en informant. Det positiva igenkännandet är ett av de bästa 

medlen för att förebygga aggressivitet hos demensdrabbade, enligt många informanter.  

       

Hemmastaddhet 

Det är väldigt vanligt, enligt samtliga informanter, att människor med demenssjukdom boende 

i särskilt boende ofta har hemlängtan och vill hem. Hemlängtan är ofta upphovet till 

aggressivt beteende. Att bo i särskilt boende med eget rum betyder inte alltid hemmastaddhet, 

enligt många informanter, ”…eget rum betyder inte alltid hemmastaddhet”. De flesta menar 
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att hemmastaddhet är mer sammankopplat med känslan av trygghet, när sjukdomen ger den 

demensdrabbade problem med att känna igen sin egen omgivning, sina närmaste och sig själv. 

Det är viktigt att känna tillhörighet och kontinuitet i sitt liv, vilket exempelvis kan stödjas 

genom trygghet och igenkännande i hemmet och omgivningen, enligt någon informant. 

Människorna i dessa två boendemiljöer är oftast uppvuxna på landet med egen gård, med flera 

generationer av samma släkt bakom sig som bott och verkat där. Detta har gett dem en mycket 

stark känsla av samhörighet, trygghet och kärlek till platsen, enligt några informanter. 

Personalen ska alltid arbeta för att förebygga hemlöshetskänslan, enligt ett antal informanter. 

De menar vidare att hemmastaddhet infinner sig lättare om personalen lyckas få den enskilde 

att exempelvis känna gemenskap, intimitet och förtrolighet. Rummet ska naturligtvis se ut 

som hans eget hem exempelvis ha egna saker, höra väggklockans tickande, radion står på. För 

att känna hemmastaddhet är det viktigt att ha bekanta ansikten omkring sig, därför är det 

gynnsammare med mindre boendeenheter då antalet personal blir färre, menar ett flertal 

informanter, ”…de ska känna igen sig och vara en del i gemenskapen”. Några av 

informanterna anser, att det är skadligt för de demensdrabbade att sitta utan sysselsättning, då 

får de ofta för sig att de vill hem. Aktivering, helst i gemenskap, är en bra lösning om den 

demensdrabbade längtar hem, påtalar några. Hos hälften av informanter finns också åsikter 

om att precis som i ett hem behöver man bryta vardagsrutinerna ibland. Det kan exempelvis 

vara underhållning. Glädje och omväxling är bra mot hemlängtan, ”…sysselsättning är bra, 

även omväxling och glädje”. 

  

Kommunikation 

Samtliga informanter anser, att det är viktigt att samtala och umgås socialt. Flera informanter 

menar, att hur man ställer frågor till de demensdrabbade har stor betydelse. Enklast är att 

samtala om här- och nufrågor. Även dessa frågor kan ibland oroa en person som har någon 

demenssjukdom, särskilt om hon/han inte känner sig trygg eller har misslyckats många gånger 

tidigare med att besvara frågor, enligt någon informant. Det gäller också om den som frågar är 

stressad eller använder ett tonfall som uppfattas fientligt, påtalar en annan informant. När man 

talar med någon som inte pratar, ska man förstärka allt man säger genom att använda tonfall, 

gester och ansiktsuttryck som är i samklang med det man säger, menar flera av informanterna. 

Det framkommer också att personer som har tappat en del eller hela sitt verbala språk kan 

bara förstå om det ges ledtrådar med hjälp av kroppsspråket. Rösten och kroppsspråket talar 

om hur man känner sig. Ett högt röstläge kan uppfattas som aggressivt och ett ryckigt 

kroppsspråk som ilska, ”…kroppsspråket är en viktig del i kommunikationen”. De som är 
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drabbade av demenssjukdom förstår lättare tal som är långsamt, lugnt och i korta meningar, 

”…det är viktigt att prata lugnt och ej för högt”. Samtliga informanter menar att det är ett 

minimikrav att personalen talar samma språk, har samma modersmål som de som drabbats av 

demenssjukdom. De allra flesta boende i dessa två boendemiljöer har ett annat modersmål. De 

har lärt sig svenska i vuxen ålder. När personerna har drabbats av någon demenssjukdom 

återgår de till att tala sitt modersmål, enligt alla informanter, ”…de skulle inte förstå oss alls 

om vi pratar svenska” och ”…antagligen så skulle han tro att han har hamnat i något annat 

land, långt hemifrån, om jag pratar svenska.  Han skulle då bli väldigt orolig och aggressiv”. 

