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 Abstrakt 
 

Syftet med studien var att beskriva hur personalen på ett demensboende 
kommunicerar och interagerar med demenssjuka personer. Studien utgick 
från ett personalperspektiv och beskrev hur de upplevde kommunikationen 
och interaktionen mellan dem och personer med demens. Studien omfattade 
sex personer, fyra undersköterskor samt två vårdbiträden. Metoden som 
användes var intervjuer som berörde frågeområdena interaktion, 
kommunikation samt personalens kunskap i detta arbete. I intervjusvaren 
framkom att omsorgen för demenssjuka personer präglas av brukarnas 
behov av lugn och ro. Vidare framkom att brukarna hade ett stort behov av 
närhet till personalen, vilket kunde upplevas som påfrestande för personalen. 
I analysen framkom att personalen använde både ord och kroppsspråk då de 
kommunicerade med demenssjuka personer. Kroppsspråket var dock att 
föredra eftersom personer med demens ofta tappar ordens betydelse. Vid 
analysen framkom även att det kunde existera ett maktförhållande mellan 
personal och brukare. Analysen visar vidare att personalen erhållit kunskap 
om demenser genom utbildning, samt att kunskapen i mångt och mycket 
bestod av personliga erfarenheter som erövrats under årens lopp. 
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Inledning 

Demenssjukdomarna utgör ett av samhällets största medicinska och sociala problem med 

stora konsekvenser för alla inblandade. Idag utgör människor med demenssjukdomar en stor 

och växande del bland dem som får insatser från kommunerna. Man har sett ett klart samband 

mellan demens och stigande ålder. Den demografiska utvecklingen leder till att andelen 

personer med demenssjukdomar kommer att öka i vårt land (Vimo & Sandman, 1999). År 

2003 led 139 00 människor av någon demenssjukdom, varav 50-70 procent av Alzheimers 

sjukdom och cirka 20-25 procent av Vasculär demens (Ds 2003:47).  

Demens är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor, och 

den orsakas alltid av sjukdom och är därmed inte en normal åldersförändring. Vid demens 

påverkas flera av hjärnans funktioner och enbart minnesförlust räcker inte för att kunna ställa 

diagnosen. Andra funktioner som brukar drabbas är: förmåga att tänka, att planera och skapa 

överblick, att hitta i miljön, att tala och förstå språket, att ta egna initiativ, att uppleva känslor 

som förut och att kontrollera sina känslor (Demensförbundets riktlinjer, 1992).  

Demenssjukdomarna ger som tidigare nämnts en begränsning i förmågan att kommunicera 

verbalt. Vilket innebär att den demenssjuke får allt svårare för att använda det talade ordet och 

förstå ordens betydelse. Personen är däremot mycket känslig för kroppsspråk, tonfall och 

ansiktsuttryck. Kroppens gester, mimik samt tonfall står för cirka 75 procent av budskapet när 

vi kommunicerar med vår omgivning. Detta betyder att det verbala språket svarar för endast 

en liten del. Är personalen medveten om kroppsspråkets betydelse, kan de använda det för att 

skapa förtroende och inge en känsla av trygghet hos den demenssjuke (Almberg & Jansson, 

1994).  

Omsorgen av personer med demens är därmed en specialitet som kräver särskilda 

kunskaper. Personalen måste vara aktiv med både hjärna och hjärta för att kunna tolka och 

förstå hur de ska bemöta en person med demenssjukdom på bästa sätt under sjukdomens olika 

stadier. För detta krävs intresse, fantasi, personligt engagemang, medmänsklighet, 

inlevelseförmåga och inte minst tålamod. Det är viktigt att personalen kommer ihåg att 

personer som drabbats av en demenssjukdom har samma behov som alla andra människor, 

men att de saknar möjligheter att själv tillfredsställa dem, och att de därmed har ett ökat behov 

av hjälp och stöd från människor i omgivningen. Att möta en demenssjuk människa med 

respekt och omtanke är således en av de svåraste utmaningarna i äldreomsorgen (a.a.).  
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Syftet med studien är att utifrån intervjuer beskriva hur personalen på ett demensboende 

kommunicerar och interagerar med demenssjuka personer. Fokus kommer att ligga på 

personalens berättelser angående följande frågeställningar: 

• Vad präglar den vardagliga interaktionen mellan personal och demenssjuka 

personer? 

• Hur hanterar personalen svårigheterna i kommunikationen med demenssjuka 

personer?  

• Vilka kunskaper har personalen i detta arbete? 

Bakgrund 

Omsorgen om personer med demens påverkas av en rad olika faktorer. För att skapa en större 

förståelse om en del av dessa faktorer kommer denna del av rapporten att beröra en 

redogörelse av Ädelreformen, socialtjänstlagens mål för verksamheten, vanligt 

förekommande begrepp inom omsorgsverksamheten, en redovisning av de vanligaste 

demenssjukdomarna, samt en redogörelse om kommunikation med demenssjuka personer. 

Avsnittet kommer att avslutas med en redovisning av tidigare forskning angående bemötande 

av personer med demens. I texten som följer kommer demensarbetsgruppen och deras 

slutrapport att nämnas. Med detta menas den av regeringen tillsatta arbetsgrupp, vars uppgift 

var att sammanställa befintliga kunskaper om situationen för personer med demenssjukdomar 

och deras anhöriga, samt identifiera utvecklingsområden där åtgärder behöver sättas in på 

olika nivåer (Ds 2003:47). 

Ädelreformen 

Syftet med Ädelreformen som trädde i kraft 1992 var att skapa klara ansvarsförhållande. 

Tanken var att samhällsinsatserna för äldre och handikappade skulle vara bättre organiserade 

för att man skulle kunna uppnå de mål som riksdagen lagt fast. För att kunna uppnå målen var 

det viktigt att få bort tidigare oklarheter om ansvarsfördelningen beträffande äldre- och 

handikappomsorgen, ansvaret var nämligen i hög grad uppdelat mellan landstinget och 

kommunen (Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2003).  I och med Ädelreformen fick 

kommunerna ett utökat ansvar. Bland de obligatoriska uppgifterna som ålades kommunerna 

fanns bland annat det verksamhetsansvar som landstinget tidigare haft för lokala sjukhem och 

andra institutioner för långtidssjukvård. Vidare fick kommunerna dels ett betalningsansvar för 

sådan somatisk långtidssjukvård som de inte har verksamhetsansvar för, och dels ett 

betalningsansvar för färdigbehandlade patienter inom den somatiska akutsjukvården, samt 
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även inom geriatriken. Detta medförde att år 1993 hade antalet färdigbehandlade patienter 

minskat med 50 procent inom somatisk sjukvård och med drygt 60 procent inom geriatrisk 

vård. Efterfrågan på sluten sjukvård minskade således, samtidigt som antalet platser i särskilt 

boende ökade. Till de särskilda boendeformerna hör ålderdomshem, servicehus, sjukhem och 

gruppboende (Edebalk & Lindgren, 1996). 

Särskilt boende för äldre omfattar därmed många former av boende med särskild service 

och omvårdnad, det som dock är gemensamt för dessa boenden är att det krävs biståndsbeslut 

enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) för att få flytta dit. Ett särskilt boende definieras 

vanligtvis inte som en institution i traditionell mening. En av förutsättningarna utrycks i 

Demensförbundets riktlinjer (1992): ”Den boende skall själv, eller med hjälp av närstående, 

kunna bestämma och ha inflytande över sin bostad och ha inflytande över service och 

omvårdnad” (s. 13).  

