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Förord

Examensarbetet har utförts under höstterminen 2009 vid Luleå Tekniska Universitet, 

Institutionen för arbetsvetenskap. Vi valde detta ämne för att det är intressant samt att 

kunskapen om detta ämne är viktigt att inneha då vi kommer att möta personer med demens i 

vår framtida yrkesroll.  Vi vill tacka de personer som har deltagit i studien och som har delat 

med sig av sina erfarenheter inom detta område. Vår förhoppning är att vi på ett objektivt sätt 

presenterat deras berättelser. Ett stort tack riktas även till handledaren Benita Eliasson för 

hennes engagemang och stöd under arbetets gång.

Ett stor tack till alla!

Britt-Marie Larsson & Ann-Kristin Pettersson
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Sammanfattning

Syftet med studien var att beskriva vilken betydelse personalen upplever att ett bra bemötande 

och en bra boendemiljö har för personer med demens. Vi har valt att intervjua 

omsorgspersonal som arbetar med personer med demens på ett demensboende. Studien utgick 

ifrån ett personalperspektiv och beskrev vilken betydelse personalen upplever att bemötandet 

och boendemiljön har för personer med demens. Metoden som använts har en kvalitativ 

ansatts där det gjordes intervjuer av sex personal. I analysen av studien framkommer det att 

bemötandet har större betydelse än vad boendemiljön har för att kunna bedriva en god omsorg 

om personer med demens. Boendet som ingick i studien var tidigare ett ålderdomshem som är 

ombyggt men där planlösningen inte är utformad speciellt till ett demensboende. Personalen 

betonar att det är bemötandet som i första hand har betydelse för om det ska bli en god 

omsorg eftersom planlösningen av boendet är statiskt. Personalen anser att genom att bemöta 

de dementa på deras villkor kan de på detta sätt stödja och förstärka de funktioner som finns 

kvar. Med små och enkla medel anpassas dock boendemiljön för att underlätta för de dementa 

i vardagen. Slutligen kan det konstateras att personalen är väldigt medvetna om att de ska se 

till det friska hos varje boende och inte se en diagnos vilket innebär att de använder sig av ett 

salutogent synsätt i omsorgen om de boende samt att de skapar trygghet genom att skapa goda 

relationer i vardagen.

Sökord: äldre, demens, boendemiljö, miljö*demens*.  
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Abstract

The purpose with this studie was to describe the importance of the interaction and the living 

environment with persones with dementia. We have chosen to interview staff who works with 

elderly people with dementia who lives at an old peoples home. The study was from a 

personall point of wiew and describes the mening the staff experience that the interaction and 

the living environment has for people with dementia. The method that is used has a qualitative 

approach and six staff was interviewed. In the analys of the study we have seen that the 

interaction have more importance than the living environment has to be able to persue a good 

care for people with dementia. The elderly peoples home was earlier a home for old people 

but is now adjusted to fit for people with dementia. The staff emphasizes that by interact with 

people with dementia on their terms  the staff can support and reinforce the funktions they 

have left. The staff also adjust with small and simple means the livingenvironment to make it 

easier for people with dementia in their everyday life. Finally it can be established that the 

staff is aware of that they have to see beyond the diagnosis and see to the healthy within each 

and every person who lives at the old peoples home. That means that the staff is using a health 

perspektiv in their work with people with dementia. To create security within the persones 

who is living at the old peoples home is the staff eager to establish good relationschips in 

their everyday life.

Keyword: elderly poeple, dementia, environment, dementia, design.
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Inledning

Alla människor påverkas av den miljö de befinner sig i och det gäller i särskilt hög grad 

personer med åldersdemens.  Det beror på att den kognitiva förmågan hos personer med 

åldersdemens förändras, en förändring som karaktäriseras av att de olika jagfunktionerna; 

minnesfunktionen, varseblivningen, tänkandet, språket försämras vilket leder till att det blir 

svårt att skilja på den inre och yttre verkligheten. På det viset blir individen som drabbats av 

demens utlämnad till den omgivande miljön, eftersom de inte kan tolka olika sinnesintryck. 

Dessa funktionsnedsättningar bör och kan kompenseras av en god miljö (Erdner et al., 1987) 

vilket är viktigt att ta hänsyn till när äldreboenden planeras.

En annan betydelsefull aspekt är hur omsorgspersonal bemöter personer med demens. En 

god omsorg och ett gott bemötande är väsentligt för att ge trygghet, närhet och 

behovstillfredsställelse, men även för att stimulera förmågan hos den enskilde menar 

Abrahamsson (2003). En person med demens ska aldrig uppfattas som ett objekt, utan ses 

som den person de är bakom diagnosen. Relationen måste byggas på respekt och att 

värdigheten för personen med demens bibehålls intakt. Personal som arbetar med människor 

som drabbats av de funktionsnedsättningar som demenssjukdom ger upphov till, behöver tid 

till reflektion för att kunna göra sitt arbete på bästa sätt. Tidspressen idag kan göra det svårt 

för omsorgspersonal att bibehålla en god relation. För att människor med dessa 

funktionsnedsättningar ska kunna ha en god vardag är det viktigt att arbeta mot samma mål 

både när det gäller medicinsk behandling och omsorgsinsatser. Det är bra att det skapas 

förutsättningar för ett liv i gemenskap med anhöriga och vänner som en del i den 

övergripande målsättningen med omsorgsinsatser (ibid.).

Vård och omsorg om äldre, där demensvården ingår regleras i grunden av 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) vilka styr 

hur en god demensomsorg ska bedrivas. I praktiken går dessa två lagar oftast in i vartannat i 

demensvården. Samma personal kan arbeta med båda lagstiftningarna i den dagliga 

omvårdnaden av personer med demens (Ds 2003:47). De övergripande målen för 

Socialtjänstlagen anges i 1 kap. 1§ i SoL, Socialtjänstlagen. Paragrafen anger att samhällets 

socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska 

och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
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situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Det framkommer i Socialtjänstlagen, (SFS 2001:453) i 5 kap, 4-6 §§ vad kommunen ska 

verka för; äldres rätt till särskilt boende och goda bostäder med stöd och hjälp för att kunna 

leva ett självständigt liv.

Vid utformningen av miljön runt personen med demens och vid bemötande av denne måste 

hänsyn tas till den enskildes behov, önskemål och förmågor. När den enskildes behov blir 

tillgodosedda blir omvårdnaden bättre för den enskilde. Vilka krav ställer detta på bemötandet 

och utformningen av boendemiljön i äldreomsorgen?

Syfte
Syftet med studien är att beskriva vilken betydelse personalen upplever att ett bra bemötande

och en bra boendemiljö har för personer med demens. Vi har valt att intervjua 

omsorgspersonal som arbetar med personer med demens på ett demensboende. 

Centrala frågeställningar i studien är:

 Vilken betydelse har bemötandet för personer med demens?

 Vad utmärker en god boendemiljö för personer med demens?

 Hur arbetar personalen på det här demensboendet med bemötande och miljö?
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Demens
Demens är ett samlingsnamn för olika symtom på att vissa funktioner i hjärnan har blivit 

nedsatta. De funktioner i hjärna som påverkas är; minnet, koncentration, uppmärksamhet, 

språk och tänkande men det finns även andra mentala funktioner i hjärnan som påverkas vid 

en demenssjukdom. Dessa funktionsnedsättningar i hjärnan gör att en persons beteende 

påverkas och de kan genomgå en personlighetsförändring. Demenssjukdom är inte möjlig att 

bota men det är möjligt att med olika vård- och omsorgsinsatser underlätta vardagen och 

förbättra livskvaliteten för personer med demens och deras anhöriga.  Människor som 

drabbats av demens kan med känslomässig stimulans upprätthålla de förmågor som sviktar, 

detta innebär att förmågorna kompenseras och på detta vis kan sjukdomen lindras och 

livskvaliteten förbättras långt in i sjukdomsförloppet. En del symtom som kan behandlas med 

läkemedel är de psykiska symtomen som kan förekomma vid demenssjukdom menar Cars och 

Zander (2006).

Enligt Socialstyrelsen (2005) finns det idag cirka 140 000 personer med demenssjukdom i 

Sverige. Av dessa insjuknar omkring en procent vid 65 år och över femtio procent vid 90 års 

ålder. Risken att insjukna i demens ökar vid stigande ålder (ibid.). Den viktigaste enskilda 

orsaken är dock hög ålder. Demenssjukdom kan drabba både män och kvinnor. Genom att 

kvinnor i genomsnitt har en högre levnadsålder konstaterar Almberg och Jansson (2003) att en 

övervägande del av dem som drabbas är kvinnor. Forskning i Sverige och övriga Europa har 

visat att kvinnligt kön är en riskfaktor samt att ärftlighet också kan vara en orsak. 

Demensboendet

När en person med demens inte längre kan bo kvar hemma ska kommunen enligt 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453) tillgodose omsorgsbehovet i särskilt boende.Vad som 

kännetecknar ett demensboende är att de är särskilt utformade, med en hemlik miljö där 

vanligen 6-8 personer bor i egna lägenheter med gemensamt utrymme för mat och social 

samvaro. Den dagliga hjälpen de får är meningen att i största möjliga mån kompensera de 

sviktande kognitiva funktionerna de drabbas av. Där stor hänsyn ska tas till den demente 

personens individuella förutsättningar att klara det dagliga livet (Ds 2003:47).

Boendemiljön
Wijk (2004) skriver att i de studier som är gjorda påvisas ett entydigt svar; att miljön är en 

viktig faktor i omsorgen om människor med demens. Därför är det angeläget att skapa en 
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miljö där dessa känner sig trygga, kan tolka och känna igen sig i omgivningen. Boendemiljön 

som de många gånger möter, kan ge felaktiga signaler som i sin tur medför att de beter sig 

irrationellt. En hemlik miljö minskar risken för hospitalisering1. Om den demente inte har en 

stimulerande miljö runt omkring sig kan det innebära en bristande förmåga till initiativ och 

planering samt att personligheten hos denna person blir förändrad. Genom att vistas i en 

hemlik miljö kan människor med demens förbli piggare och friskare, vilket i sin tur medför att 

omsorgsbehovet minskar menar Johansson et al., (2007). 