 

Den enskildes livshistoria 

För att kunna ge god omsorg är det nödvändigt att ha information om den enskilde. En 

förutsättning för att kunna ge professionell omsorg, är att ha information om den 

demensdrabbades bakgrund, personlighet, intressen, vardagsvanor, livsstil enligt flertalet av 

informanterna. Man behöver också veta vilka funktioner den demensdrabbade har förlorat, 

vilken hjälp ska ges och hur samt vad kan den demensdrabbade göra själv. Någon informant 

menar att personalen bör också ha kunskaper om empati, engagemang, flexibilitet och 

samarbetsförmåga. I omsorgssammanhang är den demensdrabbade människan i centrum, 

vilket betyder att personalen ska respektera vederbörandes bakgrund, kultur, referensram, 

religion och livsstil, enligt några informanter. Det är viktigt att känna till den enskildes 

intressen för att kunna erbjuda meningsfulla aktiviteter, ”…han vill se gudstjänstprogram på 

TV”. Det är viktigt att ha bra kontakt med de anhöriga bland annat för att få information om 

den enskilde. Informationen kan gälla hemmet, arbetet, fritid, vänner, fotoalbum, viktiga 

händelser och/eller personer i den demensdrabbades liv, ”…han vill att vi tittar på 

fotografierna och då är det viktigt att veta vilka de är”. Några informanter menar, att ju mer 

personalen är insatt desto bättre kan de hjälpa personer med demenssjukdomar att bevara sin 

självkänsla. Alla informanter uttalar att det är viktigt med bra kontakt med de 

demensdrabbades anhöriga. Det finns kunskaper som endast anhöriga känner till såsom vilken 

mat, kläder eller musik den enskilde tycker om, ”…tänk om jag sätter långbyxor på henne. 

Hon som alltid vill ha klänning” och ”…hon har aldrig tyckt om bananer”. Personen har 

vanor som endast anhöriga känner till. Det gäller för personalen att ha ett förtroende givande 

förhållningssätt med de anhöriga så att även de känner sig trygga och känner tillit. En 

informant tillägger att i fall de anhöriga känner trygghet, förståelse och personalens stöd får 

personalen igen det. Den demensdrabbade känner att de anhöriga känner trygghet och detta 
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smittar av sig. Flera informanter menar, att tät och god kontakt med anhöriga dess utom 

hjälper dem att förstå de demensdrabbades aggressivitet mycket bättre.  

       
 

Personalens upplevelser av etiska dilemman 

De flesta informanterna tycker, att det mest påfrestande med arbetet är de etiska 

funderingarna. Det finns lagar och förordningar som reglerar allt omsorgsarbete. Där dessa 

lagar slutar kan man säga att etiken tar vid. Etiska dilemman är problem som är förbundna 

med att personalen kommer fram till: Hur ska jag handla? Varför är det rätt att agera på ett 

bestämt sätt? Ofta är problemen knutna till frågor som: Vad är rätt och fel? Vad gör, gott och 

ont? Det är när de inte vet svaret på sådana frågor som de har ett etiskt problem. Etiska 

dilemman kännetecknar de som, att de inte har någon klar eller självklar lösning. ”Gör jag 

rätt eller fel?”. Att arbeta med demensdrabbade och speciellt med dem som är aggressiva 

ställer stora krav på personalen. Många anser, att den demensdrabbades situation lätt kan 

värderas annorlunda än situationen för äldre i allmänhet. Samtliga informanter anser dock, att 