Enligt demensarbetsgruppen är det främst småskaligheten, hemlikheten och närheten 

mellan boende och personal som är kännetecknande för ett gruppboende   

Demensarbetsgruppen menar vidare att gruppboendet skall vara en plats där den demenssjuka 

personen tillsammans med medboende, personal och anhöriga kan finna en naturlig 

gemenskap, en naturlig livsrytm mellan aktivitet och vila, där stor hänsyn ska tas till den 

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

Idag bor det cirka 23 500 personer i särskilt boende som är speciellt anpassat för personer 

med demenssjukdomar, och de utgör cirka 20 procent av samtliga platser. Men trots att antalet 

särskilda boenden för dessa personer har ökat de senaste åren bor alltså en stor del av 

demenssjuka personer i särskilda boendeformer som inte är utformade för demenssjuka.  

Demensarbetsgruppen poängterar att även om boendemiljön och omsorgen inte är primärt 

utformad för demenssjuka personer, är det viktigt att personalen har den kunskap om demens 

som krävs för att ge ett gott bemötande och en god vård, en viktig förutsättning för att uppnå 

det är att personalen fått utbildning om demenssjukdomar samt att de har en möjlighet till 

handledning (Ds 2003:47).  

Socialtjänstlagen 

Det finns inga särskilda lagar eller undantag för demenssjuka personer, utan de har precis 

samma rättigheter i samhället som alla andra personer har, rent juridiskt (Melin & Bang 

Olsen, 1999) En god demensvård bedrivs med både Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:63) som grund. I texten som följer kommer emellertid 

endast socialtjänstlagen mål för omsorgsverksamheten att redovisas. 
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Socialtjänstlagen förnyades år 2001, där den tidigare socialtjänstlagens karaktär av ramlag 

för det sociala arbetet bibehölls, liksom principen att helhetssynen på den enskildes behov 

skall prägla det sociala arbetet. Socialtjänstlagen är alltså målinriktad, den ger kommunerna 

en ganska stor frihet att utforma och utveckla socialtjänsten så att den tillgodoser 

kommunmedlemmarnas behov (Clevesköld & Lundgren, 2003). 

Den övergripande målsättningen för samhällets socialtjänst anges i 1 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (SoL). Enligt denna paragraf skall samhällets socialtjänst på demokratins 

och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor, samt aktiva deltagande i samhällslivet. Vidare anger paragrafen att 

socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser, samt att 

verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och intregitet. 

Clevesköld och Lundgren (2003) skriver att målen i denna s.k. portalparagraf, är allmänt 

utformade. Tanken har huvudsakligen varit att ge politiska riktmärken för socialtjänstens 

långsiktiga utveckling. 

Även om socialtjänstlagen är en ramlag där målsättningen för socialtjänsten anges på ett 

ganska allmänt hållet sätt, så har lagen en paragraf som närmare anger vilka uppgifter 

socialtjänsten skall ha. Dessa uppgifter anges i 3 kap 1 § SoL. Enligt denna paragraf hör det 

bl.a. till socialtjänstens uppgifter att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i 

kommunen, medverka i samhällsplaneringen, informera om socialtjänsten i kommunen, och 

genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsförhållanden, samt svara för omsorg och service. 

I 3 kap 3 § SoL betonas att insatserna inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet, och det 

skall även finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet för att utföra 

socialnämndens uppgifter. I kommentarerna till denna paragraf poängteras, att det dock är 

svårt att bedöma och definiera kvalitet i socialtjänstens olika verksamheter. Kvalitet är ett 

svårfångat begrepp och vad som är god kvalitet inte låter sig inte fastställas på ett enkelt och 

objektivt sätt. Människor har olika behov och förväntningar och därigenom påverkas deras 

föreställningar om vad som är god kvalitet. Vidare poängteras att god kvalitet i omsorg och 

vård förutsätter att den enskilde ges ett verkligt inflytande över insatsernas utformning, samt 

att en av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå god kvalitet i omsorgen om äldre är att 

det finns tillgång till personal med lämplig utbildning (Nordström & Thunved, 2003). 

Socialnämnden skall enligt 5 kap 4 & SoL verka för att äldre människor får möjlighet att 

leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 
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gemenskap med andra. Clevesköld och Lundgren (2003) påtalar att dessa bestämmelser vilar 

på principerna om självbestämmande och normalisering. Vilket innebär att äldreomsorgen 

inriktas på insatser som gör det möjligt för äldre att bo kvar hemma så länge som möjligt. 

Kommunerna har dock en skyldighet att inrätta särskilda boendeformer för service och 

omvårdnad av äldre enligt 5 kap 5 § SoL. 

Omsorg, vård och omvårdnad 

Begreppen omsorg, vård och omvårdnad används inom omsorgsverksamheterna samt i 

vardagliga och vetenskapliga sammanhang på ett mångtydigt sätt. Det är dessutom inte 

ovanligt att de behandlas synonymt. I vissa verksamheter används dessa begrepp för att 

beteckna samma sak. Vilket innebär att begreppen ligger så nära varandra att de kan vara 

svåra att skilja från varandra (Franssén, 1997). Enligt Nationalencyklopedin (2004) kan 

omsorg betyda noggrannhet, omtanke, tillsyn, vård och skötsel. Vård kan bytas ut mot 

omhändertagande, skötsel, omvårdnad samt tillsyn. Begreppet omvårdnad kan betyda skötsel, 

vård och omtanke. Följande avsnitt har inte för avsikt att presentera någon ingående 

redogörelse för begreppens historiska bakgrund, utan avsikten är att göra läsaren uppmärksam 

på hur begreppen används inom omsorgen för personer med demens. I texten har kursiv text 

valts att användas för de olika begrepp som beskrivs, detta för att tydliggöra dem. 

Omsorg är ett ovanligt betydelseladdat begrepp, omsorgsbegreppet har ofta getts olika 

innebörder och studerats utifrån olika perspektiv (Franssén, 1997). Enligt Waerness (1983) 

finns det både en praktisk och en känslomässig sida i begreppet omsorg. Författaren definierar 

omsorg som besläktat med sörja, i betydelsen sörja för, det vill säga, hjälpa och ta hand om, 

samt sörja med, med andra ord att känna för och med. Ungersson (1983) uttrycker omsorg 

som caring for och caring about. Szebehely (1996) menar att begreppet omsorg har tre 

innebörder: ”Det är praktiska sysslor utförda med noggrannhet och omtanke av en 

känslomässigt engagerad person. Begreppet omsorg säger därmed något om vad som görs, 

om relationen mellan de inblandade parterna och om kvaliteten i det utförda arbetet”  

(s. 22). Denna beskrivning kan därmed stämma in på det arbete som utförs av personalen på 

ett demensboende, eftersom deras arbete innehåller i stort sett samtliga praktiska sysslor som 

förekommer i ett hem både vad det gäller arbete med ting och med människor (Melin, 1998) 

Vård är enligt Hellqvist (1989) etymologiskt besläktad med vålnad i betydelsen 

skyddsande, med det menas att en skyddsande vaktar över någon, men håller sig lite på 

avstånd och är ganska neutral (a.a.). Vård sätts ofta i samband med den hjälp som ges inom 

hälso- och sjukvården (Franssén, 1997). Enligt Szebehely (1996) finns i vårdbegreppet en 
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föreställning om att mottagaren skall återställas till ett ursprungligt tillstånd. Av den 

anledningen är begreppet inte användbart för personalen på ett demensboende eftersom deras 

arbete inte riktigt stämmer in i någon av förutsättningarna (a.a.). I samband med en 

demensdiagnos finns det ingen tanke om återställande av förlorade funktioner vare sig av 

kognitiv eller mera praktisk karaktär. Möjligtvis kan sägas att personalen utför omsorg med 

inslag av vårdarbete som blir alltmer omfattande ju längre framskriden demenssjukdomen och 

de fysiska krämporna hos hjälptagare är (Melin, 1998). 

