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Förord 
Examensarbetet har genomförts under hösten 2002 som ett led i min utbildning på Sociala 

omsorgsprogrammet vid Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap. Under 

resans gång har följande personer hjälpt mig på olika sätt. Personalen och arbetsterapeuten 

som deltog i studien och gjorde det möjligt att genomföra denna genom att dela med sig av 

sina erfarenheter, sin tid och sina tankar. Enhetschefen för alla äldreboenden som gav sitt 

medgivande till genomförandet av studien och som även gav förslag på lämpliga boenden. 

Arbetsledarna på boendena som hjälpte mig praktiskt att komma i kontakt med 

intervjupersonerna och även lät dem delta under arbetstid. Ett stort Tack till er alla. Jag vill 

även tacka min handledare Anders Nordlund för det stöd han givit mig och för det 

engagemang med vilket han lotsat mig fram genom forskningens svåra labyrint. Slutligen vill 

jag tacka min familj som på olika sätt har stöttat mig under arbetets gång. Min man Erling för 

uppmuntran, stöd och goda synpunkter. Mina barn Johan, Erik, Maria och Daniel samt min 

mor Eva som alla givit mig stöd och hjälpt till praktiskt i hemmet. 

 

Ett stort TACK till er alla!  

 

 

Anne Sundström 
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Abstrakt 
 

Syftet med studien var att analysera omsorgspraxis på tre särskilda äldreboenden för 
en integrerad grupp brukare utifrån ett kommunikationsperspektiv. 
Kommunikationen analyserades ur följande tre aspekter: mellan personal och 
brukare med en demenssjukdom, mellan personal och brukare utan demenssjukdom 
och mellan brukare utan demenssjukdom och brukare som led av demens. Studien 
utgick ifrån personalens perspektiv och beskrev hur de upplevde kommunikationen 
mellan dessa grupper på äldreboendena. Materialet omfattade fyra undersköterskor, 
ett vårdbiträde och en arbetsterapeut som var en kunskapsresurs och 
samordningsansvarig inom demensfrågor för alla äldreboenden. Metoden som 
användes var personliga intervjuer med personalen och arbetsterapeuten. Resultatet 
visade att kommunikation mellan personal och demenssjuka krävde ett speciellt 
bemötande som var tidskrävande. I resultatet framkom även att personalen upplevde 
sig inte ha tillräckligt med tid för kommunikation med brukare utan demens. Vidare 
framkom i resultatet att någon speciell kommunikation mellan brukarna inte fanns 
enligt personalen. Kommunikationen mellan brukarna bestod oftast i att brukaren 
utan demens hade olika sätt att reagera och bemöta brukaren med demens som att 
visa omsorg om personen, irritera sig över dem eller att känna oro. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: social omsorg, demens, kommunikation.  
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Introduktion 
Statistiska Centralbyrån (SCB) förutspår mer än en fördubbling av antalet personer över 65 år 

fram till år 2050 i Sverige (SCB, 2002).1 Demens är starkt åldersrelaterat och risken ökar med 

hög ålder. Åstrand (2001) menar att demenssjukdomar har blivit en folksjukdom. Almberg 

och Jansson (1994) anser att demenssjukdomar utgör en av samhällets största medicinska och 

sociala problem. Demenssjukdomar medför även omfattande samhällsekonomiska 

konsekvenser (Wimo och Sandman, 1999).  

 

I och med Ädelreformen som infördes 1992 tog kommunerna över det samlade ansvaret från 

landstinget, för långvarig vård och service till äldre och funktionshindrade (Carlson, 1996, 

Bergstrand och Hermansson, 1998). Socialtjänstlagen (SoL) 1 § formulerar de krav som ställs 

på kommunerna när det gäller att ge god omsorg till äldre (Fahlberg och Magnusson, 2002).  

 

För att människan ska erhålla en god fysisk och psykisk hälsa är det viktig att tillgodose de 

medicinska behoven, men även andra behov måste tillfredsställas (Socialstyrelsen, 2000). 

Socialstyrelsen anser att människan behöver fysisk aktivitet, stimulans till sinnet, relationer 

till andra och socialt umgänge för att utvecklas psykiskt. Almberg och Jansson (1994) anser 

att en fullgod omsorg av personer som lider av demens innehåller den praktiska hjälpen men 

också att förutsättningar skapas för ett så aktivt och rikt liv som möjligt med hänsyn till 

sjukdomen. Personer som har demens ska få emotionell och intellektuell stimulans för att 

stärka självkänslan och kunna utveckla sitt liv. 

  

Allt eftersom försämring sker hos personer med demens får de allt svårare att klara dagliga 

aktiviteter. Därmed kommer den drabbade att behöva vård och omsorg på särskilda 

boendeformer (Basun, et al., 1999). För personer med demens är den fysiska och psykiska 

miljön viktig, som bemötande, kommunikation och mänsklig kontakt (Demensförbundet, 

1992). Medellivslängden i Sverige stiger och därmed ökar antalet personer som lider av 

demens. Detta i sin tur leder till att människor som lider av andra funktionshinder kommer att 

integreras med demenssjuka på ett särskilt äldreboende. Alla människor har en egen 

personlighet och bakgrund som följer med när man flyttar in på ett särskilt boende. Det 

tidigare livet kanske har varit utåtriktat och socialt med mycket intellektuell stimulans. Hur 

förändras situationen för en icke-demenssjuk person vid integreringen och hur ser 
                                                           
1 http://www.scb.se/sm/BE18SM0101_kommentarer.asp 
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kommunikationen och det sociala umgänget ut med demenssjuka? En person som lider av 

demens behöver mycket tid och omtanke, och kräver ett särskilt bemötande för att kunna 

hantera en värld i bitar. Personalen förväntas klara av kommunikationen med brukarnas 

speciella behov. Vilka konsekvenser får det om brukaren som är icke –demenssjuk upplever 

att hon/han inte får nog stimulans, gemenskap eller kommunikation med de andra brukarna 

och personalen? Hur ser kommunikationen ut mellan personal, brukare utan demens och 

brukare med en demenssjukdom? Syftet med uppsatsen är att analysera omsorgspraxis på tre 

särskilda äldreboenden för en integrerad grupp av brukare utifrån ett 

kommunikationsperspektiv. 

 

Bakgrund 
Många olika faktorer påverkar den omsorg som erbjuds personer som bor på särskilda 

äldreboenden. Uppsatsen kommer i det följande att beskriva socialtjänstlagens mål för 

verksamheten, begreppen social omsorg och demens, krav som ställs på personalen när det 

gäller en medveten människosyn och bemötande av äldre. Slutligen kommer kommunikation 

att belysas och uppsatsen avslutas med en diskussion. 

 

Socialtjänstlagen 

En omarbetad version av SoL (SFS 2001:453) togs i bruk den 1/1 2002 och kompletterades 

med vissa nya bestämmelser. De övergripande målen för socialtjänsten och de demokratiska 

principer som verksamheten utgår från ligger fast och anger ramarna för verksamheten. Detta 

innebär att kommunerna får utforma socialtjänsten utifrån sina egna förutsättningar och 

formulera egna mål utifrån regeringens nationella mål, utan att staten lägger sig i detaljerna. 

SoL 1 § betonar självbestämmande, integritet och aktiv delaktighet i det sociala samhällslivet 

och detta gäller även äldre i behov av omsorg (SFS 2001:453). Socialstyrelsen fastställer att 

värdigt bemötande är ett grundläggande krav inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 1997). 

Den hjälp som kommunen ger till enskilda personer ska utgå ifrån en helhetssyn där man ser 

till människans hela situation, och tar tillvara de positiva förutsättningarna. Socialtjänsten ska 

inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser (SFS 2001:453). 

Målen är bland annat att äldre ska kunna leva ett aktivt liv, ha inflytande i sin vardag, lusten 

och förmågan att tillgodogöra sig nya kunskaper, och att färdigheter och intressen ska 

tillgodoses. Äldre ska bemötas med respekt, detta genom att deras individuella behov och 
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önskemål ska vara avgörande inom omsorgen (Bergstrand och Hermansson, 1998). SoL 3 kap 

3 § betonar att insatserna inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet, det ska även finnas 

personal med lämplig utbildning och erfarenhet för att utföra socialnämndens uppgifter 

(Fahlberg och Magnusson, 2001).  För att uppnå god kvalitet inom socialtjänsten krävs det 

rättssäkerhet, den enskildes medinflytande och en lättillgänglig vård och service. Andra 

faktorer för god kvalitet är en fungerande arbetsledning och ett arbetslag med ett genomtänkt 

arbetssätt. För att kunna utvärdera kvaliteten är det nödvändigt med uppföljning och 

utvärdering av olika insatser både inom organisation, arbetsprocesser och de resultat man 

uppnår (Norström och Thunved, 2001). 

 

Kommunerna ska enligt SoL 5 kap. 5 § erbjuda särskilda boendeformer för service och 

omvårdnad av äldre människor med behov av särskilt stöd. Boendeformer som räknas till 

särskilda är ålderdomshem, gruppboende, servicehus och sjukhem (Paulsson, 2002). 

Kommunala omsorgsformer kallas ofta äldreboenden. Sjukhem är mer inriktade på medicinsk 

omvårdnad, och gruppboende har ett mindre antal personer som lider av funktionshinder eller 

demens. Dessa boenden benämns som särskilda just för att markera den högre omsorgs och 

omvårdnadsnivån med ständig tillsyn av personal. Inom särskilda boenden integreras på 

samma avdelning brukare med en demenssjukdom, fysiskt eller psykiskt funktionshinder och 

brukare med den intellektuella skärpan kvar. I andra former av boende som servicehus och 

ålderdomshem klarar sig den äldre i stor utsträckning själv och behöver endast hjälp vid 

exempelvis sänggåendet (a.a.). För att få en plats på ett särskilt boende krävs ett beslut från 

socialnämnden i kommunen (Clevesköld, Lundgren och Thunved, 2001).  

 

Social omsorg 

Människor med olika funktionshinder och/eller som är i behov av särskilt stöd och omsorg i 

sin vardag omfattas av social omsorg (Blomdahl, Frej och Eriksson, 1998). Ordet omsorg 

består av orden om och sorg, där sorg kommer från tyskans ”sorgen” och kan översättas med 

att bekymra sig om eller omtänksamhet. ”Sorg” betyder att ”sörja för”, liksom det engelska 

ordet ”care” antagligen kommer från det latinska ordet ”caritas” som betyder kärlek och 

tillgivenhet (Waerness, 1983). Ordet social talar om att det är ett samspel och en relation 

mellan omsorgstagare och givare (Blomdahl, Frej, och Eriksson, 1998). Enligt Carlson (1996) 

har begreppet omsorg en allmänmänsklig betydelse – att sörja för, att vara mån om någon och 

ordet social syftar på att människan och samhället är i ständigt samspel och påverkar varandra 

ömsesidigt.   
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Det är i mötet mellan personal och brukare som omsorgen blir till, och mötet ska 

kännetecknas av att båda får möjlighet att komma till tals – ett möte som bygger på ömsesidig 

respekt (Bergstrand och Hermansson, 1998). Det som krävs för att ha omsorg om någon är 

ansvar, respekt, tillit och ömsesidighet (Grönquist, et al., 2000). Det finns två olika betydelser 

av ordet omsorg. Dels ”ha omsorg om andra” och att ha ”omsorg om varandra”. Det första 

betyder att de som ger omsorg måste prestera mer än vad de kan förvänta sig att få tillbaka av 

mottagarna. I den andra betydelsen kan man växla mellan rollen som givare och mottagare. 