uppfattningar att den demensdrabbade inte förstår vad som händer runt omkring och att yttre 

betingelser därför spelar mindre roll, är helt fel. Det som är grundläggande mänskligt och 

grundläggande mänskliga behov består, oberoende av att personen är demensdrabbad. Flera 

informanter anser att till följd av demenssjukdomen blir det däremot svårare för den 

demensdrabbade att uppleva helhet och mening både när det gäller honom själv, andra 

människor och omvärlden i övrigt. Det är väldigt viktigt att de demensdrabbades personal 

inför sig själva klargör sina egna värderingar rörande andra och om, i så fall hur, de anser att 

deras behov skiljer sig från de demensdrabbades behov, enligt en annan informant, ”…många 

gånger funderar jag, skulle jag gjort på ett annat sätt”. Demenssjukdomarna påverkar den 

enskildes förmåga att hantera tillfredsställelsen av dagliga behov och grundläggande 

mänskliga behov, det vill säga de förmågor som krävs för självrealisering. Det är personalen 

som ska förstå den enskildes behov och agera på ett sådant sätt att behoven blir 

tillfredsställda, menar flera informanter från demensavdelningen.  

 

För att hantera mötet med hjälpbehövande människor behöver personalen vara lyhörd, se 

positivt på andra människor, visa respekt och förståelse samt förstå sig själv och sitt beteende. 

Den demensdrabbade människan kan inte klara att uttala sin egen vilja därför är det viktigt att 

personalen sörjer för att den demensdrabbades integritet inte kränks, utan den värnas och 

respekteras, menar några informanter från demensavdelningen. ”Om hon inte kan besluta, 
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vem ska göra det?”. Även den som inte kan äta själv, inte kan klara sin egen hygien eller 

kontrollera sina uttömningar är fortfarande en människa. Flera av informanterna från 

demensavdelningen talar också om empati. De menar att det är viktigt att ställa sig in i en 

annan människas situation och känslor, att se hela människan, på alla plan, kroppsligt, 

psykiskt, socialt och andligt, såsom ”Jag förstår att hon vill känna sig fräsch och fin. Hon blir 

arg och ledsen för att hon inte kan göra det själv”. Det räcker inte att bara se sjukdomen eller 

problemet, utan också det friska och mänskliga hos individen. Inlevelseförmågan är viktig, 

dock gäller det att inte bära den andres bördor men pröva att leva sig in i den andres situation, 

för att kunna förstå den andres aggressivitet. Samtliga informanters åsikt är, att de ställs hela 

tiden inför svåra etiska frågor därför tycker de att det är viktigt att få hjälp med att bearbeta 

sina upplevelser och att de får möjlighet att diskutera handlandet, ”…viktigt med tillfällen för 

reflektioner”. Alla informanter är överens om, att behovet av utbildning och handledning 

kring dessa frågor nonchaleras från ledningen, ”Jag läser allt som handlar om 

demenssjukdomar, veckotidningar bl.a. men utbildning behövs”. Ledningen skyller på brister 

i ekonomin, ”Jag vill lära mer men det skylls alltid på ekonomin”. Samtliga informanter 

menar att det är viktigt att tillfällen finns för reflektioner kring etiska frågor. De menar att 

tillfällen finns för detta med arbetskamraterna och sjuksköterskan, ”Sjuksköterskan finns men 

det räcker inte”. Arbetslaget fungerar väldigt bra, här kan allt ventileras. Inom arbetslaget 

stöttar de varandra men utbildningar behövs, ”…vi har varandra att diskutera med”. 

 

Diskussion 

Syftet med uppsatsen är att försöka få förståelse för och beskriva hur omsorgspersonal i två 

boendeformer för människor med demenssjukdomar upplever, tolkar och möter sina 

upplevelser av aggressivt beteende. Innan studien hade jag förväntningar om skillnader i 

informanternas upplevelser, tolkningar och möten, när det gäller aggressivt beteende. Orsaken 

är att jag förväntade andra upplevelser av personal som själv valt att arbeta med människor 

som är drabbade av demenssjukdom jämfört med personal som arbetar på ett särskilt boende. 