För att kunna fungera och behärska miljön menar Almberg och Jansson (2003) måste den 

demente förstå vad denne ska göra i ett kök eller i ett badrum. På vilket sätt miljön är 

utformad har en avgörande betydelse för om miljön blir ett stöd eller ett hinder i olika 

aktiviteter. Eftersom personen med demens gradvis försämras genom att de har svårigheter att 

tolka och förstå omgivningen, inskränks självständigheten och att uttrycka önskemål och 

tankar försvåras. Detta innebär även att de har försämrad initiativförmåga när det gäller 

aktiviteter av olika slag.

Den fysiska miljön
Erdner et al., (1987) menar att om en person med demens ska känna trygghet bör den fysiska 

miljön vara anpassad och lätt att hitta i. Miljön runt personen bör vara varm och ombonad, 

men också ge möjligheter till kontinuitet och närhet. Om miljön runt omkring den demente är 

kaotisk påverkas det inre psykiska tillståndet på ett ofördelaktigt sätt, genom att personen med 

demens utifrån sin inre psykiska värld tar in den yttre fysiska miljön utifrån hennes tillstånd 

och förutsättningar. För att personen ska kunna placera sig själv i ett meningsfullt 

sammanhang, känna tillhörighet i en hemlik miljö, är det viktigt med möbleringen, vilka 

textilier och vilka färger som används på boendet. Det är inte bra om miljön är för steril och 

enformig, vilket kan innebära att personer med demens blir förvirrade och desorienterade.

Basun et al., (1999) menar att den fysiska miljön rymmer många möjligheter till 

anpassning. Genom att ta bort förvirrande och onödiga föremål och istället välja bekanta och 

tidsenliga föremål blir det mindre förvirrande för personer med demens. En person med 

demens kan uppmuntras att använda ledtrådar och sina synintryck i miljön, om föremål 

placeras i rätt följd, men även att de saker som ska användas placeras väl synliga. Att känna 

                                               
1 Hospitalisering är ett tillstånd som kan uppträda i samband med långvarig vård på sjukhus, ursprungligen 
knuten enbart till patienter med schizofreni. Hospitalisering, ibland benämnd hospitalsartefakt eller 
institutionssyndrom, kan förekomma i alla sammanhang där någon blir omhändertagen och kännetecknas av 
varierande grad av apati, bristande förmåga till initiativ och planering samt en utslätning av den individuella 
profilen. www.ne.se 

http://www.ne.se
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igen olika föremål sedda från olika vinklar och sidor är en annan perceptionsaspekt. Ett 

mjölkpaket i kylskåpet kan kännas igen om det står med bredsidan utåt, medan det blir svårare 

att känna igen mjölken om den står mellan andra liknande förpackningar med bara kortsidan 

utåt. Det finns även andra sätt att använda sig av för att skapa mindre förvirring, t.ex. att 

använda sig av tydliga skyltar, symboler och även färger i miljön. Även Eriksson (1991) anser 

att rummens olika funktioner måste framgå tydligt t.ex. att det finns klara avgränsningar 

mellan kök, toalett och vardagsrum för att personen med störd rumsuppfattning ska kunna 

hitta från ett rum till ett annat och för att lättare förstå vilken funktion rummet har.

En annan aspekt att ta hänsyn till menar Melin och Bang Olsen (1999) är att inreda med 

föremål och möbler som är välkända för de boende samt att ta med de olika miljöfaktorerna. 

Därför är det viktigt att möbler är praktiska och lätta att känna igen- identifiera. Den allra 

senaste tekniken bör undvikas. Därför bör boenden inredas på sådant sätt att de dementa kan 

leva ett självständigt liv. Författarna talar även om att inredning i det egna rummet har större 

betydelse än vad man tror och att de boendes tillbakadragenhet i större utsträckning beror på 

hur det möblerats på boendet än att det handlar om åldrandeprocessen.

Till skillnad från andra författare anser Wijk (2004) att uppbyggnaden av nya miljöer som 

liknar hemmiljön, istället kan bidra till större desorientering i tid och rum och 

demenssymtomen kan förvärras om sjukdomen är långt framskriden. Författaren menar att det 

självklart är positivt att de tar med sig egna möbler, men för en del personer med demens kan 

det vara deprimerande när de ser sina möbler i den nya bostaden. Därför bör det 

uppmärksammas hur varje individ interagerar på miljön och att det planeras och utformas

efter den demente. Citatet nedan beskriver just detta förhållande:

”En god terapeutisk miljö kännetecknas också av att man är medveten 

om att varje person är en unik individ som haft ett långt liv med olika 

livserfarenheter (Eriksson, 1991, s. 51).”

Ljus - och färgsättningens betydelse
Melin och Bang Olsen (1999) skriver att det finns flera aspekter av den fysiska miljön och en 

av dem är ljusets betydelse. Alla har ett biologiskt ur i hjärnan som styrs av ljuset. Ljusbrist 

kan medföra stress, depressioner och sömnproblem. Det är också bra om de äldre kan komma 

ut i dagsljuset eller sitta vid ett fönster. Gaunt, Öhlander och Schwarz (1994) beskriver att 

människans samspel med miljön handlar mycket om sinnesupplevelser. Personer med demens 
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har en nedsatt kognitiv förmåga vilket kan innebära att miljön runt omkring den demente kan 

ha en stor inverkan på hur de klarar det dagliga livet. Funktionsnedsättningen gör att de 

boende får svårt att urskilja ljus och färger, men även att orientera sig i tid och rum blir en 

svårighet. Därför är det betydelsefullt att ha en helhetssyn vad det gäller miljön. Detta innebär 

att det bör finnas ett samspel mellan färgkontraster, form, abstrakta och konkreta mönster i 

inredningen. 

Enligt Wijk (2004) finns det ingen mall att använda sig av vid ljussättning på ett boende 

utan behoven som finns styr hur ljussättningen ska utformas. Belysningen kan bli ett problem 

och därför är en mer variationsrik och flexibel belysning som svarar mot aktiviteter som de 

olika rummen är avsedda för att föredra. Enligt Månsson (2002) kan rummet bli svårtolkat när 

det brister i belysningen. Åldrande ögon kräver stark allmänbelysning men även punkt- och 

arbetsbelysning. Författaren menar också att vid bra belysning minskar risken för fallskador 

och hallucinationer. Han talar även om hur viktigt det är att placera strömbrytaren på en 

”vanlig” plats innanför dörren, för att personen med demens ska känna igen sig och hitta 

strömbrytaren. Det är viktigt för att de bäst ska kunna använda procedurminnet2, alltså det 

minnet som kvarstår längst hos de personer som är drabbade av demens. 

Även Eriksson (1991) betonar vikten av att placera strömbrytaren på ett ”vanligt” ställe 

samt att det finns en god belysning för de äldre. Det behövs i regel många olika slags 

belysningar, t.ex. golv- och bordslampor, tavelbelysning, fönsterbelysning och ställbara 

lampor för att undvika att personer med demens blir bländade. Om det finns bra belysning 

uppfattar personen färg och volym i rummet. Lysrör är inte att rekommendera genom att de 

bländar. Wijk (2004) menar att när en person blir äldre kan det bli problem med att uppfatta 

saker i sin omgivning eftersom ögat förändras och det blir problem med att tolka olika 

synintryck. 

Miljön måste renodlas, undvika skarpa övergångar mellan mörka och ljusa partier i golven. 

Ett mörkt golv kan uppfattas som ett stort hål av en dement person. Författaren menar att även 

blanka golv kan misstolkas och uppfattas som att det vore vatten eller is. Bonade golv och 

parkettgolv är därför olämpliga. Golven bör vara mörkare än väggarna. Vid användning av 

klara färger kan det inte misstolkas eftersom klara färger uppfattas tydligare av personer med 

demens. Den färg som många personer med demens tycker om är rött, andra färger t.ex. lila 

kan uppfattas som grått skriver Månsson (2002). Även Bakker (2003) anser att de boende kan 

bli hjälpta av starka färgers kontraster, t.ex. genom att hänga ett draperi för utgången, för att 

                                               
2 Procedurminne: utgörs av motoriskt förvärvade färdigheter som att gå, cykla och simma. www.ne.se 

http://www.ne.se
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ha kontroll över de boende. Författaren anser att det de boende inte kan se, det finns inte. I 

samband med måltiderna har färger betydelse för att underlätta när de boende ska äta. Det är 

viktigt att det är kontraster mellan tallriksunderlägg och tallrik. För att de ska kunna äta 

självständigt bör det också vara kontraster mellan maten och tallriken, måltiden ska inte vara 

ett hinder för personer med demens. Det är betydelsefullt för personer med demens att miljön 

anpassas i avseende till inredning färgsättning och ljussättning för att de boende ska kunna 

leva ett så självständigt liv som möjligt.

Bemötande
Det viktigaste redskapet i arbetet med personer med demens är personalen som finns i deras 

omgivning. Viktigast av allt är ett gott bemötande och ett bra förhållningssätt gentemot varje 

enskild individ eftersom alla människor är unika individer med olika livserfarenheter. För att 

uppnå detta krävs god självinsikt, empatisk förmåga och lyhördhet. Andra redskap som är 

viktiga är att ha insikt i är känslornas betydelse för vårt beteende, erfarenheter samt personliga 

värderingar. Det man bör tänka på i arbetet med personer med demens är att skapa ett positivt 

känslomässigt klimat, för de boende påverkas av stämningen runt omkring dem. Positivt 

klimat smittar av sig till andra människor, genom att vara vänlig kan man få den demente att 

förstå, vänlighet är ett språk som alla förstår anser Almberg och Jansson (2003). Författarna 

beskriver vidare att genom att skapa goda relationer till människor i omgivningen kan detta 

påverka både symtom, välbefinnande och beteenden i en positiv riktning. 

Bengtsson (2005) ställer frågan om varför man ska ge en annan människa ett gott 

bemötande? Frågan tvingar oss att tänka efter varför. Den väcker tankar om vårt ansvar, våra 

plikter och skyldigheter samt vårt förnuft. Tanken för oss sedan vidare till några etiska 

principer som ligger till grund för lagar och förordningar; Autonomiprincipen (vår rätt till 

självbestämmande), Människovärdesprincipen (människors lika värde), Godhetsprincipen 

(göra gott inte skada), Rättviseprincipen (bemöta alla lika oavsett etnisk tillhörighet eller 

social status). Om dessa principer finns med i tanken i arbetet kan man undvika att utsätta 

någon för kränkande behandling och att själv bli ifrågasatt (ibid.).