Omvårdnad ersätter ofta begreppet vård, beroende på att begreppet ofta associeras med det 

arbete som utförs av sjukvårdspersonal. Enligt Franssén (1997) syftar dock omvårdnad på 

något annat än medicinska behandlingar, författaren menar att omvårdnaden tar sin 

utgångspunkt i den kvalitativa relationen mellan personalen och brukaren, i vilken brukarens 

vardagliga och personliga situation ställs i centrum. Därmed kännetecknas 

omvårdnadsbegreppet således av en närhet mellan personalen och brukaren. Melin (1998) 

påpekar att om man anser att en demensboendemiljö skall ha en terapeutisk funktion, där 

relationerna mellan människorna skall utgöra det bärande inslaget, ingår omvårdnad som en 

del av personalens arbetsuppgifter (a.a.).  För personalen på demensboende skulle med andra 

ord alla tre begreppen omsorg, vård och omvårdnad äga viss giltighet utifrån de perspektiv 

som har presenterats här, eftersom målsättningen för omsorg, vård och omvårdnad i omsorgen 

för personer med demens är, att bevara personens mentala funktioner så långt det är möjligt, 

bibehålla sociala kontakter, lindra sjukdomssymtomen och när det inte längre är möjligt, ge 

tröst och skapa ett så gott liv som möjligt för den sjuke, men också att stödja och avlösa de 

närstående (Ds 2003:47). 

Demens 

Demenssjukdomar är kroniska, obotliga, långvariga och sakta men säkert 

funktionsnedsättande tillstånd som påverkar hela livssituationen för de sjuka och deras 

anhöriga (Vimo & Sandman, 1999). Det som är gemensamt för alla demenssjukdomar är en 

förlust av minnet och andra intellektuella funktioner. Demens kommer ur de latinska orden de 

som betyder från och mens som betyder antingen förnuft, sinne eller själ, en dement person är 

således någon som har drabbats av en påtaglig förlust i sina mentala förmågor (Gaunt, 

Öhlander & Schwarz, 1994). 

Demens av alzheimertyp är en organisk hjärnsjukdom. Sjukdomen innebär död av 

hjärnceller och förtvining av hjärnvävnad, och trots intensiv forskning över hela världen är 

orsaken till varför den uppstår fortfarande okänd. Genetisk forskning tyder dock på att man 
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inte kan utesluta en viss ärftlighet, möjligtvis kombinerad med miljöfaktorer (Beck– Friis, 

2000). Sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom genomgår normalt tre faser. Den första 

fasen kännetecknas av tilldragande närminnessvikt, trötthet, oro och försämrat fjärrminne. 

Därefter brukar språksvårigheter uppträda genom problem att uttrycka sig och att förstå, 

liksom rumslig desorientering. Detta inledningsskede brukar vara under ett till tre år. Den 

andra fasen varar under två till fyra år. Personen blir alltmer osjälvständig och 

hjälpbehövande. Symptomen tilltar med svår glömska samt svåra språkliga och spatiala 

problem. Den demenssjuke har svårt att känna igen människor och föremål liksom att avläsa 

en klocka. Personligheten är emellertid relativt välbevarad och med närståendes stöd kan den 

demenssjuka personen fortfarande fungera tillfredsställande. I den tredje fasen har den 

demenssjuke blivit helt beroende av andra för att klara sin livsföring. Passiviteten ökar, 

kommunikationen försvåras alltmer och en stelhet i muskulaturen inträder (Melin, 1998).  

Det kan vara svårt att skilja vaskulär demens från Alzheimers sjukdom, eftersom det tycks 

finnas vaskulära faktorer i Alzheimers sjukdom. Sjukdomsförloppet hos vaskulär demens 

kännetecknas dock av ett mera akut insättande och många som lider av denna demenstyp i 

mera renodlad form utvecklar så småningom psykiska symptom av så kallad 

frontallobskaraktär, som kan visa sig i form av personlighetsförändringar där omdömeslöshet 

och distanslöshet präglar bilden (a.a.). Demensen orsakas av störd blodtillförsel till hjärnan, 

det kan räcka med en enda propp eller blödning, och symtombilden för den demente är helt 

beroende på var skadorna drabbar hjärnan. Neurologiska symtom som förlamningar eller 

synfältsbortfall blandas med mentala förändringar. Den sjuke är långsam i handling och tanke, 

känslomässigt är den sjuke lättrörd, gråt och skratt växlar, för övrigt har dessa personer också 

en stor benägenhet för depressioner (Beck- Friis, 2000). 

Beck- Friis nämner även att personer med en demenssjukdom, vare sig det handlar om 

Alzheimers eller någon annan form av demens, har betydande svårigheter att tala, att förstå 

samt att göra sig förstådda. Uppmaningar att tvätta sig, äta, och stänga av spisen förstås inte 

av denne. Den sjuke har också stora svårigheter att orientera sig, det kan vara svårt att hitta i 

det egna hemmet, vilket skapar ångest och rädsla hos personen. Demenssjukdomarna kan 

även ta sig uttryck i extrem oro, rastlöshet, ändlösa vandringar fram och tillbaka utan mening 

och mål. Tvångsrop som ”Aj, aj, aj”, liksom ideliga stereotypa bankningar i bord och stolar 

förekommer ofta (a.a.). 

I en demenssjukdom är även aggressivitet en faktor att räkna med. Men det finns alltid en 

förklaring till att demenssjuka personer blir irriterade, arga och kanske till och med tar till 

våld, även om det ibland kan vara mycket svårt att hitta själva kärnan till ilskan eller 
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irritationen. Aggressivitet hos den demenssjuke kan ofta bero på fysiska sjukdomar och andra 

kroppsliga saker, som till exempel, att den demenssjuke inte hör eller ser, har magproblem, 

feber, sår, smärta eller låg blodsockernivå. Aggressivitet kan även bero på personalens 

bemötande eller något i den fysiska miljön som stör den demenssjuke. Det gäller att som 

personal ha fingertoppskänsla för den demenssjukes behov. Tidigare studier har visat att en 

rutinerad personal ofta har en väl utvecklad känsla för hur de ska agera, och kan därigenom 

bemästra många besvärliga situationer (Lundström, 2000). 

Kommunikation med demenssjuka personer 

Vårt liv baserar sig på relationer till andra människor och kommunikationen ligger till grund 

för relationerna. Kommunikation är grundvalen för identiteten och möten med andra 

människor, och är också en grundläggande förutsättning för gruppers existens och förändring, 

det som styr klimat och effektivitet i grupper. Kommunikation och samspel är händelser, och i 

och med det en ständigt pågående process. I kommunikationen kommer sociala processer till 

uttryck. Därmed kan förmågan till samspel och kommunikation användas för att närma sig 

och möta en annan människa, men även användas till att stöta bort människor och skapa 

avstånd (Nilsson & Waldersson, 1990). 

Solem (1996) påtalar att kommunikation innebär en gemensam handling, beroende på att 

ordet kommer från det latinska communis, vilket betyder gemensam. Med detta menar 

författaren att det nödvändigtvis inte betyder att parterna blir överens eller känner samma sak, 

utan att det viktigaste är att de känner till varandras känslor och uppfattningar. Solem menar 

att kommunikationen engagerar minst två parter. Dessa parter måste kunna göra sig förstådda, 

och de måste kunna förstå varandra, annars uppstår det brister i kommunikationen. 