Samtliga demensavdelningens informanter har själv valt att arbeta på ett särskilt boende 

anpassat för människor med demenssjukdom. Detta antog jag medför skillnader såsom att 

demensavdelningens informanter bör vara bättre förberedda, känna mer engagemang och 

intresse än informanterna på ett särskilt boende. Informanterna på ett särskilt boende kanske 

har valt att arbeta inom äldreomsorgen och ej specifikt med människor drabbade av 

demenssjukdom, därför är de kanske ej lika förberedda när de möter aggressivt beteende hos 

människor med demenssjukdom. Resultat från min studie visar att skillnaderna i 
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informanternas upplevelser, tolkningar och möten när det gäller aggressivt beteende, i två 

olika boendemiljöer, vid omsorg om människor med demenssjukdomar var obetydliga. Mina 

funderingar är, att kan hända beror det på att informanterna som arbetar på 

demensavdelningen inte har specialkompetenser. Informanterna från de två boendemiljöerna, 

har alla samma utbildning. En annan orsak kan vara att informanterna som arbetar på det 

blandade särskilda boendet har enorma kunskaper om de boendes livshistoria.  

 

Resultat i min studie styrker uppfattningen om att aggressivt beteende är ett vanligt 

förekommande symtom hos dem som drabbats av demenssjukdomar. Vi talar ofta om 

aggressivt beteende som störande beteende. Beteendet är egentligen ett resultat av situationen 

för stunden och hur den upplevs. Beteendet beror på samspelet mellan människor med 

demenssjukdom och hans/hennes omgivning. Om den demensdrabbades aggressiva beteende 

anses störande, så är det en spegelbild av omgivningens personliga värderingar och inte 

personen som handlar aggressivt. Det aggressiva beteendet är meningsfullt för den som 

”stör”. Det finns många anledningar till att dessa personer kan bli aggressiva. Enligt Skovdahl 

et al. (2003) kan aggressivitet ses som en förståelig och adekvat reaktion med hänsyn till 

brister i personalens bemötande. Den grupp av personal som har som mål att alltid ha den 

demensdrabbades välbefinnande i fokus, respektera hennes vilja och reaktioner, möttes av få 

aggressioner hos människor med demenssjukdomar (Ibid.). Personalens inställning till och 

tolkningar av aggressivitet hos demensdrabbade, har stor betydelse när det gäller förekomst av 

aggressivitet (Edberg & Hallberg, 2001). När människor med demenssjukdom visar 

aggressivitet, kan det handla om att de inte har förstått personalens uttryck. Aggressivitet kan 

ibland handla om den demensdrabbades besvikelser över att ha blivit drabbad av 

demenssjukdom och därmed vara i behov av hjälp från personalen. Det kan ibland också 

egentligen vara det enda möjliga sättet att reagera på, när personalen agerar på fel sätt. Här 

handlar det om personalens oförmåga att tolka och förstå uttrycket hos den demensdrabbade. 

Ibland kan en del aggressiva beteenden vara berättigade och förståeliga, med tanke på den 

omsorg de utsätts för. Det vill säga när den demensdrabbade bemöts på ett sätt som inte 

tillgodoser hans eller hennes behov av att bli respekterad och lyssnad på. Med tanke på att 

personerna har svårigheter att kommunicera är det viktigt att det aggressiva beteendet tas 

emot av personalen, tolkas och förstås. Nästa steg är att bemöta aggressionen utifrån dess 

utlösande orsak. Det kan exempelvis vara personens sätt att uttrycka sitt missnöje med något 

eller ett uttryck för obehag. På det särskilda boendet som inte är särskilt anpassat för 

människor som drabbats av demenssjukdom, ser en informant inte någon mening med den 
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demensdrabbades aggressivitet, utan orsaken anser den informanten är hjärnskadan. Alla 

intervjuade, oavsett boendeenhet, önskade förstå vad som låg bakom aggressiviteten. 