Enligt Cars och Zanders (2006) finns nästan alltid en etisk dimension i omsorgsmöten. I 

olika vardagssituationer kan det uppkomma svåra etiska överväganden. Personalen ställer sig 

ofta frågan om de har handlat rätt i en viss situation eller om de skulle ha handlat på ett 

annorlunda sätt. Detta är något som de ställs inför nästan varje dag. Vad händer inom 

personalen vid de tillfällen de inte kan följa den inre röst som säger vad som är rätt eller orätt? 

För att personalen ska kunna utveckla sin lyhördhet och lägga grunden till en god omsorg är 
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det viktigt att hålla den etiska reflektionen levande på arbetsplatsen anser Cars och Zander 

(2006). Författarna beskriver också att balansgången är svår mellan att visa respekt för 

personen med demens eller att ta över ansvaret helt.  Risken att utöva ett förmynderi eller låta 

bli att agera är stor, var går gränsen? Det är en konst att tränga sig på utan att vara 

påträngande.

Jagstödjande förhållningssätt
En arbetsmetod som används idag i en stor utsträckning är ett Jagstödjande förhållningssätt. 

Det är enligt Cars och Zander (2006) ett viktigt förhållningssätt i mötet med en person med 

demens. Genom att använda sig av detta Jagstödjande förhållningssätt kompenseras de brister 

som har uppkommit i de olika funktionsförmågorna. Genom detta förhållningssätt stöds de 

funktioner som finns kvar samt att personens Jag kvarstår.  Denna pedagogiska metod kan 

göra att välbefinnandet och självkänslan stärks hos en person med demens. 

Basun et al., (1999) anser att även som personal bör en relation kunna utvecklas som 

baseras på en Jag- och Du - relation som utmärks av jämlikhet, öppenhet, ärlighet och närhet, 

där personen med demens ses som en unik och värdig individ. Omsorgspersonalen måste även 

kunna se en Jag- och Det - relation för att det ska bli en bra omsorgsrelation, vilket innebär att 

kritiskt granska sitt eget förhållningssätt för att kunna göra ett gott omsorgsarbete.

När omsorgspersonalen bedömer den boendes behov och situation är dessa båda synsätt 

nödvändiga för att det ska bli en god omsorg. När förståelsen för detta förhållningssätt ökar 

kan personalen anpassa och vidareutveckla förhållningssättet efter den enskildes behov. Vid 

ökat behov förändras förhållningssättet till att bli ett ”hjälp-jag” vilket innebär att hjälpen blir 

mer tydlig och konkret (Cars och Zanders 2006). Även Almberg och Jansson (2003) menar att 

förutsättningen för att kunna bedriva god omvårdnad av hög kvalitet är att det utvecklas en 

god relation mellan omsorgspersonalen och personen med demens. I denna omvårdnad är 

relationen kärnan. I en Jag- och Du relation kan personalen möta personen med demens; för 

att kunna se den drabbade i första hand som människa och som demenssjuk i andra hand. Det 

handlar om att i detta möte se människan och inte sjukdomen. Det har skett en utveckling 

inom äldreomsorgen de senaste åren där man mer arbetar med det individuella samt att man i 

större utsträckning har börjat använda sig utav ett salutogent synsätt, där det friska hos varje 

individ tas till vara och där man inte objektifierar personer med demens i samma utsträckning 

som förr.
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Kunskap är nyckeln till förståelse
För att kunna ge en god omsorg till personer med demens är det av vikt att lära sig hur 

sjukdomen påverkar personen. Det är betydelsefullt att kunna tolka och förstå olika signaler 

som denne ger och många gånger utan ord menar Almberg och Jansson (2003). Vidare 

beskriver författarna att kunskap och förhållningssätt är av största vikt för att personen med 

demens ska få dagar med kvalitet och ett värdigt liv. Polmé (2008) beskriver att i ett möte 

med en person med demens är det alltid de personer som finns runt omkring som är ansvarig 

för mötet och därmed eventuella konflikter. Ett stort ansvar vilar på personalen att ansvara för 

mötet eftersom en dement person aldrig startar en konflikt med sig själv utan det är alltid i 

mötet med en annan människa som det uppstår. För att kunna kvalitetssäkra ett gott 

bemötande ska man alltid ha i åtanke; hur är mitt sätt, mitt handlande gentemot den demente, 

anhöriga och oss själva? Och kommer det den demente tillgodo med aspekter på närhet, 

trygghet, säkerhet och integritet? Detta bör vara ledstjärnan för ett gott bemötande. Ett 

exempel på ett gott bemötande mot anhöriga kan vara en sådan här dialog enligt Polmé 

(2008): 

En anhörig frågar: - Hur är det med mamma idag?

En anställd svarar: - Nu har jag inte arbetat på hela helgen men jag ska gå och höra med den 

som arbetat och vet.

Exempel på hur det inte ska låta kan vara det här:

En anhörig frågar: - Hur är det med mamma idag?

En anställd svarar: Jag har inte jobbat på hela helgen så jag vet inte, du får fråga någon annan.

Att jämföra med en flygvärdinna där en passagerare frågar om var denne ska sitta? 

Flygvärdinnan svarar att hon inte har jobbat på detta plan på en hel vecka. Ett sådant svar 

skulle inte godtas men inom äldreomsorgen accepterar vi ofta den sortens dialog. Detta är en 

dialog som skulle ha kunnat äga rum mellan personal och en person med demens. Dialogen 

kan göras annorlunda genom att berätta på ett bra sätt det man inte har vetskap om (ibid.). 

Almberg och Jansson (2003) anser att i arbetet med personer med demens krävs det att 

personalgruppen har kompetens för att kunna bemöta dem på bästa sätt, ett exempel på detta 

kan vara att personalen har lång yrkeserfarenhet inom demensomsorgen. Det krävs även 

medmänsklighet, personligt engagemang, intresse, inlevelseförmåga, kreativitet, tålamod samt 

att kunna höra vad som inte sägs och se det som inte syns. Det är viktigt att komma ihåg att de 

har samma behov som andra människor, men saknar förmågan att själva tillfredsställa dessa 

behov. Hjälpbehovet från människor i omgivningen ökar därmed. För att lättare kunna hjälpa
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en person med demens kan det vara en fördel att kunna tänka sig in i den sjukes situation och 

kanske få en förståelse varför personen är förvirrad, ängslig eller ropar på hjälp. 

Edberg (2002) betonar att det är av betydelse att ha kunskap om demenssjukdomar i arbetet 

med dementa personer för att öka möjligheterna att tolka och förstå dem. En sådan kunskap 

kan underlätta förståelsen av hur hjärnskadan på olika sätt kan påverka personens upplevelse 

av sin omgivning. 

Omsorgspersonal
I mötet inom äldreomsorgen finns det tre huvudaktörer; den boende, den anhörige och 

personalen. Det är inte enkelt att skilja dessa huvudaktörer åt de hänger samman som en 

helhet menar Gustavsson (2004). Även Almberg och Jansson (2003) beskriver de tre 

huvudaktörerna, där den viktigaste personen är den som är drabbad av demens, den person 

som personalen har till uppgift att stödja, hjälpa och ge omsorg av god kvalitet i den 

utsträckning denne behöver för tillfället. De andra aktörerna är de anhöriga vilka också kan 

behöva stöd och hjälp av personalen, vilket ibland kan medföra att de tar en stor del av 

omsorgsarbetet.  Den tredje aktören är personalen som är en förutsättning för att omsorgen 

ska fungera (ibid.). 

Personen med demens är den mest betydelsefulla personen i omsorgskedjan för att de är i 

en utsatt position. En av de viktigaste av personalens uppgifter är att ge stöd, hjälp och 

omsorg av god kvalitet i den omfattning personen med demens behöver. En annan del av 

arbetet kring personer med demens som ofta kan utgöra en stor del är att stödja och hjälpa 

anhöriga, för att de anhöriga fungerar som en bro mellan den demente och personalen enligt 

Helleström och Carlsson (1998). För att omsorgen ska fungera måste det även tas hänsyn till 

personalgruppen, om personalen inte får stöd och hjälp i omsorgsarbetet kan kvaliteten 

försämras. Handledning till personalen men även kontinuerlig utbildning underlättar så att 

personalen inte stagnerar i sin personliga och yrkesmässiga utveckling. Allt detta för att ge 

den bästa omvårdnaden. Det är viktigt att personalen inte bara vårdar de personer som har 

demens utan också vårdar varandra. Om arbetsklimatet kännetecknas av öppenhet och tillit, 

glädje och humor, följer i regel goda handlingar. I en gemenskap där alla kan prata med alla är 

en stor tillgång i ett annars mycket slitsamt arbete, där kan kamratskapet vara den livlina som 

gör att många orkar arbeta fullt ut anser Almberg och Jansson (2003).

Enligt Melin och Bang Olsen (1999) ställs det stora krav på dem som arbetar inom vård 

och omsorg. Genom att människor har olika referensramar påverkar detta samarbetet mellan 

dem. Omsorgspersonalen behöver vara lyhörd, se positivt på andra människor, visa respekt 
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och förståelse men att också förstå sig själva och sitt eget beteende, för att kunna möta både 

människor med demens och deras anhöriga. 

Abrahamsson (2003) menar att kontinuiteten – personalstyrkan bör vara minsta möjliga 

runt den boende, det är det mest optimala. För att uppnå en trygghet mellan den boende och 

personal, krävs en förtroendefull relation dem emellan. Genom att byta personal ofta skapas 

oro hos de demenssjuka som kan leda till förvirring.  Almberg och Jansson (2003) beskriver 

på liknande sätt betydelsen av en organisation där kontinuiteten prioriteras. En trygg miljö där 

ett fåtal personal har kontakt med den demente skapar möjligheter att förstå varje person som 

den unika individ hon är. Med hjälp av många olika pusselbitar som t.ex.; livshistoria, 

medicinska kunskaper och personlighet kan helhetsbilden bli heltäckande. Att arbeta med 

människor med demens anser Abrahamsson (2003) vidare innebär att ha ett stort tålamod, 

vara lyhörd, fantasifull, samt ha en stor empatisk förmåga. I omsorgen läggs ofta själ och 

hjärta ner vilket kan beskrivas som att omsorgen utförs som ett konstverk.
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Metod 

För att kunna besvara frågeställningarna på bästa sätt använde vi oss av en kvalitativ ansats. 