Demens angriper färdigheterna att göra sig förstådd samt att förstå andra. Vilket innebär att 

det finns en stor risk att den demenssjuke blir utesluten ur gemenskapen med andra och 

därigenom blir mer och mer ensam i sin egen värld. Denna uteslutning kan leda till vantrivsel, 

depression eller aggression hos denne, vilket författaren menar är en rimlig reaktion, beroende 

på att personen ständigt blir missförstådd och inte uppnår någon ömsesidig kontakt eller 

gemenskap med andra. I och med det påpekar Solem hur viktigt det är för personalen att de 

visar respekt, inlevelse, ärlighet och empati i kommunikationen med demenssjuka personer, 

samt att de är medvetna om att de har ett stort ansvar att anpassa sin kommunikation till den 

demenssjukes förutsättningar. Med ärlighet syftar författaren till att ha insikt om vad 

personalen själv känner, tror och anser, kort och gott att de är ärliga inför sig själv. Om 

personalen inte är ärlig så sänder de ut motstridiga budskap, till exempel genom att 
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kroppsspråket och rösten har ett annat innehåll än orden de använder. Detta kan bidra till att 

skapa oklarheter och förvirring hos den demenssjuke. De måste även ha täckning för vad de 

säger och tro på det själv, annars genomskådar personen med demens dem och får därmed en 

försämrad tillit till dem. En förutsättning för att förstå och för att själv bli tagen på allvar, är 

att visa den dementa personen respekt, eller att villkorslöst acceptera den demenssjuke för vad 

denne är. Huvudverktyget för att förstå personen med demens är inlevelse eller empati. Vilket 

innebär att kunna sätta sig in i hur den denne upplever sin värld rent generellt. Empati 

förutsätter dock en balans mellan närhet och avstånd, där personalen både kan leva sig in i den 

demenssjukes situation och uppleva närhet, men även kunna ha avstånd i den betydelsen att se 

sig själv som avgränsad eller åtskild från denne. För att uppnå inlevelse måste personalen 

kunna lyssna aktivt, och vara mer intresserad av vad den demenssjuka människan säger än av 

vad de själv vill få sagt (Solem, 1996).  

Vid kommunikation med en demenssjuk person är det viktigt att förvissa sig om att denne 

hör vad som sägs, eftersom dessa personer många gånger har, liksom andra äldre personer, 

nedsatt hörsel. Det är även viktigt att tala tydligt och långsamt och om bara en sak i taget, att 

använda korta och enkla meningar samt att ge den demenssjuke tid att svara, även om det tar 

tid. Samtalet bör även ha konkret karaktär, eftersom förmågan till abstrakt tänkande försämras 

i samband med demenssjukdom. Sist men inte minst är det viktigt att fånga personens 

uppmärksamhet genom direkt ögonkontakt (Westlund, Mårtensson & Andersson, 1991) 

I många fall bygger dock inte kommunikationen med den demenssjuke på ord, beroende på 

att orden ofta är obegripliga för denne. Däremot kan personen förstå ett vänligt kroppsspråk, 

ett leende och en mjukhet i kontakten (Beck- Friis, 2000). Kroppskontakt och beröring är 

därmed viktiga ingredienser i omsorgen för personer med demens. En kram eller en klapp på 

kinden kan betyda mer än många ord. Det är dock viktigt att personalen är medveten om att 

alla människor inte tycker om när någon kommer alltför nära. (Almberg & Jansson, 1994). 

Bemötande av personer med demens 

I regeringens proposition Äldreomsorgen inför 90-talet (prop. 1987/88:176) fastslås tre 

grundläggande principer för samhällets service och vård till äldre, nämligen principerna om 

rätten till integritet, trygghet och valfrihet. Äldre skulle, enligt propositionen, ha möjligheter 

att leva värdigt, behålla sin identitet, vara delaktiga i samhället samt kunna utöva 

självbestämmande. Principernas innebörd förtydligades genom förklaringen att: ”En människa 

som uppnått hög ålder inte i första hand är gammal utan en individ med ett unikt liv bakom 

sig, med sin egen uppfattning om och en självklar rätt att besluta om hur hon vill leva sitt 
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fortsatta liv” (s. 23). För att uppnå dessa principer krävs dock att respekten för 

självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet måste ha en fast grund i ett medvetet val 

av människosyn. Med andra ord så handlar det om alla människors lika värde och lika rätt. 

Bemötande är därmed en fråga om ömsesidig respekt, såväl i den nära relationen som i 

relationen som rör flera (SOU 1997:170). Människors lika värde är en grundläggande tes i 

etiska sammanhang. Att respektera den demenssjuka personens människovärde innebär att 

man alltid betraktar och behandlar denne som en individ med samma rätt till liv, livskvalitet, 

behandling och omsorg som alla andra. Eftersom den demenssjuke inte är i stånd att föra sin 

egen talan eller uttala sin egen vilja, måste självbestämmandet säkerhetsställas av de anhöriga 

eller vårdpersonalen. Den demenssjukes integritet får emellertid aldrig kränkas utan den 

demenssjuke skall alltid bemötas med samma hänsyn som när denne var i sin krafts dagar. 

Därför utgör vår människosyn den viktigaste förutsättningen för den goda omsorgen av 

personer med demens (Beck-Friis, 2000). 

I dagligt tal är bemötande ett uttryck för hur någon uppträder eller uppför sig mot någon 

annan person (Nationalencyklopedin, 2004). För en demenssjuk persons självkänsla och 

livskvalitet är det av stor betydelse hur denne bemöts i vardagslivet. Att bemöta en 

demenssjuk person innebär att vara känslomässigt närvarande i mötet med denne, samt att 

verkligen försöka se denna människas livshistoria, personlighet och behov. För att kunna 

uppnå det är det betydelsefullt att personalen ser den demenssjuke som en unik människa och 

inte som en dement person. Det avgörande i samvaron med demenssjuka personer är att 

personalen har förmågan att vara en närvarande och tillgänglig medmänniska, där ett verkligt 

möte präglas av ömsesidighet, respekt och lyhördhet (Cars & Zander, 1998). För att 

bemötandet skall bli gott, förutsätts det emellertid att personalen förstår hur den demenssjuka 

personens livsvärld ser ut. Ett gott bemötande kräver att personalen vet något om hur den 

demenssjuke uppfattar sin situation (Holst, 2002). Att kunna bemöta demenssjuka personer på 

rätt sätt, kräver således både kunskap om sjukdom, samt kunskap om människan bakom 

sjukdomen. Det finns dock inga färdiga recept att följa utan varje person är unik (Norberg, 

Zingmark & Nilsson, 1994). 

Därmed kan sägas att det är personalen som har störst ansvar för bemötandets kvalitet. De 

behöver vara medvetna, dels om det ansvar som vilar på deras axlar, och dels hur sårbara de  

själva är i mötet med den demenssjuka personen. Dessa aspekter måste därför ständigt 

fokuseras genom att det i det dagliga arbetet ges utrymme för reflektion, till exempel genom 

handledning. I och med att personalen ofta får bristande feedback från den demenssjuka 

personen, är det därför viktigt att personalen istället bekräftar och stöttar varandra i svåra 
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situationer. Utifrån detta framstår det som särskilt viktigt att personalen som arbetar med 

dementa människor har någon form av stöd för sitt arbete (Edberg, 2002). 