Informanterna på det blandade särskilda boendet verkade vara mer nöjda med 

personaltätheten än informanterna på demensavdelningen. Det blandade särskilda boendets 

informanter anser, att de alltid kan tillkalla hjälp från någon annan avdelning om behov 

föreligger. Demensavdelningens informanter menar, att det finns för lite personal och att 

tidspressen är ett problem. De anser att aggressivitet hos demensdrabbade måste få ta den tid 

det behövs och att arbeta under tidspress är ej särskilt lämpligt.    

 

Omsorg av hög kvalitet till dessa personer kan ses som en kombination av flera olika faktorer. 

Ordet omsorg har en central plats enligt Szebehely (2000). Hon anser att omsorg säger något 

om vad som görs, om relationen mellan de inblandade parterna och kvalitén i arbetet (Ibid.). 

God omsorg innebär individuell omsorg och den ska vara kompensatorisk (Lindgren, 

Hallberg & Norberg, 1992). Informanterna menar, att god omsorg innebär att man så långt 

som möjligt hjälper till med det den demensdrabbade inte klarar av. Hjälpinsatserna ska ges 

på ett sådant sätt, att den enskilde behåller sin självkänsla och sin värdighet. Det handlar om 

rätt förhållningssätt och goda handlingar. God omsorg handlar ofta om den enskilde 

personalens kunskaper och förmågor. Det kan också bero exempelvis på tid och 

personaltäthet. Enligt Melin Emilsson (1998), handlar god omsorg också om 

anställningsförhållanden. Har personalen önskat och valt att arbeta med människor drabbade 

av demenssjukdom är förutsättningarna gynnsammare än om personalen känt sig tvingad till 

det. Om arbetet är självvalt finns intresse och engagemang (Ibid.). Resultaten har visat, att 

mycket av omsorgens kvalitet dock beror på om personalen har mod att vara sig själva, att 

vara medmänniska, när hon hamnar i situationer där hon kan tas emot av den demensdrabbade 

eller avvisas. Omsorg av hög kvalitet förutsätter även att omsorgen upplevs som god av den 

demensdrabbade människan. Kontinuitet är också viktigt när det gäller god omsorg. Om 

människor med demenssjukdom möter ett begränsat antal personal är förutsättningarna 

gynnsammare för kontinuitet.  

 

Förekomsten av aggressioner minskar avsevärt om människor med demenssjukdomar blir 

bekräftade (Hallzen, Norberg, Sandman, 1995). Alla blir på något sätt berörda av andra 

människor. Vi bekräftar varandra, vi erkänner varandra som unika personer. I olika möten blir 

vi sedda och får bekräftelse på att vi finns till, då blir vi en del av gemenskapen. För att 

förstärka bekräftelsen kan man ge en kram eller kanske en klapp på kinden. Det handlar om 
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positivt erkännande. Hallberg & Norberg (1990) menar att om personalen ser de enskilda som 

objekt och enbart är uppgiftsorienterade i alla omsorgssituationer tilltar aggressiviteten. 

Resultat från min studie visar, att bekräftelse också kan handla om att återkommande tilltala 

den enskilde vid namn samt att visa respekt, engagemang och intresse. När det gäller 

bekräftelse av den demensdrabbade indikerar resultat från studien inte några skillnader i 

uppfattningar om bekräftelsens betydelse, i de två olika boendeformerna. Alla informanter 

menar att bekräftelse är betydelsefullt. Däremot visar resultat att informanterna har olika 

tolkningar och förklaringar om bekräftelsens innebörd. Det handlar om det äkta mötet, i en 

djup gemenskap, där ingen ska behöva kämpa för att bli bekräftad. Innebörden i att ställa sig 

till förfogande och möta människan med aggressivt beteende utifrån hennes eller hans värld, 

betyder att för ett ögonblick dela den demensdrabbades värld, upplevelser och känslor. I detta 

ingår att leva ”med” den demensdrabbade. Det blir också på detta sätt en bekräftelse på att 

den demensdrabbades sätt att uppleva världen är giltig. Innebörden i att vara räknad med är att 

känna sig bekräftad för den man är. Att relatera till den demensdrabbades livshistoria är att 

bekräfta henne eller honom för vad hon eller han var. Bekräftelse uppstår i interaktioner som 

präglas av hemmastaddhet. Relationen blir då sådan att den demensdrabbades verklighet ses 

som sann och den demensdrabbades upplevelser tas på allvar.  