En person som är sliten, trött eller deprimerad kan få omsorg av personer i sin omgivning som 

är knutna till henne genom familje-kärleks- eller vänskapsband (a.a.). 

 

Waerness (1983) benämner ”omsorg om andra” som omsorgsarbete där omsorgen ges till 

personer som inte kan klara sig på egen hand, och där deras välfärd är beroende av den 

omsorg de får av andra. I begreppet finns både en praktisk och en känslomässig sida, 

praktiska sysslor som utförs med noggrannhet och omtanke av en känslomässigt engagerad 

person. Waerness menar vidare att den som utför omsorgsarbete också har ett ansvar och en 

skyldighet att under rådande omständigheter ge de bästa förutsättningar till personen som 

behöver hjälp.  För att kunna göra detta krävs närhet och  inlevelseförmåga för att stärka de 

förmågor den omsorgsbehövande själv har utan att kränka dem genom att överbeskydda eller 

försumma dem.  

 

Silverberg (1999) anser att omsorg även kan beteckna en kvalitet i relationen mellan 

människor, kvalitetsaspekten syns i arbetet och den övriga verksamheten. Szebehely (1996) 

har samma tankegång men lägger även till att begreppet omsorg innefattar både kvalitet och 

engagemang, och måste ses i sitt historiska, materiella och organisatoriska sammanhang. 

Eliasson (1995) menar att människan måste ses ur ett helhetsperspektiv där hon både är 

beroende av andra människor och omvärlden och samtidigt vill bli respekterad som individ. 

Enligt henne finns en levande konflikt i detta, dels respekten för den enskilda människans 

integritet och självbestämmande och dels det kollektiva ansvaret för varandra. Denna konflikt 

finns inom omsorgens vardag och gör det till en svår balansgång. Det får inte bli övergrepp på 

brukarens integritet och självbestämmande eller slå över i brist på engagemang (Eliasson, 

1995). 
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Social omsorg är ett praxisämne där teoretiska kunskaper omsätts i praktiskt omsorgsarbete. 

Kärnan i detta arbete är mötet och samspelet mellan människor i olika händelser och kritiska 

situationer som ofta kräver snabba ingripanden. Arbetet är mångfacetterat med flera olika 

uppgifter och bygger på vad som sker i nuläget, och syftet är att förändra ett förhållande med 

hjälp av praktisk hjälp (Carlson, 1996). Vidare anser Carlson att i omsorgsarbetet är det 

viktigt att kunna skilja mellan nödvändig distans, inlevelse, värme och engagemang, men 

också att vara delaktig i beslut och ta ansvar för förändring av förhållanden. Människan som 

är i behov av social omsorg ska kunna klara sitt dagliga liv i så stor utsträckning som möjligt, 

kunna behålla känslomässig och nödvändig kontakt med andra och även få intellektuell 

stimulans (a.a.). Davies (1996) anser att ”sörja för” är det faktiska arbete som ges av givaren 

och som kan gälla att tillfredsställa fysiska eller psykiska behov som att trösta och lyssna eller 

sociala behov som exempelvis att hålla en brukare sällskap. Enligt Davies omfattas arbetet av 

både det fysiska och det emotionella.  

 
Demens 

Demens är ingen specifik sjukdom, utan ett samlat begrepp för organiska sjukdomar och 

skador i hjärnan. Sjukdomen innefattar en rad diagnoser, till följd av en onormalt stor celldöd 

i hjärnan. Var celldöden äger rum och hur omfattande den är har stor betydelse för 

symptomen och sjukdomsförloppet (Westerlund, et al., 1994). För att räknas som demens 

måste det röra sig om en kronisk sjukdom med tillbakabildning av hjärnan. Symptom som 

förekommer och varierar mellan de olika diagnoserna, är bland annat desorientering vad 

gäller tid, rum och person (a.a.). Andra vanliga symptom är förändring av personlighetsdragen 

och kommunikationssvårigheter som att förstå tal och att tala. Demenssjukdomar är bestående 

och sjukdomstiden kan variera från ett fåtal år upp till över 20 år. En definitiv demensdiagnos 

kan endast ställas efter döden genom obduktion (Engedal, 1996). 

 

Enligt Westerlund et al., (1994) är den vanligaste sjukdomen Alzheimers som svarar för drygt 

hälften av demensfallen. Celldöden finns framförallt i hjärnans tinning och hjässlob. Vaskulär 

demens beror på sjukliga förändringar i hjärnans blodkärl och cirkulation som stör 

blodtillförseln till hjärnan och ger perioder med bättre och sämre tillstånd. Frontallobsdemens 

där skadan sitter i pannan ger en förändring av personligheten med beteendemässiga 

störningar hos den drabbade (a.a.).  
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Svårighetsgraden av demens kan definieras på två olika sätt, dels genom Diagnostical and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM – IV) och Världshälsoorganisationens 

klassifikationssystem International  Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems (ICD – 10) (Wimo och Sandman, 1999).  Huvudsakliga kriterier är konstaterad 

störning av närminnet, långtidsminnet och antingen bristande abstrakt tänkande, bristande 

omdömesförmåga eller andra störningar. Dessa förändringar måste dessutom gå ut över social 

eller yrkesmässig funktionsförmåga, och tillståndet får inte ha uppstått under en akut 

förvirring  (Landrö, 1996, Marcusson, et al., 1995). 

 

Demens har många sidor och kan beskrivas och förstås på många olika sätt. För att förstå det 

individuella i symptomen och förstå brukaren som har demens kan personalen använda sig av 

olika teoretiska modeller eller förståelseformer. Den medicinska förståelsen är viktig för 

diagnostik vid misstanke om demens, för att utesluta andra sjukdomar med liknande symptom 

som kan botas (Solem, 1996). Utvecklingspsykologisk/psykodynamisk förståelse har sin 

utgångspunkt utifrån Erikssons utvecklingsteori som pekar på olika psykosociala kriser som 

vi möter på olika stadier under uppväxt och senare livsfaser. Eriksson (1985) menar att det ur 

kriserna uppstår en psykosocial styrka på tre avgörande livsstadier: Hoppet ur krisen tillit – 

misstro under spädbarnstiden, troheten ur krisen identitet – identitetsförvirring under tonåren 

och omsorgen ur krisen generativitet2 – självupptagenhet under vuxen åren. Författaren anser 

att de flesta av dessa termer är grundegenskaper som gör att en ung människa ”kvalificerar” 

sig att gå in i generationscykeln och en vuxen att avsluta denna. Eriksson menar att ordet 

hopp knyter an till grundupplevelsen av ett jag, utan vilket livet varken kan börja eller sluta 

på ett meningsfullt sätt. Han talar om hopp, trohet och omsorg3 som mänsklig styrka som föds 

ur livsstadierna och han menar vidare att de motsvarar centrala trosvärden som hopp, tro och 

kärlek. Eriksson lägger även till vilja, målmedvetenhet och kompetens som den mänskliga 

styrkans olika former och i ålderdomen lägger han till ordet visdom. Han anser att en positiv 

utveckling för människan är beroende av hur personen löser och behärskar kriserna i de olika 

stadierna, och människan präglas av sina tidigare utvecklingsår (Eriksson, 1985).  

 

Personalen som möter brukare i sitt arbete inom vård och omsorg har en fördel i mötet om de 

vet var den äldre befinner sig i sitt inre och psykiska liv. Sista stadiet i Erikssons teori är 

                                                           
2 Ordet innefattar reproduktion, produktivitet och kreativitet av både människor, produkter och idéer och även ett 
slags självförnyelse ( Eriksson, 1985. s. 64). 
3 En växande känsla av förpliktelse att ta vård om de personer, produkter och idéer som man har lärt sig att tycka 
om ( Eriksson, 1985. s. 64). 
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integration, vishet, försoning och förtvivlan, där man ser helheten av sitt liv. Alla har inte nått 

till detta stadium och när man är äldre är tiden knapp att planera in visioner, önskningar och 

drömmar. Detta utgör dock inget skäl till att sluta lyssna till och tillfredsställa behov och 

önskningar hos en äldre människa (Grönquist, et al., 2000). 

 

Att arbeta inom vård och omsorg 

Bergstrand och Hermansson (1998) anser att människor som är i behov av kommunens vård 

och omsorg ofta är helt beroende av andras hjälp för att klara sin dagliga livsföring. Detta 

ställer speciella krav på verksamheten och på dem som jobbar i den. Respekten för den 

enskildes integritet, självbestämmande, trygghet och värdighet måste genomsyra 

verksamheten och vara ledstjärna för bemötandet av brukare (Bergstrand och Hermansson, 

1998). Grönquist, et al., (2000) anser att lyhördhet och inlevelseförmåga är oumbärliga i 

omsorgen. Det talas mycket om ordet respekt när det gäller omsorg om äldre människor, och 

författarna anser att det har med en medvetet vald människosyn att göra, att som personal anse 

att alla människor har lika värde och lika rätt.  

 

Integritet betyder okränkbarhet och oberoende. Med uttrycket personlig integritet menas det 

utrymme, fysiskt och psykiskt som varje individ själv bestämmer gränserna för, och vem eller 

vilka hon släpper in till sitt personliga utrymme. Eftersom omsorg betyder att personalen går 

in i det privata utrymmet fordras en känslighet för brukarens gränser (Grönquist, et al., 2000). 

Carlson (1996) anser att integritet är liktydigt med oberoende, att ha en egen identitet och en 

inre styrka. Enligt Carlson är integritet och självbestämmande svåra att skilja åt, men 

integritet är att känna respekt för en unik människa, att låta henne få vara den hon är. För att 

bevara sin integritet kan personen dra gränser och skapa ett eget område där trygghet och 

säkerhet finns. Reviret visar förhållandet mellan människan och hennes miljö och omgivning.  

Självbestämmande är att våga visa sin vilja och säga det i ord och att kunna råda över 

praktiska situationer (a.a.). 

 

Bergstrand och Hermansson (1998) anser att arbeta inom vård och omsorg är mycket 

krävande, eftersom det handlar om att alltid utsätta sig för andras ångest, smärta och sorg. Ett 

sätt att underlätta den psykiska påfrestningen är att ge kvalificerat stöd till personalen i form 

av handledning för att hantera sina egna frågor om liv och död. De anser vidare att personalen 

själv måste känna en psykisk trygghet för att kunna förmedla tryggheten vidare till brukarna 

som behöver omsorgen (a.a.). 
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Människosyn 

Bemötandeutredningen enligt Bergstrand och Hermansson (1998) anser att det hos personalen 

måste finnas en övergripande och medvetet vald människosyn som är förankrad i 

verksamheten. Bemötandeutredningen  uttrycker detta i följande citat: 

 
Respekten för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet måste ha en 
fast grund i en medvetet vald människosyn: Alla människors lika värde och lika 
rätt. (Bergstrand och Hermansson, 1998, s. 27)  
 

Grönquist, et al., (2000) anser att utgå ifrån denna människosyn är en etisk – moralisk 

utmaning i vardagens uppgifter, både för den enskilde och för äldreomsorgen som 

organisation. Personalens insikt och förståelse sätts på prov när principerna ska omsättas i 

praktiska handlingar inom omsorgen (Bergstrand och Hermansson, 1998). Grönquist, et al., 

(2000) anser att bemötande handlar om att möta människan, och inte uppgiften. Ett 

professionellt möte handlar om förmågan att känna empati, att förstå en annan människa, och 

att vara till hjälp och stöd i utsatta situationer (a.a.). 