Metod 

Den empiriska delen i denna uppsats består av en kvalitativ undersökningsmetod, där 

materialet bygger på informanternas berättelser. Det innebär att metoden, förutom som en 

form av kvalitativ metod, även kan beskrivas som narrativ (berättande) samtidigt som den 

gränsar till fenomenologisk och hermeneutisk tradition. En närmare förklaring till detta 

kommer i nedanstående text. Avsikten med följande avsnitt är att göra forskningsprocessen så 

synlig som möjligt. I texten som följer presenteras metodval, vad som utmärker den använda 

metoden, samt en redogörelse för vilka tillvägagångssätt som använts vid datagenereringen 

och analysarbetet. 

Metodval och tillvägagångssätt 

Kvalitativ metod är ett vitt begrepp, som inom sig rymmer en rad metodologiska ansatser. 

Enligt Kvale (1997) förenas dock olika typer av kvalitativ forskning av ett fenomenologiskt 

förhållningssätt. Vilket med andra ord innebär att man i fenomenologiska undersökningar 

söker förstå de sociala fenomenen utifrån aktörernas egna perspektiv, samt att man beskriver 

världen sådan den upplevs av subjekten, och förutsätter att den relevanta verkligheten är vad 

människor uppfattar att den är (a.a.). Undersökningsmetoden i denna studie valdes med 

utgångspunkten att försöka beskriva och förstå kommunikationen och interaktionen med 

demenssjuka personer utifrån vårdbiträdens/undersköterskors verklighet. 

Intervjuerna hade en narrativ utformning. Vilket innebär att intervjuguiden (bilaga 2) inte 

bestod av detaljerade frågor, utan till stor del utgick från att informanterna själva skulle 

berätta om vissa händelser i sin verksamhet. På detta sätt skulle de styras så lite som möjligt, i 

syfte att få fram deras spontana beskrivning och förståelse angående kommunikation och 

interaktion med demenssjuka personer. L-C. Hydén och M. Hydén (1997) påtalar att det finns 

olika sätt att samla data för analys av berättelsen, bland annat att med utgångspunkt från 

intervjuer aktivt arbeta med att skapa ett material som är rikt på berättelser. Vilket innebär att 

det är av central vikt att lägga upp intervjuerna på ett sådant sätt att det inbjuder 

informanterna till att berätta och använda berättelsen som en form för att presentera sina 

erfarenheter.  

Kvale (1997) menar att man bör intervjua så många personer som behövs för att få reda på 

det man vill veta, och att antalet intervjupersoner beror på undersökningens syfte, samt de 
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tillgängliga resurserna (a.a.). Med tanke på denna studies syfte, samt till den tid som finns till 

förfogande för arbetet blev begränsningen att intervjua 6 personer. Kriterier för deltagande i 

studien, var att personen hade arbetat som vårdbiträde eller undersköterska i minst ett år inom 

omsorgen för dementa personer. Ett informationsbrev (bilaga 1) skickades till omsorgschefen 

samt områdeschefen med en förfrågan om möjlighet till att göra studien. Informationsbrevet 

innehöll syftet med studien, att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas om så önskas, att 

bandspelare kommer att användas, samt att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. 

Efter godkännande till att utföra studien från omsorgschef samt områdeschef uppsöktes det 

utvalda demensboendet för en personlig information till personalgruppen. Vid denna 

information erhöll de även informationsbrevet. Bland den personal som deltog vid 

informationen anmälde sex personer sitt intresse för deltagande i studien. Vid intervjuns 

början informerades informanterna än en gång om studiens syfte, att bandspelare skulle 

användas samt att materialet behandlas konfidentiellt. Intervjuerna ägde rum på 

informanternas arbetsplats i en lugn och avskild miljö under tiden 14 september – 21 

september, 2004. Varje intervju varade ungefär 45 minuter.  

Som grund för datagenereringen användes en intervjuguide, där intervjufrågorna hade 

formulerats utifrån forskningsfrågorna. Emellertid följdes inte intervjuguiden slaviskt, 

beroende på att det ibland föreföll lämpligt att ändra ordningen på frågorna när informanterna 

redan kommit in på frågornas tema, dessutom kunde vissa frågor strykas beroende på att 

informanterna redan hade berört dessa. Förutom de redan formulerade intervjufrågorna 

ställdes många följdfrågor för att få en ytterligare förståelse av informanternas berättelser.  

Samtliga intervjuer bandades. Enligt L-C Hydén och M, Hydén (1997) är det viktigt att 

använda bandspelare vid insamling av material, eftersom det är önskvärt att komma så nära 

informanternas egna framställningar som möjligt (a.a.). I direkt anslutning till 

intervjutillfällena skrevs de bandade upptagningarna ner ordagrant. Därefter lästes utskriften 

igenom flera gånger för att sedan analyseras.  

Vid intervjuanalysen användes ett hermeneutiskt synsätt. Enligt Kvale (1997) studerar 

hermeneutiken tolkning av texter och dess syfte är att vinna en giltig och gemensam förståelse 

av en texts mening. Författaren påpekar att denna tolkningsprocess brukar beskrivas med en 

cirkel, som ständigt växlar mellan delar och helhet. Från en helhet tolkas enskilda delar av 

texten och utifrån dessa tolkningar relateras delarna återigen till helheten. Processen kan ses 

som oändlig, men upphör i praktiken när man kommit fram till en rimlig mening (a.a). I denna 

studie har tolkningen av texterna bestått av strukturering och tematisering/kategorisering. 

Kategoriseringen gjordes både utifrån i förväg uppsatta teman, som byggde på studiens 
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forskningsfrågor och som låg till grund för utformningen av intervjuguiden, och även utifrån 

vad som växte fram i analysarbetet av innehållet i informanternas berättelser. Vid 

redovisningen av empiri kom kategorierna att förstärkas av utsagor i form av citat. Citaten har 

till viss del redigerats språkligt. Detta för att göra dem mera lättläst, men också för att skydda 

informanterna från att bli identifierade. I beskrivningen av de demenssjuka människorna på 

demensboendet används flera benämningar. Det finns beteckningar som brukare, de 

demenssjuka personerna, den demensjuke samt de boende. En av anledningarna till detta är 

problemet med att hitta ett bra begrepp för människor som lider av demens. Den andra orsaken 

är främst av estetisk karaktär, nämligen att undvika ständiga upprepningar. Av samma 

anledning förekommer även flera benämningar på intervjupersonerna. Dessa benämns därmed 

både som informanter samt personal.  

Metoddiskussion 

Ett fåtal av informanterna upplevde det väldigt svårt att besvara intervjufrågorna beroende på 

den narrativa utformningen av intervjuguiden. Därmed är det möjligt att resultatet hade blivit 

annorlunda om frågorna varit utformad på ett annat sätt. Till följd av dessa svårigheter 

omformulerades en del frågor. Detta innebar att det vid analystillfället upptäcktes att vissa av 

frågorna kan anses vara ledande, vilket kan ha betydelse för resultatets relevans. Vid vissa 

frågor föreföll det även som att ett fåtal av informanterna gav de svar som de förväntade sig 

att jag ville höra, det ändrades dock när de berättade om personliga händelser i arbetet. 

Därmed anser jag att den narrativa utformningen av intervjuguiden uppfyllde sitt syfte. 