Forskningsmetoden är både känslig och verkningsfull och kom att återspegla 

omsorgspersonalens vardagliga arbete med personer med demens. Enligt Kvale (1997) kan 

omsorgspersonalen berätta om sin situation ur sitt perspektiv med egna ord. Denna metod 

gjorde det möjligt för oss att söka ny kunskap i utforskade och outforskade områden. Enligt 

Eliasson (1995) kan den kvalitativa metoden bidra till att en del av den gamla kunskapen ses 

ur ett annat perspektiv.

I studien kommer flera olika benämningar att användas som t ex den demente, personer 

med demens, dementa personer och de boende. Det ligger ingen värdering i dessa ord som 

används i studien utan orsaken till detta var att hitta en bra benämning för människor som 

lider av demens. Den andra orsaken var för att undvika ständiga upprepningar i studien. Av 

samma orsak förekommer flera olika benämningar av intervjupersonerna, där vi använt oss av 

både informanter och personal.

Urval och tillvägagångssätt
Urvalet gjordes från ett demens boende i en utvald kommun. Vi hade för avsikt att intervjua 

åtta personer ur personalen men endast sex personer hade möjlighet att låta sig intervjuas. 

Deltagandet byggde på frivillighet. Personalen som arbetade vid demens boendet kom att ingå 

som informanter i studien. Då personalen har kunskap och erfarenhet var de bäst lämpade att 

besvara intervjufrågorna (bilaga 2). Genom att de svarade på dessa frågor var möjligheten stor 

att studiens syfte kunde besvaras.  

Vi skickade ut ett informationsbrev (bilaga 1) till berörda boendechefer på ett demens 

boende med en förfrågan om det var möjligt att komma dit och göra denna studie. I 

informationsbrevet informerade vi om syftet med studien och att materialet skulle användas 

till ett examensarbete. Intervjuerna skulle dokumenteras genom bandupptagning vilket Kvale 

(1997) menar är den valigaste metoden för registrering av intervjuer. Deltagandet byggde på 

frivillighet samt att intervjumaterialet skulle behandlas konfidentiellt. 

Undersökningspersonerna erhöll information om att deltagandet var frivilligt och att de kunde

dra sig ur när som helst.  De fick även information om var denna rapport skulle publiceras. 

Efter ett bekräftande att det skulle gå bra att göra studien på demens boendet fick 

informanterna även en muntlig information av boendechefen om studiens syfte. Kvale (1997) 
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talar om vikten av att informera undersökningspersonerna om undersökningens generella 

syfte och hur den är upplagd samt risker och fördelar som kan vara förenligt med att delta i 

studien.

Tidsåtgången till varje intervju var beräknad till cirka sextio minuter. Kvale (1997) anser 

att antalet intervjupersoner bör vara så många som behövs för att ta reda på det man vill. Till 

intervjuerna användes en intervjuguide (bilaga 2) med öppna frågor för att personalen skulle 

kunna prata fritt och öppet. Frågorna var utformade på ett sådant sätt att syftet med studien 

skulle kunna besvaras på bästa möjliga sätt. Intervjupersonerna som vi riktade in oss på var de 

som hade arbetat i minst två år med demenssjuka personer och att de hade

undersköterskeutbildning.

Intervjuerna genomfördes på ett boende för dementa personer i en lugn och avskild miljö. 

Vid intervjutillfället blev personalen intervjuade enskilt och informerades igen om att 

intervjumaterialet skulle spelas in på band och att materialet skulle behandlas konfidentiellt 

samt att de kunde avbryta intervjun när de själva ville. Enligt Kvale (1997) är det av vikt att 

information utgår om konfidentialiteten. Informanterna fick även information om syftet med 

studien och att materialet skulle användas till ett examensarbete. Vid intervjutillfället 

användes en intervjuguide där frågorna var utformade utifrån forskningsfrågorna, 

intervjuguiden följdes inte till punkt och pricka. Eftersom informanterna redan berört vissa 

frågor ändrades ordningen på dessa. Under intervjuns gång ställdes det många följdfrågor för 

att få en tydligare bild av informanternas berättelser. Kvale (1997) menar att intervjuguiden 

kan i det stora hela omfatta de ämnen som ska undersökas eller den kan innehålla en rad 

djupgående frågor.  Intervjuguiden var i förväg indelad i olika ämnesområden vilka byggdes 

på studiens forskningsfrågor. Efter att alla intervjuer var gjorda transkriberades dessa ned 

ordagrant, efter det påbörjades analysen av data som kategoriserades i det redan 

förutbestämda ämnes områden. Vi valde att kategorisera i olika ämnes områden för att 

underlätta och för att erhålla en bättre överblick av analysen. Eter bearbetning av data som var 

relevant för studien användes det som underlag i form av citat i analysen. 

Metoddiskussion
Ett etiskt dilemma kan vara att tillskriva andras yttranden en mening som inte var deras 

avsikt. Detta beror på hur djupt och kritiskt intervjuerna ska analyseras och hur de tolkas i sin 

helhet. Några dilemman kan vara om frågorna i intervjuguiden är ledande och hur svaren 

tolkas samt att intervjupersonerna säger vad de tror att man vill höra. Om antalet informanter 

inte är tillräckligt många kan resultatet av studien innebära lägre validitet. Eftersom detta var 
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en relativt liten studie som genomfördes på ett demensboende i en kommun kan det inte dras 

några generella slutsatser om hur det ser ut i övriga kommuner i landet. Däremot är våran 

förhoppning att denna studie kan väcka frågor och bli ett ämne för diskussion.

Etiska reflektioner
Enligt Kvale (1997) är etiska avgöranden att föredra under hela forskningsprocessen för att 

understryka vikten av att etiska frågor som kommer upp tas under övervägande redan från

studiens början och fram till slutrapporten. Under studiens gång har det etiska övervägandet 

funnits med hela tiden som en röd tråd. En etisk reflektion som vi gjort är att vid 

redovisningen av intervjuerna har texten i citaten förändrats för att de ska vara mer lättlästa

men även för att skydda identiteten på informanterna. En annan etisk reflektion är när svaren 

på intervjuerna tolkades ställde vi oss frågan: Hur vet vi som intervjuare att vi har tolkat 

svaret rätt på en fråga? Detta är inte bara en fråga om validitet utan också om etik och makt, 

om rätten och makten att tillskriva andras yttranden en mening (ibid).
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Analys

Under analysen redogörs för vad som framkommer av litteratur, intervjuer och vetenskapliga 

artiklar utifrån syftet med studien.

Informanter och boendets utformning 
Informanterna3 i denna studie är samtliga kvinnor. De har alla en lång yrkeserfarenhet inom 

detta område, de har arbetat mellan 15-22 år. Alla har undersköterskeutbildning men det finns

även de som har andra utbildningar utöver undersköterskeutbildningen. Informanterna på 

detta boende har arbetat tillsammans i 20 år eller mer, vilket innebär kontinuitet bland 

personalstyrkan. Boendet som ingår i studien var tidigare ett ålderdomshem som är ombyggt 

men där planlösningen inte är utformad speciellt till ett demensboende.  Det finns totalt 40 

lägenheter, dessa är fördelade på fyra enheter i två plan. Alla lägenheter är på 17 kvadratmeter 

och har egen toalett. Vid varje enhet har de gemensamt Tv-rum, kök med matrum, tvättstuga 

och två duschrum varav ett är kombinerat duschrum/handikapptoalett. Lägenheterna är 

placerade efter en lång korridor med ett Tv-rum mitt i korridoren och i korridorens början 

ligger köket med matrum. Varje enhet har ljusa golv och väggar samt att de är inredda med 

möbler som känns bekanta för de boende, en hemlik miljö. Boendet har även en gemytlig ute 

miljö som är omringat med ett staket. Det finns även en grillplats och ett lusthus som de 

boende och även anhöriga kan nyttja. Utemiljön på detta boende utvecklas hela tiden eftersom 

det är en viktig del i de dementas välbefinnande, på boendet används det som ett 

arbetsredskap av personalen i omsorgen av de dementa4.  I utemiljön finns exempelvis en 

trädgård som de boende kan plantera olika växter i, rensa ogräs eller att de vistas ute i 

lusthuset där de dricker kaffe samt pratar om olika ämnen.

Miljön en viktig faktor
Demens är en allvarlig neurologisk sjukdom som kan leda till stora handikapp och ett 

beroende av andra människor. En obegriplig miljö kan framkalla ett förvirringstillstånd hos 

den demente. Det är därför av stor vikt att personal på boenden lär sig att anpassa miljön efter 

den demente. För att kunna ta vara på den dementes förmåga att klara sitt dagliga liv är ett led 

                                               
3 Vi kommer att använda oss av benämningen informanter och personal på intervjupersonerna för att underlätta 
och undvika upprepningar i studie.
4 I studien kommer flera olika benämningar att användas som t ex den demente, personer med demens, dementa 
personer och de boende för att det är svårt att hitta en bra benämning för människor som lider av demens.
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i detta att göra miljön runt den demente ombonad, varm och trygg anser Ericsson (1991).

Boendet som personalen arbetar på var från första början byggt som ett ålderdomshem där 

planlösningen inte är utformad som ett demensboende. Därför försöker personalen att utifrån 

de förutsättningar som finns förändra boendemiljön genom att använda sig utav bekanta 

föremål och möbler som de dementa kan känna igen.  De talar även om att det är viktigt med 

en ombonad och trygg miljö runt den demente. Periodvis kan det vara oroligt på boendet ”… 

det beror lite på hur det är… om det är många som stökar på och flyttar olika saker…”. 

Miljön anpassas för att det ska bli en lugnare tillvaro på boendet och för att alla ska känna 

trygghet menar personalen.

   Detta är ett ständigt pågående arbete genomgående på alla enheter ”… det är en ständig 

process där vi pratar med varandra om vi ska prova att göra si eller så… för att det ska bli 

bättre för den här personen…”. Även Ericsson (1991) beskriver att en anpassad miljö är 

viktig för en person med demens. Omgivningen uppfattas otydlig och de har svårt att tolka 

sina sinnesintryck. En obegriplig miljö för den demente kan lätt framkalla ett 

förvirringstillstånd. Därför bör miljön anpassas på ett sådant sätt att denne ska kunna fungera 

självständigt och att miljön inte ska vara handikappande. På en avdelning som har harmonisk 

design, som inger lugn och ro och där de lätt kan orientera sig, kan vi använda mer av vår 

energi till aktivitet och social gemenskap än på att hitta rätt. 