 

Bemötande av demenssjuka 

Edberg (2002) anser att bemötandet av brukare med en demenssjukdom främst måste utgå 

ifrån att möta personen bakom sjukdomen. Det enda gruppen har gemensamt är just 

demenssjukdomen. Vid sidan om denna är de personer med olika erfarenheter, tankar och 

känslor och ska ses som människor, inte som diagnoser. För personalen är det viktigt att 

försöka tolka och förstå vad brukaren med demens försöker uttrycka, ha en förmåga att se in i 

dennes värld och försöka förstå hur världen ser ut (a.a.).  

 

Bergstrand och Hermansson (1998) argumenterar för att ett individuellt bemötande kräver 

förmåga hos personalen att se varje brukare som en unik individ med egna förutsättningar och 

behov, där olikheter måste lyftas fram och bejakas. Ett biståndsbeslut om särskilt boende 

innehåller ingenting om de behov den enskilde har och inget om insatserna som behövs och 

detta kan medverka till ett kollektivt synsätt på brukarnas behov. För att uppfylla 

socialtjänstens krav måste omsorgen erbjuda individuellt och flexibelt utformade insatser. 

Denna rätt finns även om du flyttar till en särskild boendeform enligt bemötandeutredningen. 

Insatserna i ett särskilt boende bör därför alltid ha sin grund i en individuell behovsbedömning 

(a.a.).  

 



 12

Wimo och Sandman (1999) anser att det centrala problemet i mötet med demenssjuka är 

svårigheten att förstå varandra. Personer som lider av demens tappar successivt sin verbala 

förmåga till kommunikation. Personalen måste ha erfarenhet av att kommunicera både verbalt 

och icke-verbalt med brukarna. Då det talade språket inte är basen i kommunikationen blir 

ansiktsuttryck, gester, beröring, ögonkontakt, röstläge och tonfall allt viktigare att tolka. Att 

observera beteendet får allt större betydelse i omsorgsarbetet för att kunna tolka den 

demenssjukes vilja och behov. Meningsfull kommunikation och samverkan med personalen 

förutsätter kontinuitet och närhet i relationen (a.a.).  

 

Edberg (2002) menar att fysiska och känslomässiga behov är svåra att tolka och ännu svårare 

bör det vara att uppfatta sociala, existentiella/andliga och kulturella behov hos brukare med 

demens. Personalen arbetar ofta under tidspress vilket gör det svårare att ”vara i mötet” som 

påverkas av både personalens och brukarnas förutsättningar (a.a.). De flesta möten sker ofta i 

någon form av omsorgsåtgärd där personalen kan använda sig av två förhållningssätt. Dels 

vara fokuserad på uppgiften och göra den rutinmässigt, eller samtidigt fokusera både på 

uppgiften och på brukaren. Fokus på brukaren innebär att intressera sig för och möta personen 

med både ögon och kroppskontakt som hjälper personalen att följa in i brukarens inre värld.  

Båda dimensionerna är integrerade i varandra men beroende på situation kan den ena eller 

andra dimensionen stå i fokus (Wimo och Sandman, 2002). 

 

Kommunikation med demenssjuka 

Solem (1996) anser att personal och anhöriga har ett stort ansvar att anpassa sin 

kommunikation till den demenssjukes förutsättningar. Vid allvarlig demens utvecklas 

språkproblem där tydliga brister i förståelsen av tal och skrivet språk uppstår. Efter hand 

försvinner även det flytande talet och brukaren säger endast enstaka ord och brottstycken av 

meningar. Kommunikation har med gemenskap att göra, ordet kommer från det latinska ordet 

”communis” som betyder ”gemensam”(a.a.). Att kommunicera är en gemensam handling där 

man försöker skapa en gemensam förståelse, uppfattning eller känsla. Möjligheten att skapa 

en gemensam förståelse bygger på att parterna känner till varandras uppfattning, känslor och 

kan göra sig förstådda och förstå varandra. Solem menar att vid demenssjukdomar blir dessa 

färdigheter skadade och personer med sjukdomen riskerar att bli mer och mer ensamma i sin 

egen värld utan gemenskap med andra. Om personen ständigt blir missförstådd och inte får 

någon ömsesidig kontakt, gemenskap eller närhet så kan brukaren reagera med antingen 

aggression, vantrivsel eller depression (a.a.). Brukaren med demens och dennes försämring är 
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det grundläggande problemet, men är bara en sida av problemet. Motparten i 

kommunikationsprocessen kan också vara ett problem genom att han/hon saknar färdigheter, 

motivation eller kraft att förstå brukaren med demens och att göra sig förstådd. Solem anser 

vidare att problemet finns i samspelet mellan parterna. Även attityder gentemot brukare med 

demens, förståelsen av symptomen och egna känslomässiga reaktioner har betydelse. När en 

person uppfattar sin verklighet som riktig, och andra har en felaktig uppfattning, så vill 

personen gärna korrigera denna missuppfattning. Detta är ofta situationen i förhållande till 

brukare med demens (Solem, 1996).  

 

Solem (1996) anser att en god grund för kommunikation, kontakt och motverkan av 

missförstånd, är att ha ärlighet, respekt och inlevelse. Ärlighet är att som personal ha insikt 

om vad man själv känner, tror och anser, att de är äkta inför sig själv så att röst och 

kroppsspråk stämmer överens. Det är viktigt att som personal ha täckning för det som blir sagt 

och tro på det själv för att veta vad som förmedlas till brukaren. En förutsättning för att förstå 

och själv bli tagen på allvar är att visa den andre respekt, eller uppleva ett villkorslöst 

accepterande av den andre och inte kräva vissa förutsättningar för att visa intresse (a.a.). 

 

Inlevelse eller empati är huvudverktyget för att förstå brukaren. Det innebär att sätta sig in i 

hur brukaren upplever sin värld. Empati förutsätter en balans mellan närhet och avstånd. Att 

ha förmåga att leva sig in i brukarens situation och uppleva närhet, men även ha avstånd och 

kunna se sig själv som avgränsad. Att lyssna aktivt är en teknik för att uppnå inlevelse 

(Solem, 1996). Grönquist, et al., (2000) anser att empati handlar om att fånga upp en persons 

känslomässiga budskap, och nå fram till brukarens känslor och inre värld. 

 

Ett samtal där någon vill göra sig förstådd och hävda sin åsikt grundas i normala fall på en 

viss jämvikt i båda parters bidrag till samtalet. Lider den ena personen av demens ställer det 

större krav på den andre för att kommunikationen ska fungera (Solem, 1996). Vid samtal med 

en brukare som lider av demens är det viktigt att fånga uppmärksamheten genom direkt 

ögonkontakt. Tala tydligt och långsamt och bara om en sak i taget med konkreta uttryck, korta 

meningar och ge brukaren tid att svara (Wimo och Sandman, 1999). Vi kan inte bemöta och 

reagera på andra människor med likgiltighet, och detta gäller även brukare som lider av 

demens. Där kan man ofta få direkta svar som exempelvis ett slag på munnen, att personen 

faller i gråt, visar tydliga tecken till ångest, vänder sig bort, blir arg, eller ler nöjd och berättar 

vidare under kontakt med personalen. Reaktionerna är viktiga för att se hur kommunikationen 
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fungerar (Solem, 1996). Under samtalets gång bör man fokusera mer på känsloinnehållet än 

faktainnehållet i vad den demenssjuke säger. Känslor är inte felaktiga eller riktiga, de är 

verkliga. En teknik för aktivt lyssnande är att ställa konkreta uppföljande frågor där man 

varken dömer personens uppfattning som riktig eller felaktig, eller utvärderar den som god 

eller dålig. Sådana konkreta frågor ger personen en chans att gå vidare i den bana som är 

viktig för tillfället och att bli förstådd. Som professionell personal i förhållande till brukare 

måste man alltid vara medveten om samspelet och hur man själv påverkar det (Solem, 1996). 

 

Forskning om bemötande av demenssjuk 

En hel del forskning har gjorts inom området bemötande av demenssjuka.  Kihlgren (1999) 

har i sin avhandling Integrity Promoting Care of Demented Patients, redovisat att personalens 

bemötande av demenssjuka kan förbättra deras biologiska och psykologiska funktioner. 

Resultatet visade att när demenssjuka kände tillit, autonomi (självständighet) och gemenskap 

med personalen så fick de en upplevelse av helhet och mening i tillvaron. Cedersund och 

Nilholm ( 2000) har gjort ett projekt där personal på ett gruppboende har satt sig ner för att 

”bara” samtala med personer som lider av Alzheimers. Syftet var att visa hur viktiga dessa 

samtal är och att göra personalen uppmärksam på hur man kommunicerar. Resultatet visade 

att samtalen påverkat personalens syn på brukaren som individ. Sandman (1998) talar om att 

det behövs mer än bara faktakunskaper och åtgärdskunskaper för att ge god omsorg till 

demenssjuka. Det behövs även innebördskunskap, att förstå upplevelsen av att ha en 

demenssjukdom och inte kunna kommunicera verbalt. Cedersund och Nilholm (2000) menar 

att det inte finns en enda studie om kommunikativa möjligheter och begränsningar med 

personer med en demenssjukdom i olika omsorgsmiljöer. 

 

Frågeställningar 

Uppsatsens huvudsakliga frågeställningar gäller kommunikation mellan personal och brukare 

på tre särskilda boenden där både personer med och utan demenssjukdom bor. 

Kommunikationen behandlas utifrån följande aspekter: 

1. Kommunikation mellan personal och brukare med en demenssjukdom. 

2. Kommunikation mellan personal och brukare utan demenssjukdom. 

3. Kommunikation mellan brukare utan demenssjukdom och brukare som lider av demens.  

Dessa aspekter är viktiga att belysa eftersom omsorgen sker just i mötet mellan personal och 

brukare och det finns vissa svårigheter i kommunikationen mellan dessa grupper. Om 

brukaren har en demenssjukdom måste personalen anpassa sin kommunikation därefter för att 
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båda ska kunna komma till tals. Personalens möjlighet att kommunicera med brukaren utan 

demenssjukdom försvåras av att brukaren med demens tar upp så mycket tid från personalen. 

Kommunikationen försvåras även mellan brukaren utan demenssjukdom och brukaren som 

lider av detta genom att han/hon förlorar sin förmåga till verbal kommunikation. 

 

Metod 
Sju personer tillfrågades om deltagande i studien och bortfallet bestod av en person som 

tackade nej till medverkan i intervjun, det vill säga sex personer kom att delta i studien. 