Resultatet skulle förmodligen få en högre validitet om deltagande observation skulle göras, 

men till detta krävs en längre tidsintervall, med tanke på att det tar tid att bygga upp ett 

förtroende och relation med de berörda, samt till bearbetning av materialet.  Dessutom kan det 

utgöra ett etiskt dilemma att utföra deltagande observation på ett demensboende, beroende på 

att de demenssjuka personerna inte är medvetna om att de blir observerade. Detta är dock en 

förhållandevis liten studie som genomförs i endast en kommun, och omfattar ett 

demensboende, därmed kommer det inte vara möjligt att dra några generella slutsatser om hur 

det ser ut i resten av landet. Förhoppningen är emellertid att denna studie kan väcka frågor 

och diskussion, och möjligtvis leda till fortsatt forskning angående detta viktiga ämne. 
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Personalens upplevelse av kommunikation och interaktion med 
demenssjuka personer 

Vid analysen framkom vissa övergripande kategorier, dessa beskrivs med följande rubriker: 

Kort resumé av bakgrundsfrågorna, interaktion mellan personal och demenssjuka personer, 

kommunikation mellan personal och demenssjuka personer, och slutligen personalens 

upplevelse av arbetsmiljön. Analysen redovisas i löpande text, och vissa specifika uttalanden 

har citerats för att ge läsaren en större förståelse av det intervjupersonen framhållit. För att ge 

läsaren en övergripande bild över omgivningen inom vilken de demenssjuka personernas och 

personalens kommunikation och interaktion äger rum, följer först en kort beskrivning av 

demensboendet och dess fysiska miljö. 

Demensboendet 

Demensboendet består av två avdelningar med åtta brukare på varje avdelning. Det råder dock 

stor skillnad i demensgrad hos brukarna på dessa avdelningar. På den ena avdelningen är 

brukarna i början av sin demenssjukdom, medan den andra avdelningen består av personer 

som är långt gången i sin demenssjukdom och till följd av det mer vårdkrävande.  

På boendet arbetar 16 vårdbiträden/undersköterskor. Arbetstiderna skiftar med 

utgångspunkt från tjänstgöringsgrad och schema. På bägge avdelningarna arbetar oftast tre 

vårdbiträden/undersköterskor på förmiddagen, och två under eftermiddagen och kvällen. På 

natten har två personer ansvar över bägge avdelningarna.   

På demensboendet finns ett så kallat faddersystem. Det innebär att alla boende har ett 

vårdbiträde/undersköterska som sin kontaktperson. I den uppgiften ingår att denna person 

skall ha särskild kännedom om sin brukare och dennes livshistoria för att ombesörja att det 

blir det bästa omhändertagandet med hänsyn till de individuella behoven. Personen ifråga 

skall bland annat hålla kontakt med anhöriga, se till att den demenssjukes ekonomiska 

förehavanden sköts antingen genom anhöriga eller via god man, och se till att det finns 

artiklar för skötsel av såväl den demenssjuke själv som lägenheten. 

För demensboendet finns tillgång till ett speciellt demensteam som är specialiserad på 

demenssjukdomar. Detta team består av en läkare och en arbetsterapeut från Landstinget, en 

sjuksköterska från kommunen, samt en undersköterska från demensboendet. 

Huvuduppgifterna för demensteamet är att utveckla omsorgen för de demenssjuka personerna, 

utbilda personalen och anhöriga till personer med demens, samt att vara en länk mellan 

Landstinget och kommunen, för att på detta sätt få till stånd ett bra samarbete dem emellan. 
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Arbetsterapeuten bistår även med handledning till personalen. Handledningen hör emellertid 

inte till demensteamets uppgifter, utan är en del av arbetsterapeutens vanliga arbetsuppgifter.  

Den fysiska miljöns utformning 

Lägenheterna på demensboendet består av ett stort rum och ett väl tilltaget badrum. 

Möblemanget står brukarna själv för, vilket innebär en stor variation i både stil och mängd. 

Demensboendet är utformad som en lång korridor, där brukarnas lägenheter ligger på varsin 

sida av denna korridor. På dörrarna till lägenheterna sitter namnskyltar som personalen har 

gjort på datorn. På varje avdelning finns gemensamma utrymmen som består av ett stort ljust 

och luftigt matrum, ett kök, samt ett mindre uppehållsrum. Möblemanget i dessa 

gemensamma utrymmen består av en blandning av nyare och äldre möbler i olika stilarter. På 

väggarna hänger tavlor och fotografier av gammalt snitt. Den ena avdelningen saknar 

personalrum, medan den andra avdelningen har ett litet personalrum, som dock inte nyttjas 

särskilt mycket. På demensboendet är alla fönster och dörrar låsta. Dörrarna har ett kodlås, 

och öppnas genom att trycka på en strömbrytare som är placerad vid sidan om dörren, eller 

genom att trycka in en fyrasiffrig kod. Utemiljön består av en stor gräsmatta och där finns en 

stenlagd uteplats med trädgårdsmöbler.  

Kort resumé av svaren på bakgrundsfrågorna 

Informanterna har en ålder mellan 31 och 57 år. Fyra av personerna har 

undersköterskeutbildning, och två har vårdbiträdesutbildning. Fyra av 

undersköterskorna/vårdbiträdena har i samband med att de började på demensboendet gått en 

10-veckors demensutbildning. Två av undersköterskorna har ingen särskild demensutbildning, 

men uppger att detta har ingått i deras utbildning. Informanterna har arbetat på 

demensboendet mellan 1 – 15 år. Flertalet har emellertid arbetat inom hemtjänsten och på 

andra boenden där de hade kommit i kontakt med demenssjuka personer. 

Interaktion mellan personal och demenssjuka personer 

I detta avsnitt kommer personalens upplevelse angående interaktion med demenssjuka 

personer att behandlas. Under analysen av personalens berättelser växte olika teman fram och 

kommer härmed att presenteras som underrubriker. Följande teman kommer att beröras: 

Brukarnas behov av lugn och ro, brukarnas behov av personalens närhet, faktorer som 

påverkar bemötandet, samt vikten av att bevara det friska hos de demenssjuka personerna. 



 19

Brukarnas behov av lugn och ro 

Vid analysen framkom att omsorgen för demenssjuka personer präglas av brukarnas behov av 

lugn och ro. Enligt informanterna är personer med demens mycket känsliga för stress. Därför 

är det viktigt att det råder lugn och ro på avdelningen. Två av informanterna uttrycker det på 

följande sätt: 

Lugnet! Det är A och O. Att ta det lugnt. Vissa kanske tycker att vi 
sitter mycket, men vi gör det. Vi springer inte och stressar fram. Det 
är A och O. 

 
Det är ju viktigt att hela tiden behålla lugnet på avdelningen, 
annars blir det besvärligt. När något är galet så vill dom hem, och 
då börjar dom att leta efter utgångarna, och till slut är alla uppe i 
varv. Så det gäller hela tiden att försöka ha det här lugnet. 

 
Tiden spelar en avgörande roll för huruvida detta lugn skall kunna uppnås. Enligt 

informanterna är det speciellt viktigt att de ägnar större delen av sin tid till att umgås med 

brukarna för att skapa lugn och ro. Informanterna upplever att när de sitter ner med brukarna 

och pratar med dem, läser en tidning, eller tittar på kort, resulterar det i att brukarna är lugna 

och känner sig trygga. Detta visar på att brukarna har ett behov av personalens närhet för att 

känna trygghet.  

Som tidigare nämnts påpekar informanterna att demenssjuka personer är känsliga för stress, 

och därav är det speciellt viktigt att personalen inte stressar vid morgon- och kvällsbestyren. 

De menar att hur morgon- och kvällssituationen utvecklar sig har stor betydelse för hur 

resterande del av dygnet blir. Informanterna uppger att de måste gå väldigt lugnt och varsamt 

till väga vid dessa tidpunkter, annars blir de boende uppstressade, vilket resulterar i att de 

närmsta timmarna kan bli kaotiska.  