 

Demensdrabbade människor uttalar ofta att de vill hem. Att få den demensdrabbade att känna 

hemmastaddhet kan ibland vara en utmaning. I dessa två boendemiljöer bor personer som har 

lämnat ett hem, där de är födda och har bott alltid. På andra särskilda boenden kan jag tänka 

mig att det inte är lika svårt. Andra personer har kanske inte haft behov eller möjlighet att 

stanna kvar på samma sätt utan har kanske flyttat och ryckt upp rötterna upprepade gånger i 

sitt liv. Hemmet har därför inte längre samma betydelse och utgör inte på samma sätt källa till 

hemmastaddhet, som för dessa två boendemiljöers boende. Resultat visar att, det gäller för 

personalen att skapa en hemlik, kärleksfull atmosfär där man gör saker tillsammans. 

Ögonblick av hemmastaddhet är värdefulla både för den demensdrabbade och för 

informanterna. Vid jämförelse av dessa två boendemiljöer kan hemmastaddhet infinna sig 

lättare i den mindre boendeenheten, demensavdelningen, eftersom antalet boende och 

personal är färre. Byggnaden är mindre och alla bor på markplanet vilket medför att de har 

närhet till naturen. I detta hus finns ej trappor eller hissar som jag antar kan förstöra 

hemstaddhetskänslan. Vid känslan av hemlöshet är det bra med gemensamma aktiviteter och 

att hitta på något som bryter vardagsrutinerna. 
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Kommunikation är en viktig del vid omsorg om människor med demenssjukdom. Det är 

viktigt att samtala och umgås socialt. Det gäller för personalen att förstå den 

demensdrabbades samtal, samtidigt som de har ansvaret för att deras budskap når den 

demensdrabbade. Lundström (1999) menar att där personal och demensdrabbade verkligen 

umgås både intellektuellt och känslomässigt får man erfarenhetsmässigt den bästa omsorgen 

(Ibid.). Resultat från min studie visar att, en förutsättning för att kunna umgås är att man 

förstår varandras språk. I dessa båda boendemiljöer, kan all person förstå och tala de 

demensdrabbades modersmål. De demensdrabbade talar ej längre svenska. Basun och Ekman 

(1999) anser att vid demenssjukdomar förloras de ”fina”, ej så fast etablerade funktionerna 

först. Det som lärts in sist förloras alltså först (Ibid.). För att kunna ge omsorg av högsta 

kvalitet behöver personalen ha kunskaper om den enskilde. Personalen ska respektera den 

enskildes bakgrund, kultur, referensram, religion med mera. Det är viktigt att ha bra kontakt 

med de anhöriga bland annat för att få information om den demensdrabbade. Ju mer 

personalen vet om den enskilde, desto bättre kan de hjälpa personer med demenssjukdomar att 

bevara självkänslan. Cheston (1996) menar att det är svårt att ge omsorg av högsta kvalitet om 

man inte känner till den enskildes livshistoria (Ibid.). Vad den enskilde har för vanor, 

intressen klädsmak med mera har i resultat från min studie visat ha stor betydelse i 

interaktionen mellan personalen och den demensdrabbade. På det blandade särskilda boendet 

förelåg ej problem av den här karaktären, eftersom personal och de boende känner varandra 

sedan tidigare. Både personalen och boende är sammankopplade i det sociala 

kontaktnätverket. Om liknande studie genomförs på centralorter med stort 

upptagningsområde, blir resultatet förmodligen helt annat. Den enskilde kan knappast stå i 

centrum om personalen inte har vetskap om den enskildes livshistoria. Personalen befinner sig 

i svåra situationer där de ska balansera mellan att bestämma med, bestämma för och 

bestämma över. Henriksen och Vetlesen (2001) menar, för att ha förutsättningar att ge god 

omsorg innebär arbetet en balansgång mellan närhet och distans, mellan flexibilitet och 

gränssättningar (Ibid.). 