Äldreboendena bestod av tre olika boenden med brukare som hade en demenssjukdom och 

brukare utan demens på samma avdelning. Valet av tre boenden bestod i en önskan att få 

större tillförlitlighet i studien. Fyra av intervjupersonerna var undersköterskor och en var 

vårdbiträde. En av intervjupersonerna var arbetsterapeut med samordningsansvar och som var 

en kunskapsresurs för frågor som rörde demenssjuka. Hon hade därmed god inblick i alla 

äldreboenden inom kommunen. Urvalet var selektivt och enda kriteriet var att den anställda 

var antingen undersköterska, vårdbiträde eller hade en god inblick i kommunens särskilda 

boenden (jmf Svenning, 1997). Ingen hänsyn togs till ålder, tjänsteår eller kön. Skriftlig 

information skickades via e-post till föreståndarna på de olika äldreboendena efter 

medgivande av enhetschefen för dessa.  Arbetsterapeuten kontaktades även hon via e-post och 

fick samma informationsbrev.  

 

Som metod för datainsamling valdes personliga intervjuer då syftet var att få fram 

respondentens spontana beskrivning av sin upplevelse av kommunikation med brukare på ett 

integrerat äldreboende (jmf Svenning, 1997). I ett fall gjordes en par-intervju med två ur 

personalen då önskemål framkom om detta (jmf Thomsson, 2002). Intervjuerna var 

ostrukturerade med öppna frågor för att ge möjligheten till följdfrågor och få fram den 

subjektiva upplevelsen hos respondenterna (jmf Svensson och Starrin, 1996). Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av en intervjuguide (bilaga1).  Intervjuguiden var okänd för alla 

intervjupersoner utom två, som hade önskemål om att få se frågorna i förväg.  Information 

utgick till personalen i form av ett informationsbrev som boendets föreståndare tillhandahöll. 

Informationsbrevet innehöll också en svarstalong som intervjupersonen skrev under i början 

av intervjun efter att ha fått information om att kunna avbryta sin medverkan när som helst. 

Deltagande observation hade varit ett bra alternativ till intervjuer med personal, men av etiska 

och praktiska skäl var det dock inte möjligt att genomföra deltagande observationer ute på 
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äldreboendena eller intervjuer med brukarna. Kommunikation är således i denna uppsats 

analyserat utifrån personalens perspektiv och deras upplevelse av hur kommunikation går till 

mellan brukargrupperna. 

 

Genomgång av litteratur inom ämnet gjordes innan intervjuerna. För att informera om studien 

och få tillstånd att genomföra den kontaktades enhetschefen för äldreboendena via telefon. 

Informationsbrevet samt ett medföljande brev från universitetet gällande etikprövning av 

studien sändes till enhetschefen. Av informationsbrevet framgick syftet med studien, att 

deltagande i intervjun var frivilligt, att de fick välja tidpunkt och plats för intervjun, att 

bandspelare skulle användas, och att allt material skulle behandlas konfidentiellt. 

Enhetschefen gav sitt samtycke till studien och gav även förslag på tre boenden som kunde 

vara lämpliga. Efter ett par dagar kontaktades föreståndarna via telefon, och de ville själva 

informera sina personalgrupper om studien och därigenom togs ny kontakt efter ett par dagar. 

Alla föreståndare hade då namn på två personer som ville delta i intervjun. Dessa sex personer 

kontaktades via telefon på sina respektive arbetsplatser och tid och plats för intervjun gjordes 

upp, bortfallet fanns dock i denna grupp. I par-intervjun gjordes tid och plats upp personligt 

med personalen på äldreboendet. Alla intervjuer gjordes på respektive boende i en lugn och 

avskild miljö. Vid intervjuns början informerades alla om möjligheten att när som helst 

avbryta sin medverkan, begära strykning av lämnade uppgifter eller ta tillbaka det tidigare 

sagda. Intervjupersonerna informerades om att stor ansträngning skulle göras för att bevara 

anonymiteten för alla inblandade (jmf Kvale, 1997). Frågan ställdes även om de läst 

informationsbrevet. Personerna som samtyckte till intervjun skrev på svarstalongen från 

informationsbrevet. Varje intervju varade i ungefär 45 minuter. Via telefon med 

arbetsterapeuten gjordes tid och plats upp för intervjun som genomfördes på hennes kontor. 

Hon intervjuades med samma frågor som övrig personal men svarade generellt utifrån alla 

äldreboenden, utifrån sin erfarenhet av dessa. Varje intervju skrevs av ordagrant med både 

pauser och upprepningar som är betydelsefullt material vid tolkningen (jmf Kvale, 1997).  En 

kontroll gjordes genom förnyad avlyssning av bandet efteråt för att se att texten var avskriven 

korrekt. Analysen genomfördes med hjälp av concepts and coding som är en öppen och 

selektiv metod.4 Materialet lästes igenom flera gånger och kodades stycke för stycke 

(Svensson och Starrin, 1996). Efter nedbrytning av kontexten kom begrepp fram som kunde 

relateras till huvudvariabeln kommunikation (jmf Svensson och Starrin, 1996). Mönstret som 

framträdde gav ny mening åt kontexten. 
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Personalens upplevelse av kommunikation på tre särskilda äldreboenden  

I resultatdelen behandlas de intervjuades upplevelse av kommunikation mellan personalen 

och brukarna på tre särskilda boenden. Kommunikationen behandlades utifrån hur personalen 

kommunicerade med brukarna beroende på om de hade en demenssjukdom eller inte. En 

annan aspekt var att behandla kommunikation mellan brukarna. I resultatdelen kommer både 

undersköterskor och vårdbiträdet att kallas gemensamt för personal. Personalen svarade 

utifrån sin personliga upplevelse av kommunikation mellan grupperna. Arbetsterapeuten som 

deltog i intervjun svarade utifrån sin syn generellt sett på kommunikation mellan dessa 

grupper eftersom hon hade insyn i alla särskilda boenden genom sin kunskap och sitt 

samordningsansvar. Fortsättningsvis kommer kunskapsresursen att benämnas arbetsterapeut i 

resultatdelen då hon inte var personal inom de tre boendena utan stod utanför dessa.  

  

Kommunikation mellan personal och brukare med en demenssjukdom 

Ur intervjuerna framgick samstämmigt att personalen använde både ord och kroppsspråk när 

de kommunicerade med brukare som led av demens. Kommunikationen var av olika karaktär 

beroende på hur långt brukaren hade kommit i demenssjukdomen, och vid svårare demens var 

känslor viktigare än ord. När det gällde brukare med demenssjukdomar var kroppsspråket att 

föredra framför användandet av ord då dessa ofta var för svåra och där innebörden gick 

förlorad. Två av de intervjuade ansåg att det allra viktigaste var ögonkontakten så att brukaren 

såg personalen, och att de visade med kroppsspråket vad de skulle göra. Detta framgick av 

följande två citat: 

 
Du måste som gå fram och titta på dem, och liksom så att de ser dig och så visa 
mycket, mycket …använder mycket av kroppsspråket, mycket kroppsspråk och 
ögonkontakt, det kan man väl säga.  
 
Bara de här som du inte kan kommunicera och prata med, så ger man dem en 
klapp på kinden och säger: god natt och sov gott, och så ser man den där blicken. 
Där, när man somnar in, då vet man att där kommer vi med. Dessa ögonblick, 
åhhhh…. de här ögonblicken. Det är helt underbart. 
 

Ett annat sätt att använda kroppsspråket enligt personalen var att sitta och hålla armen om 

brukaren, hålla handen, lyssna och visa att man hörde. Personalen förmedlade att även musik 

och sång var ett mycket bra sätt att nå fram till dem. Flera av intervjupersonerna betonade 

vikten av kontakt, närhet och beröring. En ur personalen uttryckte följande: om brukaren hade 

tappat språket blev beröringen i form av en kram eller en strykning på kinden ett sätt att ha 
                                                                                                                                                                                     
4 Johans Sandvin, föreläsning, ”Kvalitativ analys” Institutionen för hälsovetenskap, 9 sep. 2002.                                     
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dem i centrum för omsorgen. En annan personal menade att när språket var borta blev det 

viktigt för dem att ha empati och ”kunna känna in” vad brukaren tyckte om. Ytterligare en 

personal menade att man lärde sig detta när brukaren flyttade in i boendet. Följande citat 

visade på känslospråket enligt två av personalen: 

 
Ja beröring alltså, en kram, en liten strykning på kinden eller nånting.  
 
Jag är ju mycket för och ta på de gamla, för det behöver ju de dementa, att stanna 
upp, prata med dem, men mycket och ta, …för de behöver ju beröring, de är ju 
inte smittsamma. 
 

En ur personalen ansåg att det som var viktigt i kommunikationen var inte ”vad du säger” 

utan ”hur du beter dig”. Citatet som följer pekade på detta: 

 
Hur jag beter mig, hur jag är, du kan gå in med ett leende och se ut så här så ser 
de, den här personen är inte, den här personen, de mäter av kroppsspråket så 
otroligt snabbt, så det viktigaste är inte vad jag säger, utan hur jag ser ut när jag 
går in.   

 

Arbetsterapeuten delade personalens uppfattning om att kroppsspråket var viktigt då orden 

lätt kunde bli för svåra, särskilt om vi använde ordet inte. Ordet inte föll bort i meningen 

”spill inte ut kaffet” och brukaren spillde ut kaffet i stället. Hon lade även till att man måste 

lyssna till ”vad är det de säger” i kommunikationen, för brukarna talade ofta dåligt och med 

enstaka ord. Flertalet av intervjupersonerna liksom arbetsterapeuten berättade att många 

brukare som led av demens gick tillbaka till sin barndom, och för att kunna kommunicera med 

dem var det viktigt att ha en levnadsbeskrivning eller bakgrundshistoria av brukaren. Citatet 

nedan från arbetsterapeuten visade detta: 

 

Har jag inte bakgrundshistorien så har jag svårt och nå en dement, för jag måste ju 
ha några bitar jag kan gå tillbaks på, för de kommer ju tillbaka till sin barndom, 
det är ju det de kommer ihåg. Det jag då har lärt mig på papperet, vad de haft för 
intressen, vad de gjort tidigare, hur många barn de haft, för när de pratar om att 
fara hem, är det inte hem där de bodde sist, utan det är oftast där de växte upp som 
barn, att jag då kan knyta ihop det med att få dem lugna med att jag vet nånting 
om dem. Aha hon känner mig, då är det tryggt att någon kan säga, jaså du är 
uppvuxen där, och man vet namnen på syskon, på föräldrarna, för det som är nu 
för en dement det kommer de aldrig ihåg, det far bara bort. Det är det gamla de 
går tillbaka till, och där är det ännu viktigare att ha en bakgrundshistoria. 

 

Arbetsterapeuten och personalen var av samma uppfattning och menade att levnadsberättelsen 

var ett måste i kommunikationen med en demenssjuk, och hade du inte hela berättelsen så 
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måste du ändå ha något att ta fasta på. För att kunna kommunicera med brukaren måste man 

nå fram till personen och få dennes uppmärksamhet, och bygga upp ett förtroende genom att 

använda sig av ledtrådarna i berättelsen.  

 

Vissa företeelser kunde försvåra kommunikationen med personal och brukare med demens. 