Informanterna upplever att musik har en lugnande inverkan på de demenssjuka personerna. 

De talar om att de ofta använder musiken som ett lugnande medel för de demenssjuka. 

Flertalet av dem berättar att när det är oroligt på kvällen, brukar personalen och brukarna 

samlas för att ha en sångstund tillsammans. Detta gör att brukarna varvar ner och får en lugn 

stund innan sänggående. Vid vissa tidpunkter är dock brukarna ensamma i uppehållsrummet. 

För att behålla lugnet på avdelningen sätter personalen igång bandspelaren med musik och 

försöker få brukarna att sitta tillsammans. Det är emellertid inte alltid det lyckas. En av 

informanterna beskriver det i följande citat: 

Det är två boende som vi har dubbelbemanning på och dom vill lägga 
sig först, och då sitter ju resten där, men vi brukar sätta igång 
bandspelaren och försöka få dom att sitta ihop. Ibland händer det att 
dom blir ovänner och då blir det kaos i alla fall. När man då kommer ut 
så kan en del vara hemskt upprörda, men då måste man sätta sig ner 
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med dom och försöka få dom att glömma situationen som varit 
tidigare, få dom lugn … 
 

Informanterna påpekar emellertid att det inte alltid går att lugna ner oroliga brukare. Samtliga 

av dem berättar om situationer där de har misslyckats att lugna ner upprörda demenssjuka. 

När detta inträffar menar informanterna att det ofta kan bero på att personalen har gjort fel, 

det kan bland annat bero på att de har haft för bråttom och inte förankrat hos brukaren vad de 

skall göra. När sådana situationer uppstår anser informanterna att det är bättre att gå därifrån 

och göra ett nytt försök en stund senare. De berättar att när de kommer tillbaka har den 

demenssjuke ofta glömt bort att denne varit upprörd och blir glad att de kommer och hjälper 

denne. Om det inte fungerar är det bättre att någon annan av personalen går in och gör ett 

försök. Ett annat sätt att lugna ner upprörda brukare är att försöka avleda denne. Vissa brukare 

kan dock inte avledas. Följande citat belyser detta: 

Allting är på hans villkor. Man kan aldrig övertala honom. Det går inte 
att avleda han med något annat… Inte han, det är ju vissa som det inte 
går, utan det är bara att gå därifrån. Han gör som han vill. Vill han sova 
med kläderna på, då gör han det. 

 
Informanterna menar att de då får försöka lösa problemet på något annat sätt. Om det inte 

lyckas, får brukaren sova med kläderna på.  

Brukarnas behov av närhet 

Informanterna påpekar att det är kontakten och närheten till dem som brukarna har behov av. 

De anser att det är viktigt för brukarnas välbefinnande att någon av personalen alltid finns i 

deras närhet. När brukarna saknar denna trygghet blir de mycket oroliga. Följande citat pekar 

på detta: 

När brukarna äter frukost då sitter vi och pratar med dom, och sedan 
försöker vi i största möjliga mån att någon stannar kvar i köket, 
medan vi andra går in till de övriga brukarna. För om de blir ensam 
och sitter för sig själv, då blir de virriga och undrar var alla är, och då 
börjar de springa. Därför är det viktigt att dom har den här 
tryggheten, att det alltid är någon med dom.  
 

En annan informant beskriver brukarnas behov av närhet och trygghet på följande sätt: 

Det ser man ju på kvällarna också, när de får vara ensam. Då har vi en 
boende som följer oss i varje rum, och söker närhet … det är 
tryggheten de söker. För att bli lämnad ensam, det tycker ju ingen om. 

 

Några av informanterna uppger att de ibland upplever brukarnas behov efter närhet som 

påfrestande. De berättar att de inte har någonstans att dra sig undan. Därför vistas de ute på 

avdelningen hela tiden, även under sina raster. De uppger att eftersom den demenssjuke har 
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ett sådant stort behov av kontakt, innebär det att de nästan alltid har någon brukare bredvid 

sig. Dessa två citat speglar deras frustration: 

Det är jättejobbigt. När vi går ut för att röka så är [brukaren] alltid 
bakom oss. Vi har aldrig en lugn stund, aldrig en återhämtning. 
 
Han tjatar hela tiden. Han ska röka och han ska äta. Vi får aldrig prata, 
utan han avbryter hela tiden och … (suck) söker uppmärksamhet.  
 

Informanterna påpekar att vid dessa situationer är det mycket viktigt att de inte visar sin 

frustration för brukaren, eftersom detta skulle göra denne orolig, och därmed störa lugnet på 

avdelningen.  

Flera av informanterna berättar att trots att de demenssjuka personerna inte känner igen 

deras utseende eller kan deras namn, så söker de efter närhet och trygghet hos dem. 

Informanterna menar att detta beror på att brukarna känner igen deras röster, händer och 

arbetssätt, och att de därför kan känna trygghet och gemenskap med personalen. En av 

informanterna uttrycker det på följande sätt: 

Dom känner inte igen oss, person till person. Ingen kan ju våra namn, 
utan dom känner väl igen röster, händer eller något annat. Ändå är vi 
tryggheten som dom söker sig till. Du är som lite anonym. ”Den 
osynliga anden”. 

 

En annan av informanterna upplever att brukarna blir glada när de ser henne. Även denne 

uppger emellertid att brukarna inte vet vad hon heter, utan att det troligtvis är hennes 

arbetssätt som de känner igen. 

Faktorer som påverkar bemötandet 

Ju mer kännedom personalen har om den demenssjuke personens tidigare liv, desto mer är det 

troligt att de kan tolka signalerna från den demenssjuke. Levnadsberättelsen är därmed ett 

viktigt instrument i omsorgen för demenssjuka personer (jmfr Almberg & Jansson, 1994). För 

att ha en möjlighet att bemöta de demenssjuka personerna på rätt sätt, poängterar flera av 

informanterna vikten av att få tillgång till brukarnas levnadsberättelser. De påpekar att det är 

mycket viktigt att känna till deras bakgrund, eftersom de alltid går tillbaka i utvecklingen.  

Ibland händer det att en brukare blir upprörd över något som har hänt tidigare i livet, och då 

menar informanterna att det är bra om de känner till detta så att de kan möta brukaren på rätt 

sätt. En av informanterna belyser det på detta sätt: 

När de pratar om någon som heter Olle är det viktigt att jag kan möta 
dom med att Olle var dennes bror och vad som har hänt honom … för 
en del blir ju orolig över något som hänt i deras barndom, och om jag 
inte är medveten om det så är det svårare att säga… ja, nu hjälper det 
väl inte vad jag än säger… men man vet då åtminstone vad dom pratar 
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om, att dom kanske får ha sin sorg och oro, men att jag förstår att det är 
något som har varit. 