 

Resultat från min studie visar även, för att omsorgen om personer som är demensdrabbade ska 

utvecklas krävs att personalen ständigt reflekterar kritiskt över sitt eget handlande. Om den 

fysiska miljön inte är anpassad till demensdrabbade människor så får dessa personer svårt att 

fungera. I stället för att anpassa miljön måste dessa personer många gånger dämpas med 

läkemedel för att passa in. Vi kan också se ofta hur omgivningen runt människor med 

demenssjukdom byggs upp utifrån vad som är bra för henne exempelvis dörrar, lås, koder, 
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undangömda mediciner, larm men detta förstår inte den demensdrabbade själv. De reagerar 

åter med ilska och aggressioner. Enligt Henriksen och Vetlesen (2001) bör personalen ha 

empatisk förståelse och empatiskt beteende och för att utveckla omsorgsgivarrollen behövs 

också utvärdering. Vi har alla en personlig sfär där vi inte vill släppa in någon (Ibid.). Detta 

ska respekteras. Hur är det för människor som är demensdrabbade? Har de demensdrabbade 

personlig frihet? Resultat har visat att det krävs mycket av etisk känslighet för att kunna ge 

optimal omsorg. Det handlar även om utvärderingar och diskussioner om den rådande 

människosynen. Resultat från min studie har visat vissa skillnader, när det gäller etiska 

dilemman, i de två boendeformerna. På det blandade särskilda boendet fanns funderingar, när 

det gäller omsorg om människor med demenssjukdomar, om vad är rätt och fel, sett ur 

personalens synvinkel. På det särskilda boendet som var anpassat till demenssjukdomar var 

frågeställningarna mer övergripande ur de boendes synvinkel. Personal på demens- 

avdelningen funderade mer över de boendes integritet, deras personliga frihet, förlusten av 

autonomi och de boendes beroende av personalen. Om detta resultat beror på att personalen 

själv valt att arbeta med människor som drabbats av demenssjukdom går ej att helt utesluta. 

Kan hända är detta ett fenomen som framträder vid självvalt arbete som ett resultat av 

engagemang och intresse.  

 

Vill tillägga att personalen i de två boendemiljöerna, hade ett professionellt förhållningssätt 

till alla omsorgstagare. Resultat från denna studie indikerar ej några skillnader i åsikter, när 

det gäller kvinnlig respektive manlig personal. Om jag jämför personal som har lång 

respektive kort erfarenhet av omsorgsarbete, har jag funnit två olika tendenser. De som har 

kort erfarenhet av omsorgsarbete använder ord som empati, bekräftelse och personlig sfär när 

de blir intervjuade. Jag drar slutsatsen, att de nyligen genomgått utbildningen till 

undersköterska och därför har de dessa ord i åtanke. Däremot har de som har lång erfarenhet 

väldigt mycket att delge, när det gäller hur man agerar praktiskt. Jag drar slutsatsen att ”av 

erfarenheter blir man vis”. De kanske har provat fram olika lösningars hållbarhet under årens 

gång. 

 

För att återkoppla till Agnes, i förordet. Får Agnes bekräftelse? Har personalen förstått hur 

långt de kan gå in i Agnes personliga sfär? Förstår personalen när Agnes säger stopp? Finns 

det en anledning för Agnes att bli aggressiv? Känner personalen respekt för Agnes? Varför 

sker reviröverträdelser? Har Sven också en orsak att bli aggressiv? Varför känns inte boendet 

som Svens hem? Hur kan personalen försöka få Sven att känna hemmastaddhet? Finns 

 31



gemenskap, förtrolighet och intimitet? Finns för mycket personal kring Sven? Blir Agnes och 

Sven bemötta på ett sådant sätt som tillgodoser deras behov av att bli respekterade eller 

hörda?  