Okunskap om demens var ett hinder ansåg en av personalen. Två ur personalen talade om 

tidsbrist som ett hinder. Följande citat visade på detta: 

 

Hindret är ju egentligen att om man inte tar sig tid, för de har ju oftast ett dåligt 
språk, de kommer ihåg fragmenter. Att försöka att ta sig tid, sätta sig ner och 
lyssna och det kan räcka med att om de är oroliga och söker någon, att jag bara 
går och tar om och kramas, så kan denna oro vara borta. Men om jag bara säger 
jaha och så går jag ut och stänger dörren, då lämnar jag en oro och då har du hela 
dagen förstörd. 
 
… Man måste ge sig tid, du måste ge dig tid och vänta, alltså du måste prata 
fåordigt själv, lyssna och vänta, du får inte, du får inte ett rappt svar. 

 
Ytterligare en ur personalen såg brukarens inre värld som ett hinder. Citatet nedan 
visade på detta: 
 

De är ju i en annan värld, så du får ju ibland inget som språk med dem alls. Du 
kanske inte kan prata så att, många kan ju, andra kan ju höra då i stället och en del 
slutar ju att prata, men man lär sig ju längre man har jobbat. […] Så lär man sig 
ju, hur man ska prata med en dement, att det är som från person till person det där 
man ska prata och vad man ska göra.   
 

Arbetsterapeuten förmedlade samma åsikt om hinder i kommunikationen som personalen. 

Hon skiljde sig lite från dem genom att hon visade på ytterligare aspekter att beakta, att lyssna 

till ”vad är det de säger” då det ofta var enstaka ord som kom och brukaren med en 

demenssjukdom måste få signaler att tolka i kommunikationen. Detta visades av följande citat 

från henne: 

 
Att ge dem så många signaler som kan hjälpa dem att tolka förutom språket, att 
tolka situationen. […] Då skulle prästen komma dit och ha en liten gudstjänst […] 
så den här unga prästen kom dit i jeans, rödrutig flanellskjorta och träskor och inte 
en enda av dem begrep att det var prästen. … Om de då åtminstone har den här 
lilla vita kragen så får de lite ledtråd, och de kanske kan sjunga med i någon psalm 
eller nånting, det kan hjälpa på om man vet vad det är för situation, och då kanske 
de kan plocka ut nåt av det som blir förestående. 
 

Arbetsterapeuten nämnde tre viktiga nycklar som gjorde kommunikationen lättare med 

brukare som led av demens. Detta framgick av följande citat: 
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Nå personen, få den personens uppmärksamhet, eller få dem att vilja 
kommunicera på nåt sätt, det är individuellt för varje person. […] Skapa ett nytt 
nu inte haka fast sig utan skapa ett nytt nu, och inte låta som att jag har då sagt 
fem gånger redan att ”ska du inte kliva upp och komma och äta frukost” utan när 
jag kommer in igen så kommer jag in för första gången: god morgon eller nåt sånt. 
[…] Hitta nånting att säga  ja till, och deras känsla kan man alltid säga ja till. 

 
För att få igång ett samtal med en demenssjuk berättade arbetsterapeuten att det var viktigt att 

hitta någonting hos brukaren som gjorde det lättare att kunna nå fram till personen och få 

honom/henne villig att kommunicera. När något gått fel i kommunikationen så menade hon 

att man skulle börja om från början, skapa ett nytt nu. Arbetsterapeuten menade att man alltid 

kunde bejaka känslan av exempelvis en längtan efter att få komma hem till mamma som den 

demenssjuke hade. Känslan var verklig och fanns som en bild inuti brukarens huvud. Det 

kunde personalen alltid prata om, för personalen kunde relatera till mamma som allmänt 

fenomen och det är detta man skulle säga ja till. 

 

Tiden var ett område som alla intervjupersoner berörde på något sätt i kommunikationen, och 

tre ur personalen berörde främst bristen på tid. Enligt dem var det tidskrävande att 

kommunicera med brukare som led av demens så de skulle må bra. Följande citat från dessa 

tre visade på nödvändigheten av tid: 

 
Du ska ha all tid i världen. […] Och har man sagt att du ska borsta tänderna, om 
det så tar en kvart innan de kommer på att, jaha, jag skulle borsta tänderna, så är 
det bara och stå lugnt bredvid. Och då gör de det till slut. […] Det är tidsbristen i 
så fall som gör att man tar….Tidsbristen och så står andra och väntar. 
 
Tiden är viktig, när man är dement.  
 
Jo, de som är lite mer medvetna, får man offra väldigt mycket tid på, för att de ska 
må bra. 
 

Tidsbristen gjorde att personalen hade svårt att hinna lyssna på brukare med demens då andra 

väntade på sin hjälp. Detta skapade stress och dåligt samvete hos personalen, samtidigt som 

brukare med demens blev oroliga om de inte fick nog med tid. Tre ur personalen lyfte fram 

stressfaktorn med telefonen då man endast var två personal på kvällen. Telefonen hade de i 

fickan för att kunna höra andra brukare som larmade efter hjälp. Citaten nedan visade just på 

stresskänsla hos två ur personalen och följder av tidsbrist för brukare med demens: 

 
Och du har den här ringsignalen som stressar dig så fruktansvärt. Du vet att du 
bara är två. 
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När man inte har tid med dem så blir de oroliga, ja så börjar de och vandra och så 
börjar de och plocka och så går de in i andras rum och så skriker de och så ska 
man bara dit och man har inte tid så man säger: Men låt han sitta här med dig, vi 
sitter en stund och pratar med dig, det går ju inte, för då har man en där borta som 
skriker och ska ut genom dörrarna eller nånting. Så man får ju som aldrig det där, 
att man kan ta den här som är orolig och sätta sig, ja någon stund då och då, men 
inte så mycket som man skulle vilja. 

 

Denna oro kunde skapa situationer som ledde till konflikter mellan brukarna, och där 

personalen fick gå in och lösa konflikter som tog mycket tid sade en ur personalen. Samma 

person ansåg också att hon inte hann göra mer än det absolut nödvändiga, och inte det hon 

borde göra. Två ur personalen upplevde att de ibland var underbemannade  men att de 

brukade ta sig tid vid maten eller kaffet att diskutera exempelvis ett TV program, läsa ur en 

bok eller sjunga.  

 

Arbetsterapeuten lyfte fram en aspekt som skiljde sig från personalens tanke om tidsbristen 

genom att hon upplevde att det var brukaren med demens som fick vara i ständig väntan på 

alla rutiner. Hon hade som förslag att om man bara hade tre minuter till samtal så skulle man 

ge brukaren en känsla av att tiden var en halvtimma. Citatet nedan visade på detta:  

 
Låt de tre minuterna kännas som att jag har varit här en halvtimme, för de har 
känslan kvar. De har inte kvar hur lång tid det egentligen är men de har kvar 
känslan. 
 

Hon menade att om man försökte skapa den goda stunden omkring brukaren även om tiden 

var kort så stannade känslan kvar hos dem ”jag känner mig nöjd och glad” och brukaren blev 

mer tillfreds och mer lugn vilket underlättade för personalen. Kroppsspråket spred över 

stressen till dem och började en ropa så ropade alla menade hon. Hon nämnde vidare att det 

nästan alltid var en nackdel att vara fler än en vid omsorg av demenssjuka. Brukaren klarade 

inte av att förhålla sig till en på var sida som utförde något han/hon inte hängde med på. Om 

brukarna inte klarade av kommunikationen blev de aggressiva.  

 

Tidsbristen menade arbetsterapeuten kunde leda till att samtalen med brukaren som led av 

demens blev triviala och rutinmässiga. Det rörde sig kring frågor som: hur mår du? Har du 

sovit? Smakar det gott? Arbetsterapeuten sade att demenssjuka hade lättare att resonera kring 

faktakunskaper de lärt in i skolan än att veta vad och om de hade ätit och vad deras barn hette.  

Hon uttryckte det som följer i nedanstående citat: 
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Man kan också säga så här att det gäller för oss alla när vi kommunicerar med 
dem att hela tiden tänka att lagringen av erfarenheter, kunskaper och upplevelser, 
där är det inte så stort fel på själva lagringen, men personer med demens och deras 
problem är att förmedla någonting av det där till oss, alltså kommunikation. 

 

Hon menade att det var viktigt att behålla respekten för de äldre och inte behandla dem som 

barn på grund av sin demens. Brukaren med demens måste få behålla sin värdighet trots sitt 

funktionshinder, och det gällde att locka fram människan med sin visdom och kunskap bakom 

detta hinder. 

 

Personalen uttryckte samstämmigt trots sin långa erfarenhet ett behov av utbildning för att 

underlätta kommunikationen med brukarna. De skulle ta emot så mycket kunskap de bara 

fick. En ur personalen ville gärna ha utbildning varje vecka. Personalen sade att vid varje 

föreläsning så fick de så mycket aha-upplevelser, för det fanns alltid något nytt knep att prova 

på i kommunikationen. Citaten nedan från två ur personalen  visade på detta: 

 
Ja, det skadar ju aldrig men, nu har jag ju jobbat så länge så jag tycker jag har fått 
med mig en hel del, men alltså det skadar ju aldrig att friska upp saker och ting 
och de kommer säkert med nya rön också. 
 
Det jag, även om jag har så lång erfarenhet så tycker jag att det är så skönt, ibland 
så får vi ju gå ut genom en påminnelse om det här. Att man inte går i samma spår. 
[…] Visst jag känner ju igen det här, men att man påminns, att man aldrig tror att 
man är färdigutbildad, att man någon gång blir så klok så man klarar allting. För 
det gör man inte, så hur lång erfarenhet jag har i mitt yrke… så behöver vi 
påminnas.  
 

Personalens attityd till utbildning var något som arbetsterapeuten själv hade upplevt de gånger 

hon var ute som en kunskapsresurs på de olika boendena. Hon hade ofta mött denna 

entusiasm till utbildning hos personalen och upplevde det som positivt och glädjande. Hon 

menade vidare att ju mer personalen kunde, desto mer ville de veta sade hon. Några få ställen 

hade haft inställningen att detta var gammal skåpmat och det här kunde de så hon kom inte 

med något nytt, och det var en inställning man måste se upp med enligt henne. 

 

Betydelsen av ordet omsorg var viktigt för synen på människan och hur du bemötte och 

kommunicerade med brukare. Personalen beskrev omsorg om de äldre i ganska lika ordalag, 

som närhet, kroppskontakt, hjälp med olika behov, stimulans och en lugn tillvaro där de 
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kunde trivas. Följande citat från en ur personalen visade vad omsorg var och hur det 

påverkade hela människan och hennes kommunikation: 

 
Allt, allt som gäller en människa, hjälp med allting alltså, ja hjälp till självhjälp 
om jag så säger. Det är omsorg om hela människan och då menar jag alltså från 
det från att sitta på toaletten, tvätta sig, duscha, ända till aktiviteter om jag så 
säger. För själsliga också, både fysiskt och psykiskt är det för mig omsorg. 

 

Arbetsterapeuten lade till ytterligare en bild av omsorg som nedanstående citat visar: 

 
Se till så att de här människorna som har tappat många av sina förmågor och 
behöver stöd, att de får det stöd så att de ändå kan leva ett, bra liv alltså. […] Det 
ska inte vara likhetstecken mellan att tappa många av sina förmågor och att du 
inte ska få livskvalitet, du kan få livskvalitet ändå, och det är framförallt det som 
vi ska hjälpa dem med och det är klart, och då ingår ju det att vara torr och ren och 
vara mätt och vara glad. 