Detta tankesätt beskriver Baksi och Cradock (1998) att ha som utgångspunkt att se till det 

friska i planeringen av miljön där man tar tillvara individens bevarade funktioner som i sin tur 

kan leda till en mer hälsoinriktad omsorg med fokus på det friska istället för det sjuka. På 

detta sätt befrämjas ett salutogent synsätt. Då görs de dementa mer delaktiga i sin egen 

omsorg när man medvetandegör de förmågor som är bevarade och använder dessa för att 

stödja de som är nedsatta. Det som framkommer tydligt är att om informanterna själva fick 

bestämma hur ett boende skulle se ut, skulle utformningen av boendet se betydligt annorlunda 

ut. Detta beskriver en av informanterna på följande vis: 

”… Ja, det skulle vara runt… köket centralt i mitten och rummen runt 
om… det skulle vara det bästa… inte någon sådan där lång 
korridor…” 

Detta för att trygga tillvaron för de dementa eftersom de är i stort behov av gemenskap med 

andra, de blir mindre oroliga om de ser personalen och känner gemenskap. Enligt Ericsson 

(1991) är detta fenomen vanligt förekommande att de vistas i de genensamma utrymmena där 

de känner gemenskap och stöd. Informanterna talar även om vikten av att antalet boenden på 
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varje enhet inte bör överstiga sju till antalet. ”… med eftertryck ska det stå att… de ska göra 

så små enheter som möjligt för det är det bästa för de dementa…”  

Anledningen till detta är att det ska bli en gemytligare stämning på enheten och mer tid till 

varje person samt för att undvika konflikter mellan de boende. Några av informanterna har 

tidigare arbetat på ett boende som var utformat för personer med demens, vilket innebar att 

det var ett mindre antal boende på varje enhet. De upplever att det är mer familjärt med ett 

mindre antal boende, på detta boende fanns det mer tid för varje enskild individ detta på grund 

av att det fanns mer personal att tillgå. En av informanterna beskriver den dåvarande 

arbetssituationen med följande citat ”… då kändes det inte som att gå till jobbet utan det 

kändes som att man gick hem, när man gick på jobbet… nu känns det inte så, nu går man på 

jobbet…”. 

Bengtsson (2005) menar att när personalen känner en tillfredsställelse upplever de att de 

gör ett bra arbete, men finns upplevelsen av att de inte har möjlighet att utföra arbetsuppgifter 

på ett för dem tillfredsställande sätt kan de känna sig otillräckliga. Arbetssituationen idag 

upplevs periodvis som psykiskt påfrestande på grund av att de boende är tillsammans med 

personalen i stort sett hela tiden. Personalen upplever att det blir ansträngande eftersom de 

kan få samma fråga om och om igen. Citatet nedan beskriver detta;

”… man kan bli väldigt trött i huvudet… för det är samma fråga 
hundra gånger och det kan vara mycket surr, det tycker jag kan vara 
påfrestande periodvis…”. 

Även Almberg och Jansson (2003) menar att personal inom omsorgsyrken som arbetar med 

människor som är i behov av hjälp löper en risk att bli utbrända eftersom man oftast är djupt 

engagerad där man deltar med hela sin person i en relation. Samtidigt som arbetet oftast är 

psykiskt påfrestande. 

Rätt möblering
Basun et al., (1999) menar att den fysiska miljön rymmer många möjligheter till anpassning. 

Genom att ta bort förvirrande och onödiga föremål och istället välja bekanta och tidsenliga 

föremål, det vill säga föremål som de dementa kan känna igen från den tid då de inte var 

drabbade av demens. Då kan omgivningen bli mindre förvirrande. Under rundvandring på 

boendet uppmärksammades det att inredningen var antika, gamla möbler som de boende kan 
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förhålla sig till på ett naturligare sätt. Personalen är väl medveten om hur viktigt möbler och 

möblering är för dementa personer. En av informanterna berättar;

”… vi kanske måste plocka bort möbler… rycka bort allt lullull… för 
att det kanske inte fungerar just nu…  det blir för oroligt periodvis … 
kanske måste vi ta bort blommor och prylar för att det inte fungerar… 
det blir för rörigt…”. 

Att inreda med föremål och möbler som är välbekanta för de boende är att föredra, det är 

betydelsefullt att möblerna är lätta att känna igen och praktiska.  Inredning i det egna rummet 

har större betydelse än vad man tror anser Melin och Bang Olsen (1999). Personalen betonar 

också att det är viktigt att de boende får med sig möbler hemifrån för att inte skapa förvirring 

detta beskrivs som följer: 

”… det är bättre om de kanske har möbler hemifrån som de känner 
igen när de kommer till ett nytt ställe där de ska bo… anhöriga köpte 
nya möbler … så nu är allt främmande… både rummet och 
möblerna…”. 

Personalen betonar att förvirring i samband med inflyttningen avtar men att den är väldigt 

individuell. Det beror alldeles på hur personen är till sin läggning och hur långt sjukdomen 

hunnit framskrida. Personalen berättar att ”… i början kan det vara förvirrande för dem när 

de nyligen flyttat hit, … men det blir bättre efter ett tag…”.  Genom att skapa en trygg, stabil 

och hemlik miljö kan det i vissa fall förebyggas att de boende blir förvirrade och att 

anpassningen till den nya miljön underlättas. Det får inte glömmas bort att det alltid är 

individuellt för varje enskild individ. Johansson et al., (2007) beskriver också att det är viktigt 

att samråda med arkitekter och anhöriga med att välja möbler, belysning, färgsättning och 

utsmyckning för att de boende ska kunna orientera och känna sig hemma. 

Kontraster
Det är viktigt att ha en helhetssyn när det gäller miljön, det bör finnas ett samspel mellan 

färgkontraster och ljus eftersom personer med demens har en nedsatt kognitiv förmåga. Vilket 

innebär att miljön rätt utformad kan ha en terapeutisk funktion för dessa individer menar 

Gaunt, Öhlander och Schwarz (1994). Enligt Månsson (2002) bör golven vara mörkare än 

väggarna för att få en tydligare kontrast mellan golv och vägg. Om man använder klara färger 

kan det inte misstolkas. Det bekräftar även personalen genom sin berättelse om en boende 

som inte ser en vit vägg därför att det inte finns någon tydlig kontrast mellan vägg och golv. 
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Personalen berättar ”… en vit vägg går han in i… han ser den inte…”. Vad som även kom 

fram under intervjun var att de boende kan reagera väldigt starkt på klara färger. De kan bli 

gladlynta men de kan också reagera med förvirring om det blir för mycket olika mönster och 

färger ”… de kan bli glada av till exempel mina skor som är rosa… de är fascinerade av 

dem…” medan en annan personal beskriver det så här;

”… vi hade en kvinna och hon tyckte jag reagerade mycket på då 
man hade något rött på sig… det märktes att hon blev lite 
mer…jaa…vad ska jag säga aggressiv men nja…hon blev inte på 
något bra humör då vi hade det…”. 

Det informanten beskriver med detta citat är att det beror mycket på den enskilda individen 

och vars i sjukdomsförloppet denne befinner sig.  De färger de tidigare tyckt om är fortfarande 

aktuella trots demenssjukdomen enligt Wijk (2004).

Enligt Bengtsson (2005) kan boendemiljön utformas på ett sådant sätt så att de boende kan 

känna välbefinnande, trygghet och igenkännande och på detta sätt kan man undvika skador 

och risker samt stödja till dagliga aktiviteter. Omgivningen kan bli lättare att förstå för den 

demente genom att ytor och rum döljs eller markeras. Även hur ljussättningen görs på boendet 

har stor betydelse för hur boendemiljön uppfattas. Månsson (2002) beskriver hur det 

lämpligast bör möbleras i rummet. Sängen bör vara placerad vid en vägg och det ultimata är 

om sängkläderna står i kontrast mot väggen. Då blir sängen lättare att se. Om det finns en dörr 

till sovrummet är det bra om den är tydligt markerad, det gör den lättare att hitta.

Bakker (2003) anser att golven och väggarna bör vara matta för att reducera reflektioner, 

vilket kan medföra missuppfattningar av de boende. En personal berättar om när de har varit 

ute på promenad med en boende så reagerar han på mönstret i golvet när han kommer in.  

Vilket följande citat beskriver;

”… när vi närmar oss ett ljusare golv med klinkers som har mörkare 
partier… då tar han ett långt steg… det räcker att det är en skugga 
från ett träd när vi är ute och går… då kliver han över skuggan…”.

Bakker (2003) menar även att de boende kan bli hjälpta av starka färgers kontraster, t.ex. 

genom att hänga ett draperi för utgången, för då kan de hitta tillbaka till sitt rum. Han anser att 

det de boende inte kan se, det finns inte (ibid.). 
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Personalen beskriver en liknande situation med följande citat;

”… när hon steg upp på natten och gick på toaletten då gick hon ut 
i korridoren och då gick hon och väckte dom andra… men med 
draperiet så vände hon tillbaka till sängen…”. 

Det som kommit fram under intervjuernas gång är att färger och ljussättning har betydelse för 

att det ska bli en tydlig, trygg och säker miljö som möjligt men det beror naturligtvis också 

mycket på den enskilda individen och vars i sjukdomsförloppet denne befinner sig.

Personalen försöker att med enkla medel lösa olika problem med färger och ljussättning på 

avdelningen genom att använda sig av snillrika om än enkla lösningar, dessa lösningar är 

något som personalen erfar är det mest optimala för de boende.

Yrkesetik - Bemötande
Bengtsson (2005) anser att det är viktigt att värna om de sociala relationerna runt personer 

med demens för det kan kompensera förlusten av både fysiska och psykiska funktioner som 

personer med demens kan drabbas av. De äldre som drabbas av demens kan få minskat 

självförtroende och därmed minskar deras trygghet vilket kan skapa osäkerhet och oro i deras 

tillvaro. Informanterna beskriver även de att det är viktigt att kompensera de förluster som de 

dementa drabbas av för att de ska känna trygghet i sin tillvaro och att deras oro minskas. En 

av informanterna beskriver detta med följande citat; 

”… sen är det ganska viktigt om man kan ge de någorlunda trygghet 
och en meningsfull dag, och ja… att de känner ändå att de har 
förstärkt saker som de har kvar. Jag menar… de är inte helt ute ur 
tankarna utan mycket finns kvar sen förr och, att man försöker ha 
kvar det så länge det går…”. 