 

Personalen i min studie framför åsikter om att de saknar tid för handledning, utökad 

utbildning och regelbundna tillfällen för reflektioner, när det gäller omsorg om människor 

med demenssjukdom. De anser också att brister i kontinuitet föreligger. En utmaning för 

framtiden består i, att verksamheten tillmötesgår personalens önskningar om kontinuitet, tid 

för reflektion, handledning och vidareutbildning. Detta som en förutsättning för att kunna 

skapa optimala förutsättningar för kvalitet inom omsorgen om människor som drabbats av 

demenssjukdom. Yttersta målet är att skapa förutsättningar för personalen att de kan förstå, 

tolka och rätt bemöta aggressivitet hos människor med demenssjukdom. För att personalen 

ska kunna ge omsorg av högsta kvalitet visar min studie att det ska finnas återkommande 

tillfällen för reflektioner framför allt kring etiska dilemman, bekräftelse, hemmastaddhet, 

kommunikation och betydelsen av kunskaper om den enskildes livshistoria.  
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Intervjuguide                                                                                 Bilaga 1  

 
Aggressivitet hos demensdrabbade 

 

• Vilka upplevelser av aggressivt beteende har du? 

• Är det ditt eget val att arbeta med människor som drabbats av demenssjukdom? 

• Vad innebär aggressivitet hos demensdrabbade för dig? (Olika former osv.) 

• Faktorer som orsakar att den demensdrabbade blir aggressiv. (Varför?) 

• Vad anser du är syftet med aggressiviteten? (Manipulera, makt osv.) 

• Hur agerar du? (Råd, tips osv.) 

• Dina upplevelser och önskemål när det gäller kompetens, behov av utbildning, och 

tillfällen att bearbeta dina egna känslor. 

• Hur ser du på detta boende som boendeform för demensdrabbade med aggressivitet? 

• Hur ser du på denna boendeform i relation till den andra boendeformen? 

• Vad upplever du som svårast/jobbigast? (Form av aggressivitet, tidsbrist, 

organisatoriskt, kommunikation med den demensdrabbade, förståelse av den 

demensdrabbade, ditt dåliga samvete osv.)  
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      Luleå Tekniska Universitet                                                                          Bilaga 2 

Institutionen för hälsovetenskap 

Sociala Omsorgsprogrammet                                                                  2005-11-05 

 

                                                   Informationsbrev 

 

Hej 

Mitt namn är Sofi Wennberg och jag studerar på sociala omsorgsprogrammet sjunde 

terminen, på Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. I min utbildning 

ingår att skriva en C-uppsats. Syftet med C-uppsatsen är att försöka få förståelse och 

beskriva hur omsorgspersonal i två boendeformer för människor med demenssjukdomar 

möter, upplever och tolkar sina upplevelser av aggressivt beteende. Målet med studien är 

att beskriva hur personal i särskilt gruppboende för människor med demenssjukdom 

respektive i ett särskilt boende som inte är särskilt anpassat för människor med 

demenssjukdom möter, upplever och tolkar aggressivt beteende hos demensdrabbade. Min 

fråga är om du vill medverka för intervju som bandas. Materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt, det vill säga man kommer inte att kunna härleda vem som sagt vad. Efter 

analysen är klar förstör jag de inspelade banden. Medverkan bygger på frivillighet. Du kan 

också avbryta efter det du tackat ja till medverkan. Endast min handledare och jag 

kommer att ha tillgång till det insamlade materialet. Tiden för intervjun blir ca. 30 minuter 

och jag kommer att utgå från 10 frågor. 

 

Hälsningar  

Sofi Wennberg 

Munkebergsgatan 42 

973 41 Luleå 

tfn. 0920/22 91 99 

      070/336 51 74 

Handledare: Bruno Magnusson, Institutionen för hälsovetenskap, Boden tfn. 0921/758 00 
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