 

Hon menade att det var allmänmänskliga behov som skulle tillgodoses av personalen och 

brukaren skulle få hjälp och stöd att utforma ett bra liv utifrån sina möjligheter till 

kommunikation och gemenskap med andra i samhället. 

 

Hur arbetssituationen såg ut och hur personalen mådde hade betydelse för hur de orkade ge av 

sig själv och vara i ”mötet” och kommunicera med brukaren. All personal uttryckte en stor 

kärlek och värme för sitt jobb med de gamla och tyckte att de gjorde ett bra arbete. Några 

uttryckte det som att det är ”himla tungt både fysiskt och psykiskt” men roligt ändå och de 

fick mycket tillbaka. Citaten som följer beskrev två ur personalens känslor inför arbetet: 

 
Jag älskar mitt jobb. […] Jag har valt det helt själv. Och jag har valt det med 
glädje, jag jobbar med glädje och jag tycker: för det mesta har vi jätteroligt här 
och trevligt med våra gamlingar, fast de är arg ibland och så, men det är ju de, det 
är ju liksom, det är ju hon. 
 
Ja, jag älskar mitt jobb, att jobba med äldre är ett val jag gjort. Så det är äldre som 
jag vill jobba med, där har jag mest att ge, jag vill ha den här kontakten, bjuda på 
mig själv och ge det jag har av tid, av mig, men jag bortser ändå inte från de 
brister vi har. 
 

Arbetsterapeuten upplevde att personalen var fantastiskt engagerad och intresserad av sitt 

jobb och verkligen gav allt, men det fanns alltid några som tillfälligt var i en svacka där man 

inte orkade. Det var helt rimligt och inget att säga om för arbetet var krävande ansåg hon.  
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Kommunikation mellan personal och brukare utan demenssjukdom 

De flesta ur personalen berättade att kommunikationen ofta skedde medan man hjälpte 

brukaren med olika sysslor för då pratade man hela tiden. Att sätta sig ner och diskutera 

dagshändelser eller intressen var det svårt att få tid till. En ur personalen menade att hur 

mycket tid som blev över till att prata och diskutera dagshändelser med brukaren berodde på 

den varierade arbetssituationen. Hon menade att om personalen på grund av arbetssituationen 

inte hittade denna tid så blev brukaren utan samtal och diskussion den dagen. Vidare berättade 

hon att brukaren utan demenssjukdom inte sökte kontakt med personalen så ofta, utan det var 

mer brukaren som led av demens som sökte denna kontakt. Ytterligare en personal menade att 

personalen och anhöriga varvade detta med att diskutera och samtala med brukaren utan 

demens, men en del hade anhöriga som bodde långt ifrån och som inte orkade. Vid mat eller 

kaffestunder uppstod dock naturliga kommunikationsplatser för samtal menade de flesta. 

Följande citat visade på detta:  

 
Kring maten brukar vi ta oss tid och läsa tidningen och man kan diskutera nånting 
som varit på tv. Det vet man då att den som är klarare har kanske tittat på det, och 
hockeyresultaten, hur det gick för hockeyn, och sen har jag tagit med mig en 
gammal bok hemifrån, […] och den läser jag ifrån och det tycker dom är väldigt 
intressant. 
 

Arbetsterapeuten upplevde att brukaren som hade demens upptog mycket tid av personalen. 

Hon hade uppfattningen att brukaren som var icke-demenssjuk, fick mer eller mindre klara sig 

själv, och hade också större förutsättningar att göra det. Hon uppfattade dock situationen 

generellt att brukaren som var icke-dement trots allt hade en viss chans att få vara med på 

intressanta resonemang om dagshändelser. 

 

Ytterligare en beskrivning uttrycktes av en ur personalen som berättade att de ibland kommer 

överens med den övriga personalen om att gå in på ett rum och prata. Men kvällstid var det 

svårt att få tid till kommunikation på grund av ständiga larm och personalbrist. Följande citat 

beskrev möjligheten till samtal: 

 
Jaa…suck, korta tider, jag har ju en telefon jag bär på mig ibland då och då, och 
den ringer och det larmar så där. Om vi sätter oss ner personalen och säger nu, nu 
går jag in här och blir ett tag, då accepteras det, okej gör du det. Men inte hinner 
vi, ja alltså, inte, inte, nää. […] Där har jag ett himla dåligt samvete. Mycket, 
skulle vilja följa lite mer på ställen, fara så där, men vi hinner inte, finns inte en 
chans. 
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Personalen upplevde telefonen som ett stort störningsmoment som dock ändå var tvunget att 

finnas som en trygghet för de äldre. Flera ur personalen lade fram behovet av ytterligare en 

anställd för att kunna kommunicera mer utan stress. Personalen skulle veta att det fanns en 

som kunde ta telefon. 

 

Några speciella aktiviteter som en del av kommunikationen med brukare utan demens fanns 

inte, förutom att umgås, prata, sjunga och läsa i det dagliga. Citaten från två ur personalen 

visade detta: 

 
Jag har bytt boendedel så jag är på den piggare delen just nu, och de är så pigga så 
de kan diskutera dagshändelser och de läser tidningarna och vi pratar om allt 
möjligt. Jodå, det finns tid än så länge. 
 
…Det vi gör dagligen det är ju att vi alltid pratar, vi försöker ju umgås, jag sitter 
alltid och fikar med dem och, har ju då ibland underhållning, vi brukar ha 
boluncher, vi äter tillsammans hela, men det är för lite tid, det skulle kunna vara 
mycket mer. 

 

Ett par personal nämnde att det har funnits musik i vården som var uppskattad med mycket 

sång och diktläsning. Personalen menade att de aktiviteter som fanns att erbjuda var, 

hemlagad mat, att någon kom dit och spelade eller att kyrkan kom en gång i månaden. Ett 

boende hade en kör som övade hos dem och bjöd på sång och musik. Bingo var på gång att 

starta på ett par boenden. En personal menade att brukarna inte var i så stort behov av så 

mycket aktiviteter, hon upplevde det som att brukarna inte ville ha det. Citatet nedan visar på 

detta:  

 
Nää, man orkar inte. Man är inte i så stort behov av och flacka och fara. De 
kommer ju in i rutinerna frukost, lunch och kaffe och middag och kvällsmat, det 
är det ju, det kan de. 

 

En annan ur personalen såg det som att aktiviteterna och kommunikation vävdes in vid 

matsituationen när de lika satt uppe, därefter var det vila de önskade. En personal brukade 

hämta annonsbladet åt en brukare för att se om det fanns något av intresse, men han ville inte 

gå själv utan att ha någon med sig. En personal beskrev hur hon och en till ur personalen i 

somras var hem till henne tillsammans med tre brukare, och ytterligare en gång var två 

personal och tre brukare hem till en brukares stuga. Uppskattat av brukarna, men det var 

sällan det hände enligt henne. Ett boende inredde ett sinnenas rum med möbler, växthus, 

fontän och doftljus att elda under som ett ställe att njuta av. En personal tyckte att 
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personalstyrkan räckte i deras boende, de hade tid ibland att fara in till stan med någon 

brukare. De övriga saknade denna tid och några ur personalen visade på möjliga lösningar på 

detta problem. Två ur personalen såg samarbete som en lösning. Citatet nedan visar på detta: 

 
Vi har ju funderat på att göra öppna dörrar, så att vi ska, kunna gå emellan och att 
de här dementa ska kunna gå mera emellan, så jobbar vi tillsammans lite mer. […] 
Sen kan vi hjälpas åt bättre[…] och då kanske vi kan ta de här som är något så när 
klara och göra nånting med dem och så där. 

 

En annan ur personalen såg lösningen på telefonhindret för kommunikation som citatet 

visade: 

 
En heltidare till så skulle vi ha tiden…det gör så mycket att ha en heltid till. {…] 
Men är man då tre, då vet jag att den tredje kan ta de här ringningarna, och då kan 
jag jobba i lugn och ro med det här jag behöver ha hela tiden kontakt. 
 

Två ur personalen hade tankar om hur de skulle må bättre och orka ge mer av sig själva i 

mötet och kommunikationen med brukarna. Citaten nedan visade på detta: 

 
En person till på varje enhet, då skulle personalen orka mera, må bättre. 
En heltidstjänst till på varje enhet så skulle vi ha en jättebra arbetssituation idag. 
 

Personalen hade olika idéer på hur man skulle kunna förändra och ta bort hinder för 

kommunikation och aktiviteter med brukare utan demens.  

 

Personalen var enig om att integrationen var jobbig för brukaren som inte led av en 

demenssjukdom. Brukarna var ändå väldigt toleranta och accepterade situationen trots att den 

upplevdes svår ibland. Nackdelarna var för brukare utan demenssjukdom som personalen såg 

det. Två ur personalen såg integrationen som att brukare utan demens blev lidande på grund 

av tidsbrist, som citatet nedan visade på: 

 
Nackdelen är att de dementa tar ju mer tid än de friska. De blir ju lidande på att de 
inte får det de, för de har ju så mycket behov av det här och prata och kanske få, 
bara fara ut på gården, men ibland har man inte ens tid att följa dem ut och sitta i 
solen utan man får köra ut dem och säga ”sitt här”. Och det är ju inte så kul, att en 
kanske just då måste sitta ensam i solen. 
 
…De får inte den tiden, man, vi skulle vilja ge dem. Finns inte plats. De tar så 
fruktansvärt mycket tid när man är dement, de suger åt all personal, finns inte 
plats. Jättesvårt. 
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Ytterligare en ur personalen visade på risken att gå tillbaka i tankeverksamheten om brukaren 

inte fick någon stimulans och hur de upplevde situationen som jobbig. Citatet visade på detta: 

 
De tycker det är jobbigt om det är, om den demenssjuke är långt gången, de blir ju 
oroliga och ofta svamlar de och stör, de kan ropa och skrika och så att de…. Man 
ser att de upplever det jobbigt, den är inte bra den situationen. Och så kan de ju bli 
mer dement än vad de var. Om jag är bara icke-dement och så kommer det åtta 
andra dementa och då blir ju jag det till slut, du får ju ingen upplyftan. 

 
En annan ur personalen hade av en intellektuellt klar brukare hört följande citat: 

 
Ja, inte trodde jag att jag skulle komma hit för och bli tokig, man måste väl vara 
tokig som bor här. 
 

Två ur personalen såg brukare som hade gått långt i sin demens som en orsak till att de övriga 

brukarna upplevde det som jobbigt. Brukaren utan demens berättade inte så gärna vad de 

tyckte om situationen. Citatet visade på denna problematik: 

 
Ja, det måste vara nackdelar för de som inte är dementa i alla fall, för de tycker 
inte om att se dem som är i dåligt skick om jag så säger. 
 
Den här generationen de säger nog inte så gärna heller direkt vad de tycker utan 
de försöker ju foga sig. …Det blir ju det att dom kräver ju så mycket den som är 
mer dement så de försöker styra att de ska bo på ett demensboende, men det finns 
ju inte alltid plats, så då blir det ju här och då blir det en blandad och då blir det 
lite galet. 
 