Vad man också kan säga att informanterna talar mycket om är att visa respekt för vad varje 

boende en gång var, att möta personer med demens på det plan de är just för tillfället. De 

berättar om en boende som fortfarande tror att han arbetar på en tidning och då blir han 

bemött som att han fortfarande arbetar där. Följande citat beskriver detta;

”… att då han pratar om det så bemöter vi honom som att han 
fortfarande gör det. Vi planerar in möten… det känns som att honom 
får vi bemöta på detta sätt. Han kan vi inte bemöta och säga att du 
har flyttat hit, du ska vara här…” 
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Detta är ett sätt för personalen att bevara integriteten hos den demente personen. Vidare är

personalen medveten om hur de bemöter personer med demens, att de boende hela tiden får 

göra olika val, det är ingen annan som bestämmer åt de boende utan de får i möjligaste mån 

bestämma själva. Melin och Bang Olsen (1999) beskriver att individer med demens inte kan 

uttala sin egen vilja. Det är därför viktigt att anhöriga tillsammans med omsorgspersonal 

arbetar för att integriteten för den enskilda individen inte kränks, utan att istället värna och 

respektera den. Av Socialtjänstlagen (SFS 2001: 453) betonas tydligt vikten av att inte kränka 

den enskilda människan och människors lika rättigheter. Bengtsson (2005) rekommenderar att 

personalen accepterar den dementes verklighet och livssituation samt att den dementes 

välbefinnande alltid bör prioriteras. Med tanke på att autonomiprincipen (självbestämmandet) 

ska ges företräde framför allt annat i allt bemötande. Den dementes verklighet är den sanna 

verkligheten för honom eller henne och förmodligen den tryggaste.

En annan viktig del som personalen betonar är att ”inte prata över huvudet på den 

demente” utan att hela tiden prata till dem. Att i största möjligaste mån tala tydligt, långsamt 

och med enkla meningar försöka förmedla det budskap som de vill ska nå fram till dem. De 

talar även om att om personalen är stressade så är detta något som de dementa kan uppfatta 

och kan då i sin tur bli mer oroliga och förvirrade. Personalen betonar vikten av att försöka 

hantera stressiga situationer för att de boende inte ska blir lidande. Cars och Zander (2006) 

poängterar att en person med demens behöver mer tid på sig än tidigare för att utföra dagliga 

aktiviteter och att om de dementa blir utsatta för stress kan de bli totalt handlingsförlamade. 

Författarna talar även om att den största utmaningen för personalen är att försöka kompensera 

de förluster en person med demens drabbas av. Det är angeläget att försöka bibehålla de 

funktioner som finns kvar för att personen med demens ska kunna uppleva att de fortfarande 

klarar av sitt dagliga liv. Informanterna talar om hur betydelsefullt det är att behandla dem 

jämlikt men även att det är viktigt att tänka på att inte behandla dem alltför beskyddande. En 

av informanterna berättar om ett möte där de skulle försöka att få den dementa att sköta sin 

hygien. Från början trodde de att det skulle bli svårt att genomföra detta. Det visade sig senare 

att det blev ett lyckat möte, det beskriver en av informanterna så här; 

”… jag bemötte honom som en medmänniska, helt enkelt, jag 
nedvärderade honom inte fast han var jätte smutsig och luktade illa… 
jag bestämde inte över honom utan valet var hans… jag ledde honom 
kan man väl säga…”. 
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Det personalen betonar som är av stor vikt är att bygga upp en relation som ett led i att skapa 

sig en helhetsbild för att kunna hjälpa de boende på bästa möjliga sätt. Genom erfarenhet får 

personalen en så kallad ”fingertoppskänsla” som innebär att de känner hur de boende ska 

bemötas för att bästa resultat ska kunna uppnås. Det är när personalen får deras 

”livsberättelser” som de har en möjlighet att utföra ett bra arbete med dem. Under 

intervjuernas gång märker vi att personalen har olika uppfattningar om livsberättelsernas 

betydelse för en god omvårdnad. En del av personalen anser att de har god användning av 

livsberättelserna i praktiken medan en del anser att de inte har lika stor nytta av berättelserna. 

Livsberättelserna handlar om hur den dementes liv har sett ut, vilka intressen de har haft, 

vad de har arbetat med, syskon och om de har några barn. Detta är några exempel på vad 

innehållet i en livsberättelse kan bestå av. Dessa berättelser blir då ett verktyg att använda sig 

av i arbetet för att kunna få en helhetssyn av individen. Detta talar även Edberg (2002) om att 

det är viktigt för personalen att få information om den dementes livshistoria. Informanterna 

beskriver också vikten av att i ett möte tänka på att som personal betrakta alla som människor 

och inte som diagnoser. Att i mötet visa respekt och att se dem som olika individer men även 

att anpassa sig efter de boende och inte tvärtom. Detta beskrivs av en informant på följande 

sätt; 

”… jaa, att i alla fall se varje boende som en människa, man kan inte 
bara dra alla över en kam. Utan försöka se dem som olika individer 
och försöka anpassa oss så mycket det går efter dem… att man 
någonstans har lite respekt för människan som var…”. 

Att se människan med dennes livshistoria, personlighet och behov innebär att man är 

känslomässigt närvarande och då bemöter man denne på ett personligt sätt. Att vara 

närvarande och tillgänglig samt att ha förmågan att vara en medmänniska är avgörande i det 

personliga bemötandet. Det är inte en dement person utan i första hand en unik människa man 

möter enligt Cars och Zanders (2006). Informanterna betonar att som personal bör de ha en 

ledstjärna i sitt sätt att arbeta där alla betraktas som en människa oavsett vilken diagnos de 

har. En annan viktig aspekt som personalen även betonar är att behandla andra människor som 

man själv vill bli behandlad. Följande citat beskriver detta.

”… att man har som en ledstjärna själv…att man betraktar alla som 
en människa… man behandlar dem faktiskt olika, varje person…att se 
dem som en människa…att de får vara dem de är…och man 
behandlar dem efter det och att man tänker hur vill jag själv bli 
bemött… så bemöter jag andra…”
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För att kunna kvalitetssäkra ett gott bemötande ska man alltid ha i åtanke; hur är mitt sätt, mitt 

handlande gentemot den demente, anhöriga och oss själva? Och kommer det den demente 

tillgodo med aspekter på närhet, trygghet, säkerhet och integritet? Detta bör vara ledstjärnan 

för ett gott bemötande enligt Polmé (2008). 

Det dagliga arbetet

Hur arbetar man då i personalgruppen med att förbättra bemötandet och utveckla 
boendemiljön?

Personalen beskriver att de träffas varje morgon, middag och kväll där det går igenom vad 

som inträffat under dagen med de boende. En gång i månaden har de arbetsplatsträff där de 

går igenom alla boende, en och en men även andra aktuella händelser tas upp. En annan typ 

av träffar är månadsträffarna som de har, där en personal från varje enhet är med men också 

en arbetsledare. Där tar man upp om det är något specifikt problem med en boende, detta blir 

som ett forum där personalen kan utbyta idéer för att lösa problemet på bästa sätt, de 

handleder även varandra. De utbyter erfarenheter med varandra för att kunna ge bästa möjliga 

omsorg till de boende. Det är något som hela tiden diskuteras, det är en ständigt pågående 

process på alla enheterna. Det provas olika saker, ibland väldigt enkla som t.ex. att man flyttar 

en fåtölj, eller sätter upp ett draperi för en dörr. I intervjuerna berättar personalen om att 

bemötande och boendemiljön är något som finns närvarande hela tiden i deras arbete. Det sker 

även en kommunikation mellan de olika enheterna om hur man på bästa sätt kan lösa ett 

dilemma som har uppstått med en boende. I största möjliga mån försöker personalen i första 

hand att lösa de olika situationer som uppstår själva men om detta inte går tar de upp 

problemet med arbetsledaren.

Arbetsledaren måste ha ett rimligt antal underställda för att kunna ge 
handledning och återkoppling. Faktorer som har stor betydelse är 
möjligheter till kompetensutveckling, stöd och handledning i arbetet 
och tid för reflektion samt tillräcklig och rätt bemanning. Det är ett 
kommunalt ansvar att säkerställa att det finns den bemanning och den 
kompetens som behövs för att utföra arbetsuppgifterna. (SOU 2008:51 
s. 5)

Det kan även vara svårt för arbetsledaren att få en helhetsbild av ett visst problem eftersom 

arbetsledarna har många andra åtaganden som de måste närvara vid. Personalen upplever att 

de har fullt stöd av arbetsledarna när det gäller dessa frågor men i verkligheten handlar det 

även om ekonomi. Det innebär att det kan vara svårt att genomföra vissa förändringar för att 
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det inte finns tillräckligt med pengar och detta är något som all personal är väldigt medvetna 

om. Personalen bemöter och anpassar boendemiljön utifrån de resurser som finns tillgängliga 

för deras arbetsmiljö. De upplever att de gör ett gott arbete trots att resurserna är begränsade. 

Informanterna betonar att de tycker sig ha världens bästa chefer och att det för det mesta 

aldrig är några problem att genomföra de idéer som de lägger fram, förutsättningen är att det 

finns pengar. Detta förtydligas med följande citat; 

”… hon brukar säga gör vad ni vill bara det gagnar de boende… och
det  gör vi… provar och ibland blir det inte bra… då vet vi, vi behöver 
inte göra det någon mer gång… snickra och såga med farbröderna… 
det var det ingen som ville göra… vi fick göra det  själva…”. 

Ett annat ämne som informanterna berör är utbildning. De upplever att de är i behov av att få 

mer kunskap om mediciner och forskning om demenssjukdomar för att kunna svara på frågor 

som de anhöriga undrar över men även för att underlätta i omsorgsarbetet. Finns kunskapen 

hos personalen kan omsorgen om de dementa förbättras. Detta konstaterar även Almberg och 

Jansson (2003) att forskning har visat att personer med demens mår bättre om personalen får 

utbildning. Utbildning av personal handlar inte så mycket om lära ut en teknik utan vad som 

är av vikt är kunskapen om varför det är viktigt att förhålla sig på ett eller annat sätt samt att 

ha kunskap om själva demensdiagnosen och att behoven skiftar hos varje enskild individ. 

Detta är något som måste finnas integrerat i omsorgspersonalen för att det ska kunna 

omsättas i omsorgsarbetet och för att bevara de kvarvarande resurserna hos de dementa. 