Arbetsterapeuten nämnde att en del anhöriga tyckte synd om sin anförvant som måste vara på 

en avdelning med demenssjuka då deras kära var mer intellektuellt klar i tanken. En del 

anhöriga ansåg att deras kära skulle ha mer likasinnade på sin avdelning för att få ett bra 

utbyte av kommunikation och gemenskap. Arbetsterapeuten förstod de anhörigas reaktion 

men försökte samtidigt förklara att om det var deras mamma som blivit dement, skulle de då 

fortfarande anse det som helt rimligt att hon skulle flytta ifrån äldreboendet. Arbetsterapeuten 

lyfte fram tankar som de anhöriga oftast inte tänkt och som gjorde att anhöriga fick en bättre 

förståelse för situationen. 

 

Kommunikation mellan brukare utan demenssjukdom och brukare som lider av demens 

Kommunikationen mellan dessa grupper krävde lite mer enligt intervjupersonerna. Samspelet 

var inte på samma nivå, där båda kunde ge och ta i kommunikationen. Flera ur personalen 

beskrev kommunikationen mellan brukarna med att brukaren som var icke –demenssjuk var 

omtänksam och brydde sig om brukaren som led av demens, att hon/han fick vara med vid 
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gemenskapen och pratade med dem fast de inte fick så rediga svar.  Följande citat från två ur 

personalen visade på känslor inför brukare med demens: 

 
Jo, man kan säga till så vida att den här som är den friskare utav dem tycker så 
otroligt synd om den här som är så bedrövligt så den inte vet vart den ska gå eller, 
ja och att den inte bor här till exempel och såna här saker. 
 
…De går ju fram och pratar med dem så här, de här som är icke-dementa. […] De 
bryr sig om varandra och hur de mår och var de är och så där, så det gör de. 
 

Kommunikationen mellan brukarna gick lättare när den ena var i början av sin demens. En av 

personalen beskrev att brukare utan demenssjukdom kunde hjälpa brukaren som led av 

demens att klara av sin tillvaro. En ur personalen upplevde att det fanns så lite förståelse för 

brukare med demens. Anledningen berättade hon var att brukaren som led av demens ofta var 

kroppsligt väldigt pigg. Följande citat berättat av en ur personalen visade på hennes tolkning 

av svaret som en oförståelse från en brukare: 

 
De som har Alzheimers ser ju kroppsligt inte ut att vara sjuka, de har otrolig 
motorik och ser jättepigga ut, och så vet jag, att för att hon ska få en lugn 
mattillvaro, ska jag gå dit och hjälpa henne, vara ett stöd vid henne, skala potatis 
och det, och men då kan många utav de klara då säga ”det där ska de väl klara 
själv”. Alltså de förstår ju inte vad det är som händer här uppe (pekar på huvudet) 
på en som är dement, och det ska de inte behöva heller, för de ska ju inte behöva 
vara sjukvårdsutbildade.  
 

En ur personalen berättade att brukare utan demens kunde bli frustrerade över att de övriga 

brukarna pratade om saker som inte existerade. Ytterligare en personal berättade att 

irritationen också kunde röra sig om att brukaren med demens gick fram och tillbaka, 

plockade i saker, och gick in i rummen. Ytterligare en lade till matsituationen som en källa till 

irritation. Ännu en beskrivning av en irriterad situation gav en ur personalen som berättade att 

det ibland hände att brukaren slog till den andre som led av demens. Följande citat från två ur 

personalen visade på situationer som de upplevde var jobbiga för brukaren utan demens i 

samspelet brukarna emellan:  

 
De vill inte äta, de kan inte äta tillsammans. Vi får som då föra dem till en annan 
plats, de som är klar om jag så säger, får sitta för sig, längre ner så att de slipper 
sitta och höra det här. Skjuta i stolar, bråka och skrika, och så äter de ju inte, jag 
menar, de äter ju inte så fint, men de vill ju ändå äta själv med sked. Och en del 
äter på rummen, så. 
 
Det är klart man blir förbaskad någon gång om någon kommer och tar tag i 
rullstolen och nyper mig vet du, och nyper tag så här vet du det och då kan de ju 
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slå. Det händer, det händer, det kan jag säga från gång till gång. Då får vi försöka 
gå dit och förklara, men det är svårt också för dem, för då är de så frustrerad och 
arg, den här som är icke-dement, alltså att då får vi försöka lugna ner dem i ett 
rum, och oftast pratar man med dem där och då är man oftast ganska länge där 
inne med den. Så att de får ur sin ilska. 

 

Arbetsterapeuten menade att det var väldigt lite, nästan ingen kommunikation mellan brukare 

med och utan demens. Hon ansåg att det krävde för mycket av brukaren utan demens att prata 

med en person som hade demens, så de gamla klarade inte riktigt upp det. Kommunikationen 

berodde till stor del på hur personalen hanterade situationen mellan brukarna. Personalen 

kunde låta samtalet fortgå trots att berättelsen inte hade någon ordning, och även bejaka 

känslan fast brukaren dragit fel slutsats menade hon. Hon förklarade det med att brukare utan 

demens kände att det här var ju helt fel, de gick som in helt och hållet i diskussionen och då 

gick det i stå enligt henne. Hon hade uppfattningen att det var väldigt sällan som någon av 

brukarna satt och hade någon slags gemenskap i stället var det mer att bry sig om varandra.  

Citatet nedan visade på detta med att bry sig om andra: 

 
…Men däremot har vi väl några som och det är både de som är dement och icke-
dement som har jobbat inom vården, och är för att pyssla om andra, de kan se, 
rätta till och hjälpa till och så här lite grann, så här vara mån om dem. 
 

Både personalen och arbetsterapeuten förmedlade att integrationen upplevdes svårare av 

brukare utan demenssjukdom. Arbetsterapeuten beskrev hur brukarna utan demenssjukdom 

hade lite tålamod och att ett fåtal ibland kunde vara elak mot de övriga brukarna. Följande 

citat visade på detta: 

 
Det är väldigt olika men över lag, så måste jag säga att jag tycker de har ganska 
lite tålamod med dem som är dementa, en del förstår ju att de är glömska och så, 
och sen kan jag tycka att väldigt många av de äldre är lite föraktfulla mot dem 
som har drabbats av demens. Och hos dem sitter det kvar mer än hos personalen 
och yngre personer att det är nåt skamligt att drabbas, att vara så glömsk och 
svamla på att så att de hånar dem många gånger. Nog vet väl varenda människa att 
din morsa är död eller, jahaja har hon rymt nu igen jaha, hon brukar ju rymma.  
 

Arbetsterapeuten menade att brukarna ibland kunde vara ganska skoningslösa mot varandra 

Hon menade att detta oftast handlade om att brukaren ville markera sig själv på något sätt, 

och visa att han/hon minsann hade kvar sina tankar i behåll och inte var i så dåligt skick som 

de övriga brukarna. Brukaren såg kanske inte sina egna brister som kunde vara en 

begynnande demens även hos dem. 
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All personal var enig om att man skulle skilja på brukare med en demenssjukdom och brukare 

utan demenssjukdom på ett särskilt boende. Båda grupperna skulle må bättre av det ansåg 

personalen. Brukaren med en demenssjukdom klarade inte av ljud och rörelse på samma sätt 

som en brukare utan demens och kunde därigenom bli oroligare, börja vandra runt och slita i 

saker och ibland även bråka. Några ur personalen menade att medling vid dessa tillfällen tog 

mycket av personalens tid. Personalen var överens om att brukaren skulle ha en diagnos på 

demens och att särskiljning skulle ske redan innan de flyttade in på ett särskilt boende. Hade 

brukaren väl flyttat in skulle han/hon inte behöva flytta igen eftersom brukaren med en 

demenssjukdom mådde dåligt av en sådan flyttning ansåg flera ur personalen. Några ur 

personalen menade dock att variationen i arbetet blev större för dem med blandade grupper. 

Nedanstående citat visade en av personalens tankar kring integration: 

 
Och jag upplevde att när man lät dementa bo för sig själv, de var på vissa enheter, 
så mådde de bättre. För det kan vara jättejobbigt för en som är dement att en går 
alltid och rättar till dig, vilket de här klara gör, de påpekar gärna. Du man ska inte 
tro att äldre är snäll mot varandra, det är inte alls sant, de kan vara hemska mot 
varandra. Om du då hela tiden får höra att du inte kan nånting, att du gör fel då 
skapar du en oro där. 

 

Arbetsterapeuten menade att det skulle vara svårt att särskilja brukare och inte önskvärt heller 

då en stor del av brukarna på äldreboendena lider av någon form av demenssjukdom. Hon 

menade att frågan egentligen var att väga mot om man skulle ha kvar kvarboendeprincipen5, 

och utan integration och denna princip skulle det bli en ständig flyttkarusell som är mycket 

olycklig för alla parter. Hon ansåg vidare att alla enheter helst skulle utformas så att de 

passade för brukare med demenssjukdom utifrån både fysisk miljö och med ett tydligt 

bemötande från personalens sida. Denna tydlighet i miljö och bemötande skulle enligt henne 

vara positiv även för brukare utan demenssjukdom. Nackdelen med integrationen som hon 

såg det var att brukare utan demenssjukdom blev störda av brukare som ropade, skrek eller 

ville fara och knuffa och köra rullatorn mot dem. Det fanns möjlighet till förändring ansåg 

hon och i slutändan handlade det om människosyn. 

 

Arbetsterapeuten menade att människosynen som socialförvaltningen skulle följa var att alla 

människor hade lika värde och lika rätt. Detta innebar enligt henne att äldre skulle ha samma 

rätt till äldreboende och skulle accepteras antingen brukaren hade demens eller inte. Hade vi 

                                                           
5 Äldre ska få bo kvar på äldreboendet till sin död, utan att behöva flytta därifrån. 
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rätt att ”sortera” ut vissa personer från äldreboendet för att brukaren led av demens var en 

fråga vi skulle ställa oss.. 

 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att det fanns vissa likheter mellan hur kommunikationen upplevdes av de 

olika grupperna. Personalen liksom arbetsterapeuten beskrev kommunikation mellan personal 

och demenssjuk som tidskrävande, med krav på ett speciellt bemötande med mycket 

kroppsspråk. Bakgrundshistorien var ett måste för att kommunicera med brukare som hade 

demens. De var även ense om att någon speciell kommunikation inte fanns mellan brukare 

med demens och brukare utan, det krävde för mycket. Den kommunikation som främst fanns 

var av karaktären omtänksamhet, att vara mån om dem, att irritera sig över dem på olika sätt 

eller att tolerera och acceptera situationen. Både arbetsterapeuten och personalen upplevde att 

det fanns lite tålamod från brukare utan demens mot dem som hade en demenssjukdom. 

Vidare upplevde all personal att tidsbristen var ett gemensamt problem och att lite tid fanns 

över till kommunikation och aktiviteter med brukare. Både personalen och arbetsterapeuten 

förmedlade samma behov av utbildning. 

 

Skillnaderna som kom fram gällde synen på om det skulle vara integrerat boende eller inte på 

särskilda boendeformer. Personalen tyckte att brukare med demens skulle placeras på ett eget 

boende om de hade diagnosen för deras egen skull. Tillvaron skulle bli lugnare för dem. 