Informanterna betonar att det skulle vara mer givande om de kunde få en längre utbildning där 

de kunde fördjupa sig i ett ämne som t.ex. bemötande, i dagsläget är det endagskurser eller 

föreläsningar på några timmar. Följande citat beskriver det så här; 

”… det blir en helt annan dialog än vad det blir på föreläsningar om 
man får en utbildning på 2-3 veckor…än om jag går på tio 
föreläsningar om bemötande så säger alla tio föreläsare samma ytliga 
saker… som de säger till alla andra under de här timmarna de har på 
sig… man lär sig ingenting nytt då…”
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Att hålla ihop sitt jag vid demens
Omgivningens syn på personer med demens har ändrats under de senaste åren. För inte så 

länge sedan talades det nästan uteslutande om ”demenspatienter”och ”dementa”, idag används 

personer eller patienter med demens. Detta kan tolkas som att dessa personer inte 

objektifiseras i samma utsträckning som förr. Mötet kräver minst två personer och hur man

ser på den ”andre” personen spelar stor roll för hur mötet kommer att utvecklas. Dessa möten 

kan karaktäriseras av ett Jag-Du förhållande, där man ser den andre som ett subjekt – en 

någon, eller av ett Jag-Det förhållande, där den andre ses som ett objekt – ett något. Detta kan 

översättas till att man i demensomsorgen i mötet ser den andre som en person eller som en 

diagnos skriver Edberg (2002). 

Personalen beskriver ett exempel på ett Jagstödjande förhållningssätt som de har haft stor 

användning av i omsorgsarbetet. De berättar om en arbetsmetod som de utvecklat på natten, 

där nattpersonalen använder sig av morgonrock. Personalen använder morgonrocken för att 

det är enklare att förklara för de boende att det är natt om någon av de boende är uppe och går

på natten. Cars och Zanders (2006) förklarar att begreppet Jag stödjande förhållningssätt 

innebär att kompensera för förlusten av brister i funktionsförmågorna och att stödja de 

kvarvarande förmågorna. På detta sätt anser författarna att personens Jag får stöd, detta är en 

pedagogisk metod som kan används för att öka välbefinnandet hos den demente. 

Allt eftersom sjukdomen fortskrider måste förhållningssättet anpassas efter den demente 

och i ett senare skede av sjukdomen blir hjälpen mer påtaglig och konkret. Personalen berättar 

om att i en del fall där de använt sig av ett Jag stödjande förhållningssätt kan de ibland 

uppleva som om de kränker den dementes integritet. Det är svårt menar personalen att utsätta 

någon för en kränkning men i vissa situationer är det inte försvarbart att låta bli. 

Informanterna beskriver ett möte där det inte har fungerat så bra.  De har provat med en del 

olika lösningar och den lösning som används är inte riktigt bra men det har inte gått att lösa på 

något annat sätt. De beskriver det så här: 

”… vi har försökt med allt för att det ska bli så bra som möjligt… nu 
är vi två när vi duschar tanten… det går bättre, man duschar med 
kläderna på helt enkelt… börjar med fötterna och blöter ned 
kläderna… då kan kläderna åka av, av sig själv… det är obehagligt 
med blöta kläder…  att ta av kläderna med tvång är något som inte 
känns bra det heller, detta är det näst bästa…”
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Edberg (2002) konstaterar att mötet mellan personal och personer med demens många gånger 

är komplext och påverkas av både personalen och den dementes förutsättningar. 

Informanterna berättar att de försöker att stödja de boende när t.ex. anhöriga kommer på 

besök. De sitter ner med både den boende och anhöriga i en lugn och avslappnad miljö och 

samtalar om vilka olika aktiviteter som den boende har gjort under dagen. Detta för att stödja 

minnet till den boende för att denne ska kunna berätta med egna ord till sina anhöriga om vad 

de har gjort under dagen. Personalen berättar;

”… när anhöriga kommer har de boende lite svårt att kunna föra ett 
samtal med dem… för de minns inte vad de har varit med om under 
dagen… då kan man som personal sitta ned med dem en stund och 
dricka kaffe och berätta vad de har gjort under dagen…”. 

Personalen gör detta för att den demente ska känna sig mer delaktig och att de inte ska känna 

sig bortkomna, det vill säga att de ska känna sig närvarande fastän de har olika grader av 

brister i sina funktionsförmågor. På det här sättet kan personens Jag stödjas menar personalen 

och de kan även uppleva ett samanhang i tillvaron. Detta talar även Cars och Zanders (2006) 

om att det Jag stödjande förhållningssättet bidrar till att binda samman Jaget hos de dementa 

personerna eftersom vid en demenssjukdom faller olika funktionsförmågor bort. När Jaget 

sviktar kan personer med demens uppleva ångest, aggressivitet, uppgivenhet, apati, förvirring, 

misstänksamhet och kaos. För att minska effekterna av det sviktande Jaget krävs det att 

självkänslan stärks, att självständigheten ökar, att de har en upplevelse av kompetens, 

minskad stress i omgivningen och ett optimalt fungerande. Jag funktionen fungerar som ett 

”kitt”, det vill säga en förmåga att binda samman personligheten till en helhet. Om en person 

med demens möter ett Jag stödjande förhållningssätt från omgivningen kan det ge dem en 

känsla av helhet och mening i den splittrade värld de lever i. 
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Avslutande diskussion
Boendemiljön med allt den kan innefatta är grundläggande för vardagslivet, för äldre 

människor såväl som för alla andra människor. Att bo kvar hemma är i regel det ultimata 

alternativet för den äldre människan. Att kunna ha kvar det invanda vardagslivet med 

bostaden, familjen, vänner och grannar är det mest önskvärda för de allra flesta äldre 

människor menar Abrahamsson (2003). När en människa till följd av demens inte längre kan 

bo kvar hemma ska kommunen enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) tillgodose 

omsorgsbehovet i särskilt boende. Det är mycket betydelsefullt att skapa en miljö där 

individen får stöd och möjlighet att känna sig trygg i en hemlik miljö. Om det inte görs finns 

det en risk att personer med demens förlorar sina gamla vanor och överlämnar allt mer till 

personalen. För dementa personer har bemötandet och den fysiska närmiljön stor betydelse. 

Det är viktigt att som personal sätta sig in i hur sjukdomen yttrar sig, för att kunna bemöta den 

demente och utforma omgivningen på bästa sätt. 

Det vi har sett är att boendemiljön i realiteten skiljer sig från vad forskningen säger. Detta 

kan bero på att det boende som vi studerat inte är avsett för dementa personer från början utan 

det är anpassat för äldre personer i gemen. Lägenheterna är placerade efter en lång korridor 

med ett Tv-rum mitt i korridoren och i korridorens början ligger köket med matrum.  

Personalen anser inte att det är det ultimata utan det ska istället vara en kort korridor med kök 

och dagrum i mitten, det är en fördel eftersom de boende på detta sätt får en bättre överblick 

över vilka aktiviteter som pågår. Detta underlättar för de dementa eftersom de har ett stort 

behov av att känna gemenskap med andra människor. Allt i den boendes närmiljö har 

betydelse, t ex rummets utformning, hur belysningen fungerar och färger. Därför är det av stor 

betydelse att personalen på boendet anpassar miljön efter den demente. Personalen talar om 

att de utifrån de förutsättningar som finns förändrar boendemiljön genom att använda sig av 

föremål och möbler som de dementa kan känna igen. Att de boende får med sig möbler 

hemifrån är något som underlättar vid inflyttning för att undvika förvirring. 

Personalen menar att det är positivt när personer med demens tar med sig egna möbler vid 

inflyttningen, vilket visar att personalen är väl medvetna om hur viktigt möbler och möblering 

är för dementa personer. Miljön anpassas för att det ska bli en tryggare och lugnare tillvaro på 

boendet för alla och det får inte glömmas bort att det alltid är individuellt för varje enskild 

individ. Miljöanpassningen är något som är ett ständigt pågående arbete för personalen. Detta 

konstaterar även Hallberg (1997) att enighet råder bland forskare om att miljön ska vara 

utformad efter de dementas funktionsnivå och ligga så nära varje dement persons inre 
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kompetens som möjligt för att kunna bevara den funktionsnivå som finns kvar hos den 

demente. Att i planeringen av omsorgen arbeta efter ett individperspektiv och miljö- och 

grupperspektiv. 

En slutsats som vi har gjort är att det även är viktigt att ta vara på färgsättningen och dess 

olika möjligheter för att tydliggöra omgivningen för de dementa. Genom att markera eller 

dölja ytor och rum kan det bli lättare att förstå omgivningen. Även hur ljussättningen görs på 

boendet har stor betydelse för hur boendemiljön uppfattas, för att undvika förvirring är det av 

stor vikt att miljön blir så tydlig, trygg och säker som möjligt.

Informanterna berättar att de har olika former av kontinuerliga träffar på arbetsplatsen där de 

diskuterar både om bemötande och hur miljön ska vara utformad för att på bästa sätt gynna de 

boende, de har även kommunikation mellan de olika enheterna. Personalen både handleder 

och utbyter erfarenheter och idéer med varandra för att kunna utveckla bemötandet och 

omsorgen på bästa möjliga sätt. Vad vi kan konstatera är att det hela tiden genom olika möten 

och träffar diskuteras hur de kan förbättra bemötande och boendemiljön men även hur de 

löser olika problem med enskilda individer. Många av de dilemman som förekommer i arbetet 

försöker personalen i största möjliga mån lösa själva men när inte detta går har arbetsledarna 

en betydande roll i detta. Vid specifika problem som de har med någon av de boende kan de 

konsultera med någon utifrån för att få en lösning på dilemmat.    

När det gäller vidareutbildning och kompetensutveckling upplever personalen att de har för 

lite kunskap om mediciner och ny forskning om demenssjukdomar. De pratar om att den 

mesta kompetensutvecklingen sker i arbetet, de provar olika metoder och ser hur de olika 

metoderna fungerar. Det finns allmänna studiedagar som de alla får närvara vid samt 

föreläsningar med olika förutbestämda teman. Det personalen efterlyser mest är att få en 

utbildning på 2-3 veckor för att kunna få en fördjupad kunskap i  tex. bemötande. Vid 

intervjun av personalen påtalade de vikten av en adekvat utbildning, för att på bästa sätt kunna 

tillgodose de olika omsorgsbehoven som de boende har. 

Av den litteratur och forskning vi tagit del av, framgår det att brister finns i kunskapen om 

demens hos omsorgspersonalen. Det är viktigt att personalen har goda kunskaper om 

demenssjukdomar och hur symtombilden ser ut i olika faser, för att de dementa ska få den 

bäst anpassade omsorgen. Vi kan konstatera att personalen upplever att de behöver mer 

utbildning för att kunna utveckla omsorgen på bästa sätt för de boende. Forskning och 

utbildning är något som utvecklas hela tiden och därför anser vi att det är ytterst nödvändigt 

att personal får tillgång till de senaste rönen för att kunna utföra ett så bra arbete som möjligt. 
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Abrahamsson (2003) menar att hindren för god omvårdnad och omsorg är idag bristen på 

utbildad personal, det andra hindret är att de som är dementa inte blir utredda och får en 

diagnos. Det krävs att som personal vara väldigt flexibel när ett bra boende ska utformas, för 

alla individer är unika i sig. Det får man aldrig glömma bort som personal. Johansson et al. 

(2007) menar att det är viktigt att ta hänsyn till den enskilda individen. Behoven är olika för 

de dementa, en del behöver en lugn miljö runt sig, andra behöver stimulering och omväxling. 

Den egna individens förutsättningar får inte glömmas bort, därför är det av stor vikt att 

personalen skapar goda relationer för att personer med demens ska känna trygghet. 

Förlusten av både fysiska och psykiska funktioner kan kompenseras om det värnas om de 

sociala relationerna runt de dementa. Det är av stor betydelse att kunna kompensera de 

förluster som de boende drabbats av och detta för att de boende ska känna trygghet i sin 

tillvaro och att deras oro ska minskas. För att bevara integriteten hos den demente bör respekt 

visas för varje enskild individ, möta dem på det plan de just för tillfället befinner sig på. Att 

hela tiden prata till dem och inte över huvudet på dem, att i största möjliga mån tala tydligt, 

långsamt och med enkla meningar för att nå fram till dem. Vidare kan vi konstatera att 

livsberättelserna är av stor betydelsen i omsorgen och kan ses som ett verktyg att använda sig 

av i arbetet för att kunna få en helhetssyn av varje enskild individ. 

Det Jagstödjande förhållningssättet är något som i hög grad påverkar hur den demente 

lyckas sammanfoga de olika funktionerna och delarna av personligheten som de har kvar till 

en helhet. Personalen beskriver att de i allt de gör i arbetet har detta förhållningssätt, att de 

hela tiden tänker på hur de kan på bästa sätt stödja de boende i den dagliga livsföringen. Vi

konstaterar att personalen är medvetna om att de ska se till det friska hos varje boende och 

inte se en diagnos, vilket innebär att de använder sig av ett salutogent synsätt i omsorgen om 

de boende.

Vi vill poängtera vikten av att i mötet betrakta alla som en människa och inte som en 

diagnos samt att anpassa sig efter de dementa och inte tvärtom. Detta beskriver även 

Antonovsky (1987) att tydliga miljöer stöder det friska och våra funktionsförmågor, detta 

borde också gynna läkandeprocessen. Detta innebär att framförallt inta ett salutogent (hälso) 

perspektiv istället för ett patologiskt (sjukdoms-) perspektiv. Vi menar att det har stor 

betydelse för både personal och den demente att det finns en balans i deras relation för att 

personalen ska kunna känna att de kan hantera krävande situationer. Med stöd från 

omgivningen i form av handledning och kunskap samt en tillåtande miljö ökar personalens 

möjligheter till att hantera dessa krävande situationer på ett så optimalt sätt som möjligt.
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I framtiden hoppas vi att planering och byggnationer av fler boenden för personer med 

demens ökar, eftersom forskningen upptäcker nya demensdiagnoser. Behoven kommer att öka 

genom att levnadsåldern också stiger samtidigt som de äldre blir fler. Ekonomin kan inte vara 

den rådande normen för om det ska byggas nya särskilda boenden för personer med demens.

Samhällets resurser har successivt begränsats samtidigt som omsorgsbehoven har ökat, gapet 

har blivit större. Denna tendens kommer att förstärkas i framtiden. Omsorgen om äldre och 

personer med demens kommer att bli den stora utmaningen i framtiden för sjukvården och 

samhället i helhet. Gustavsson (2004) menar att den framtida utmaningen inom omsorgen kan 

vara att införa teorianknuten omsorg. Detta är ett sätt att evidens basera omsorgen på 

tydliggjord människosyn och hälsobegreppet samt att bedriva omsorgen sett ur ett Jag 

stödjande förhållningssätt. Omvårdnadens forskningsintresse är att öka kunskapen om 

förståelsen för den enskilda individens situation men även att söka teorier om varför 

omsorgen fungerar som den gör, att ”den tysta kunskapen” som personalen har verbaliseras i 

teorianknuten omvårdnad.
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     2009-09-01 Bilaga 1

Informationsbrev
Vi heter Britt-Marie Larsson och Ann-Kristin Pettersson och är studerande vid Luleå 
Tekniska Universitet, Institutionen för arbetsvetenskap. Programmet som vi läser heter 
Sociala omsorgsprogrammet och är på 240 högskolepoäng. Utbildningen leder till en 
yrkesexamen i Social omsorg. Vi är nu inne på termin sju vilket innefattar ett examensarbete i 
ämnet Social omsorg, I examensarbetet har vi valt att koncentrera oss på boendemiljön och 
bemötandets mening för personer med demens.

Syftet med denna uppsatts är att få svar på följande frågeställningar:
Vad utmärker en god boendemiljö för personer med demens?
Vilken mening har bemötandet för personer med demens?

För att kunna ta del av era erfarenheter beträffande boendemiljöns och bemötandets roll i 
arbetet med personer med demens, är vår avsikt att intervjua åtta 
vårdbiträden/undersköterskor som har arbetat i minst två år med demenssjuka personer. 
Intervjuerna kommer att bandas och materialet kommer att behandlas på ett sådant sätt att 
ingen intervju person ska kunna identifieras. Vi kommer att använda oss utav en intervju 
guide där frågorna är utformade på ett sådant sätt att syftet med studien kan besvaras. 
Deltagandet är frivilligt och får avbrytas när som helst utan att ange orsak till detta. 
Tidsåtgången till varje intervju är beräknad till cirka sextio minuter. Den färdiga studien 
kommer att publiceras och kommer att finnas tillgänglig via Luleå Tekniska Universitets 
hemsida (http://epubl.ltu.se).
Vårt önskemål är att få genomföra intervjuerna under vecka 37-39. Vi kommer att ta kontakt 
med er för att diskutera eventuell tid och plats för intervjuerna. Ni får gärna höra av er om 
något är oklart.

Med vänliga hälsningar
Britt-Marie Larsson
Tfn: 0911-630 35, Mobil: 070-302 67 76, E-post: b-ml@hotmail.com

Ann-Kristin Pettersson
Tfn: 0911-371 55, Mobil: 070-249 02 87, E-post: anijof-6@student.ltu.se

Handledare: Benitha Eliasson, Institutionen för arbetsvetenskapen, Luleå Tekniska 
Universitet, tfn: 0920-49 30 39. E-post: Benitha.Eliasson@ltu.se

Till
Boendechefer, 
vårdbiträden/undersköterskor 
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Bilaga 2
Intervjuguide 

Forskningsfrågor:
 Vad utmärker en god boendemiljö för personer med demens?
 Vilken mening har bemötandet för personer med demens?

Personalbakgrund:
 Ålder?
 Vilken utbildning har du/ni?
 Hur länge har du/ni varit yrkesverksamma inom området?
 Vilken befattning har du/ni?

Intervjufrågor
Boendemiljön:

 Beskriv hur du/ni upplever att det är att arbeta på demensboendet och med personer 
med demens?

 Vad tycker du/ni är positivt/negativt i detta arbete?
 Förklara vad du/ni tycker är viktigt att tänka på för att personer med demens skall ha 

en så bra boendemiljö som möjligt? Beskriv gärna med ett praktiskt exempel. Varför 
är dessa aspekter betydelsefulla?

 Hur har du/ni utformat boendemiljön för att den skall vara så ändamålsenlig som 
möjligt?

 I boendemiljön finns det något att förändra och i så fall vad? Motivera anledningen till 
att man bör förändra det?

 Vilken betydelse kan färger, planlösningar, möbleringar och belysning ha för dementa 
personer?

 På vilket sätt kan de boende samt anhöriga vara med/delaktiga och påverka 
boendemiljön? Kan du/ni ge exempel på detta?

Bemötande:

 Förklara vad du/ni tycker är viktigt att tänka på för att bemöta personer med demens 
på ett bra sätt? Ge gärna ett exempel på detta. Motivera varför det är viktigt? Vad 
medför det för de boende?

 Beskriv ett bra möte och ett möte där det inte har fungerat bra?
 Vad berodde det på?
 Hur hanterade du/ni dessa olika situationer?
 Vad resulterade det i?

Arbetssituationen:

 Hur arbetar du/ni i personalgruppen med att utveckla boendemiljön och förbättra 
bemötandet?

 Hur stödjer du/ni varandra i det arbetet? Tas dessa frågor upp vid t.ex. 
arbetsplatsträffar?

 Beskriv hur du/ni kommunicerar i arbetsgruppen för att få en bra boendemiljö och ett 
gott bemötande för de demenssjuka?

 Förklara hur kommunikationen med arbetsledare fungerar när det gäller bemötande 
och boendemiljön?

 Vilket ansvar har arbetsledaren i det dagliga arbetet för sådana frågor och när det 
uppstår svårigheter för personalen?
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 Hur arbetar arbetsledaren med dessa frågor?
Utbildning:

 Får personalen vidareutbildning/kompetensutveckling inom dessa områden? Vad 
upplever du/ni att det behövs för vidareutbildning?

 På vilket sätt kan du/ni påverka samt förändra ert arbete? När det gäller dessa två 
områden?

Målsättning och etiska aspekter:

 Vilken målsättning har du/ni i arbetet med personer med demens? Hur arbetar du/ni i 
personalgruppen för att dessa mål ska uppfyllas? Upprättas det individuella planer? 
Kan de boende och anhöriga påverka innehållet i planen? Medbestämmande?

 Hur gör du/ni när ni stöter på svårigheter som gäller bemötande (etiska aspekter) i det 
vardagliga arbetet? Hur går ni tillväga? Vilka etiska dilemman är vanligast i ert arbete 
med personer med demens?

 Har du/ni i samvaron med en person med demens någon gång handlat mot din/er 
etiska övertygelse? I vilken situation i så fall?  Vad anser du/ni är god etik inom 
demensomsorgen?

Avslutning:
 Finns det något att tillägga eller fråga om?