Arbetsterapeuten ville gärna se att alla boendeenheter skulle anpassas till demenssjuka då 

detta skulle vara positivt även för brukare utan demens. En skillnad framkom även vid brist på 

tid till kommunikation där personalen ansåg att det var brukare utan demens som inte fick 

tiden. Arbetsterapeuten däremot menade att det var brukaren med demens som sällan eller 

aldrig fick delta i djupare diskussioner, brukaren utan demens hade dock större möjlighet till 

dessa samtal. 

 

Diskussion 
Socialstyrelsen (2000) anser att kommunicera med andra människor är en viktig förutsättning 

för att må psykiskt väl och är ett behov som bör tillgodoses. Kommunikation mellan 

människor kan vara mångskiftande och ingå i flera olika situationer, exempelvis kan en 

utevistelse ge många tillfällen till diskussion och samtal. SoL 1 § talar om vikten att kunna 

vara delaktig i samhällslivet, och detta gäller antingen personen bor i eget eller särskilt 
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boende. Dessa styrande principer för äldreomsorgen innebär att människor på ett särskilt 

boende ska kunna bestämma över sitt dagliga liv och följa med i både samhälls – och 

kulturutbudet och leva ett socialt aktivt liv i den mån de klarar av det. Om en människa har 

tappat sin verbala förmåga till kommunikation måste tilliten till en värdig och trygg omsorg 

ändå finnas kvar. Här har anhöriga en viktig roll genom att vara språkrör för brukaren och 

förmedla till personalen vad brukaren tidigare har tyckt om att göra, antingen socialt eller 

enskilt. För personalen innebär det att med olika former av kommunikation hitta någon 

meningsfull aktivitet som är lämplig utifrån förmågan. 

 

Studien visade att personalen på de undersökta äldreboendena upplevde att det fanns brist på 

både tid och personal för att kunna uppfylla de intentioner som SoL 1 § ställer.  Tidsbristen 

medförde att brukarna hade vissa svårigheter att ta del av något speciellt kulturutbud, 

personalen hade även svårt att tillgodose speciella önskemål från brukaren och kulturutbudet 

som fanns att tillgå var sparsmakat. Personalen kände sig frustrerad och otillräcklig i sitt 

arbete när de inte hade tid att tillgodose de sociala behoven hos brukarna. Denna känsla av 

frustration, begränsat inflytande och maktlöshet skulle kanske på sikt kunna resultera i 

stressrelaterade sjukdomar och ökad ohälsa hos personalen och i olyckliga fall leda till att 

personen tappar sin inlevelseförmåga och kanske distanserar sig från arbetet.  Bergstrand och 

Hermansson (1998) anser att arbete inom vård och omsorg är mycket krävande och menade 

att personalen måste ha en inre trygghet för att kunna förmedla det vidare till brukarna. För att 

kunna mildra den psykiska påfrestningen i arbetet är kvalificerat stöd viktigt att ge personalen 

anser författarna. Finns detta stöd att tillgå för personalen i dag? Större delaktighet i beslut 

skulle kunna göra att personalen ser sitt arbete ur en annan vinkel och får en större förståelse 

för arbetet i sin helhet.  

 

Att möta brukare i behov av social omsorg måste alltid utgå ifrån att möta människan 

(Grönquist, 2000), samma tanke har Edberg (2002) när det gäller brukare med en 

demenssjukdom. Carlson (1996) anser att omsorg blir till i kommunikationen och mötet 

mellan personal och brukare eftersom omsorg är ett praxisämne. Waerness (1983) benämner 

”omsorg om andra” som omsorgsarbete med både en praktisk och känslomässig sida och 

därmed både ansvar och skyldigheter gentemot den hjälpbehövande.   SoL 3 kap 3 § betonar 

att insatserna inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Verksamheten måste därmed 

utvärderas för att kunna se kvaliteten. Ett sätt kan vara att mäta i någon form hur mycket tid 

som ges till varje brukare när det gäller kommunikation och aktiviteter under en begränsad 
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tid. Förbättringar måste kunna värderas mot exempelvis en målsättning eller tidigare resultat 

för att kunna genomföras. Personalen har då lättare att lokalisera bristerna, hitta orsaken till 

dem och därigenom finna lösningar till förbättringar av kvaliteten i arbetet. Om sjukfrånvaron 

är hög och vikarierna många, går det att upprätthålla en god kvalitet för brukarna enligt lagen 

då? 

 

Personalen använde sin egen kropps - språk och sina händer som ett mycket användbart 

uttryckssätt, vid kommunikation med demenssjuka som förlorat sin förmåga till konversation. 

Både personalen och arbetsterapeuten i undersökningsstudien hade stor medvetenhet om att 

ett samtal med en person som led av demens, skulle startas genom att knyta an till någonting 

som hänt tidigare i brukarens liv. Undersökningsstudien visade också att personalen var 

medveten om de krav som ställdes på dem utifrån lagen när det gällde brukarens möjlighet till 

delaktighet i samhället. Personalen ansåg att de gjorde sitt yttersta för att hinna aktivera och 

kommunicera med brukarna utöver den basala omsorgen. Dock menade personalen att båda 

grupperna av brukare inte fick social gemenskap i tillräcklig mängd med personalen. Solem 

(1996) liksom arbetsterapeuten i studien ansåg att aggression hos brukare med demens ofta 

hade sin förklaring i att kommunikationen gått snett genom tillrättavisning eller missförstånd. 

Att kommunicera med brukare som lider av demens kräver mer tid av personalen för att 

brukaren ska förstå vad som händer. Personalen upplevde sig ha tidsbrist och detta kan vara 

orsak till att missförstånd uppstår, genom att samtal avbryts eller har svårt att ta form. 

Kommunikation brukarna sinsemellan handlade ofta mer om att brukaren utan demens brydde 

sig om den andre, något direkt samtal förekom inte. Arbetsterapeuten i studien ansåg att 

brukaren med demens sällan eller aldrig hade möjlighet att diskutera annat än frågor kring 

mat och sömn. Personalen har goda idéer om hur man ska kunna skapa tid för mer utrymme 

för kommunikation och aktiviteter, och det gäller för kommunen att ta tillvara detta och 

utveckla det vidare.  

 

Resultatet visade också på svårigheten att arbeta inom äldreomsorgen. Svårigheten enligt 

personalen bestod i att yrket är krävande då man hela tiden omges av andra människor, både 

brukare och anhöriga som har rätt till ett trevligt bemötande oavsett situation och tid. En 

brukare kunde vara orolig och aggressiv och den andra ville ha gemenskap, och detta krävde 

stor flexibilitet av personalen. Personalen kände stor glädje för sitt arbete med de gamla, men 

såg även bristerna i arbetet och hade synpunkter och idéer om förändring. Kunskap om olika 

demenssjukdomar är nödvändig för att förstå olika beteenden och personalen efterlyste mer 
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kunskap trots sina erfarenheter. Här måste personalens egna önskemål få komma till uttryck 

om vilka kurser som är viktiga.  

  

I studien framkom även frågan om brukare med och utan demens skulle integreras på samma 

boende. Resultatet visade på en skillnad mellan personalen och arbetsterapeuten i denna fråga. 

Personalen menade att brukaren med demens krävde en speciell miljö som ett eget boende för 

att kunna få så god livskvalitet som möjligt, samtidigt skulle brukaren utan demens kunna ha 

mer intellektuellt utbyte med likasinnade på sitt boende. Arbetsterapeuten menade att 

kvarboendeprincipen fanns i kommunen och därigenom skulle tryggheten finnas för de 

boende att få bo kvar på äldreboendet. Olika sjukdomar exempelvis stroke kan göra att en 

intellektuellt klar brukare plötsligt hamnar i en annan situation. Detta gör denna fråga om 

särskiljning av brukare mycket svår, det finns inget enkelt sätt att lösa detta på. Alla 

människors lika värde och lika rätt är här en viktig punkt, så det återstår att lösa denna fråga 

genom att utveckla integrationen så att brukarnas förmåga och möjlighet att bo tillsammans 

förstärks. Detta kan ske genom att se över både yttre och inre fysisk miljö med inriktningen 

på vad som är bäst för brukaren med demens. Denna miljö skulle även vara till godo för 

brukaren med intellektet klart. 

 

Svårigheter finns att tillgodose båda brukargruppers delaktighet i samhället på olika sätt. Alla 

möten som sker mellan människor är kommunikation i någon form och det krävs tid för att 

utveckla ett förtroende och få god kvalitet i samtalet. Tiden är en central grundförutsättning 

för demenssjuka att hantera sin splittrade värld och kunna kommunicera med andra, likaväl 

som brukare utan demens som upplever sig ensam och ängslig.  Ålderdomen är det sista 

stadiet i Erikssons (1985) teorier då visdom ska infinna sig och för att kunna lösa detta på ett 

positivt sätt krävs att personalen hinner bekräfta och se varje brukare. Tiden är oerhört 

betydelsefull och går inte nog att understryka, för att som brukare få en värdig omsorg med 

kommunikation och kunna knyta ihop livet som helhet. Aktiviteter av olika slag är också en 

form av kommunikation. Personalen behöver kontinuerlig kompetensutveckling på olika 

områden för att lättare kunna finna varje persons sätt att uttrycka sig och få den erfarenhet 

som behövs. Stödet till personalen bör vara utifrån deras önskan och behov, och kan variera 

från tid till annan. Resurserna avgör vilken kompetensutveckling som ges till de anställda och 

hur kommunen kan rekrytera personal med rätt kompetens. Diskussion om hur verksamheten 

ska förbättras ur både personalens och brukarnas situation måste fortgå kontinuerligt. Genom 
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ett nätverk på olika plan inom och mellan andra kommuner och forskningsinstitutioner kan 

man utveckla kunskap, erfarenheter och idéer i syfte att utveckla verksamheten till det bättre.  

 

Att dra några generella slutsatser om hur det ser ut på alla äldreboenden går inte att få fram av 

detta material då studien endast utgick från tre boenden och ett personalperspektiv. En 

fördjupad förståelse inom det problemområde som behandlats i denna uppsats kräver både 

observation och intervjuer med brukarna på särskilda äldreboenden.  Men förhoppningsvis 

kan denna studie väcka frågor och diskussion och fortsatt forskning om detta viktiga ämne. 
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Bilaga 1. 

 
Intervjuguide 
 
 
1. Hur ser arbetssituationen ut på avdelningen?  
 
 
2. Vad är omsorg för dig? 
 
 
3. Hur kommunicerar (når kontakt med varann) du med en demenssjuk? 
 

 
4. Hur uppfattar du att den som är icke –dement upplever situationen att bo med 

demenssjuka?  
 
 
5. Har du(personalen) tid att prata/diskutera intressen, dagshändelser med en icke-

dement?  
 
 
6. Finns det någon kommunikation/möte mellan den demenssjuke och den icke –

dementa? 
 
 
7. Hur ser du på detta att integrera personer med demensdiagnos och de utan? 
 
 

 
8. Upplever du att du behöver mer kunskap/insikt om kommunikation, olika 

demenssjukdomar eller annat?  
 
 

 
9. Känner du tillfredsställelse i ditt arbete? 
 
 