 

En av informanterna anser att det är bra att känna till brukarnas tidigare intressen. Denne 

poängterar att brukaren förmodligen inte har kvar dessa intressen, men att det ändå är bra att 

känna till det.  En annan informant anser att det även är viktigt att känna till brukarnas tidigare 

intresse för sitt utseende. Hon påpekar att det är viktigt att veta hur brukaren vill ha sitt hår, 

om denne är van att vara sminkad och liknande saker. Hon berättar att de brukar lägga håret 

på vissa brukare. Detta uppskattas mycket av den demenssjuka när denne fortfarande är 

någorlunda pigg. När brukaren är långt gången i sin demenssjukdom bryr sig inte denne ett 

dugg om sitt utseende. Vid dessa tillfällen anser informanten att man kan ifrågasätta om de 

gör det för brukarens skull eller för sin egen skull. En annan viktig del, att känna till om 

brukarens bakgrund är dennes tidigare matvanor. Följande citat pekar på detta: 

Det var en farbror som aldrig hade ätit fiskbullar och hans fru tyckte att 
det var hemskt när hon kom hit och såg att han åt fiskbullar. Vi visste 
inte om att han inte tyckte om det, för han åt det med god aptit. Men de 
hade aldrig serverat fiskbullar hemma så det hade han aldrig behövt 
äta. Men han tyckte att det var jättegott … Sådana saker som smak 
förändras ju, men det är ändå viktigt att veta… Ja, då ska dom inte 
behöva äta det som dom aldrig har ätit i hela sitt liv. Varför ska vi då 
börja ge dom det… för vi har ju möjligheten att beställa annat. 

 

Informanterna berättar att det oftast är anhöriga till de boende som upprättar deras 

levnadsberättelser. De påpekar dock att dessa berättelser ofta är otillräckliga, men poängterar 

att det inte alltid är lätt för anhöriga att lämna ut dessa uppgifter. Med det menar 

informanterna att det kan kännas svårt för anhöriga att lämna ut känsliga uppgifter om de 

boendes tidigare liv. De påpekar emellertid att dessa levnadsberättelser är viktiga för den goda 

omsorgen om de demenssjuka personerna.  

Flera av informanterna poängterar hur svårt det är att veta vilket bemötande som fungerar 

bäst för tillfället. De påpekar att alla brukare är olika människor och att de inte kan följa 

speciella modeller för hur man ska bemöta en person med demenssjukdom. Följande citat 

belyser detta: 

Det är klurigt med demenssjukdomar. Alla blir inte likadan fastän de 
har samma sjukdom. Om man ställer upp två personer med Alzheimers 
bredvid varandra, så är dom som natt och dag. Det beror nog på hur 
man har varit före man blev sjuk. Lite grann finns ju kvar av vad man 
tyckt och tänkt tidigare i livet… Det är ju samma sak med friska 
människor, man måste ju ha olika bemötande för varje person. 
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Informanterna uppger att de med tiden lär känna de olika personerna och därmed kan anpassa 

sitt bemötande så att det fungerar bra med just den personen. En av informanterna berättar att 

det emellertid kan uppstå problem när det kommer in vikarier. De känner inte de demenssjuka 

personerna och har därmed ett annat bemötande mot dem än vad de är van vid.  

Att bevara det friska 

För att kunna möta den demenssjuka människan på rätt nivå, gäller det att ta vara på det som 

fortfarande är friskt (Norberg et al. 1994). Flera av informanterna poängterar vikten av att 

bibehålla de demenssjukas förmågor så länge som möjligt. Med det menar informanterna att 

det är viktigt att de demenssjuka personerna själv får duscha, klä på sig och lägga upp maten 

på tallrikarna. Personalens roll är därmed att endast finnas där som en hjälpande hand om det 

behövs. Vid dessa tillfällen spelar tiden också en stor roll för hur saker och ting ska fungera. 

Informanterna påpekar att allt med demenssjuka personer tar tid, men att de måste få denna 

tid till förfogande för att få tillfälle att göra saker själv. Informanterna påpekar att även vid 

dessa situationer har brukarna ett stort behov av personalens närhet. Är inte personalen där, 

blir brukaren ofta handfallen och det händer ingenting. Vid dessa tillfällen är det bra om 

personalen finns där som en sorts starthjälp för den demenssjuke. En av informanterna 

beskriver detta på följande sätt:  

Jag säger att jag ska hjälpa dig och duscha, och då sätter hon sig, och 
jag ger henne duschen och tvålen. Det fungerar jättebra, det är aldrig 
några problem. Men det är ju ofta när de är i början på sin sjukdom 
som det kan fungera så här. Annars får man ofta hjälpa till med att 
tvätta. För dom kan börja tvätta sig och sedan glömmer de bort vad de 
höll på med, då får man påminna och visa… 

 

När de demenssjuka personerna är längre gången i sin demenssjukdom behöver de emellertid 

mer hjälp och stöd av personalen. Informanterna menar dock att så länge den demenssjuke 

klarar av att göra dessa saker själv, skall denne få göra det. 

Vid måltiderna brukar personalen sitta och äta tillsammans med brukarna. Informanterna 

menar att denna tid är ett bra tillfälle för dem att umgås med brukarna. En annan orsak är att 

vara till hjälp för dem som behöver det, och även för att ha översikt och se att brukarna 

verkligen får något i sig. En av informanterna upplever att de brukare som inte är så långt 

gången i sin demenssjukdom studerar hur personalen gör vid måltiden. Därefter försöker de 

göra likadant. Brukare som är längre gången i sin demenssjukdom har däremot ofta glömt bort 

hur de skall göra, och känner inte alltid igen tallrik, glas och bestick. Vilket innebär att de är 

mycket hjälpbehövande vid dessa tillfällen.  
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Kommunikation mellan personal och demenssjuka personer 

I detta avsnitt följer en beskrivning av personalens upplevelser angående kommunikation med 

demenssjuka personer. Avsnittet kommer att behandla följande teman: Ord och kroppsspråk 

samt olika brister i kommunikationen mellan personal och demenssjuka personer.  

Ord och kroppsspråk 

Samtliga informanter berättar att de använder både ord och kroppsspråk när de kommunicerar 

med demenssjuka personer. Hur långt gången brukaren är i sin demenssjukdom har stor 

betydelse för vilken karaktär kommunikationen får. Informanterna påpekar att när brukaren 

har kommit långt i sin sjukdom tappar de ordens betydelse, vilket kan göra det svårt att uppnå 

en förståelse dem emellan. Informanterna menar att det därför är viktigt att personalen även 

visar med kroppsspråket vad de avser att göra. När informanterna märker att brukaren inte 

förstår ordets betydelse, brukar de visa upp saken ifråga till brukaren, för att på detta sätt 

hjälpa denne att förstå vad som skall ske. En av informanterna uttrycker det på följande vis: 

Om man säger till brukaren att man ska ta på denne skorna, så ser 
denne frågande ut, då förstår man att han inte har något begrepp om 
vad skor är … Då känner man att det är synd om dom, de blir ju så 
frustrerade när de inte … Då måste man fort visa dom, så att de inte 
skäms, eller känner sig underlägsen. 

 

Informanterna menar att brukarna då har lättare att ta till sig saker och att de därmed 

samarbetar bättre. 

Informanterna berättar att de försöker prata till den demenssjuke som till vilken annan 

person som helst, men att det är viktigt att de inte använder för många ord, utan att de 

använder sig av korta meningar. Följande citat pekar på detta: 

Man måste använda korta, koncisa meningar till dom som är längre 
gången i sin demenssjukdom, så att de förstår informationen man ger. 
Desto längre meningar du säger, desto svårare är det. De tappar tråden. 
Därför ska man alltid vara kort och koncist i det man säger.   
 

Flertalet av informanterna menar dock att det är mycket lätt att glömma bort att de 

demenssjuka ofta bara uppfattar de två sista orden som är sagda. De berättar att det därmed 

kan uppstå problem när de kommunicerar med den demenssjuke. En av informanterna talar 

om att det ibland har uppstått problem i kommunikationen mellan henne och brukaren 

beroende på att hon har använt för långa meningar och till exempel sagt till den demenssjuke: 

”Nu ska vi gå på toaletten och sedan ska vi dricka kaffe”. I och med det har den demenssjuke 

blivit upprörd eftersom denne bara har uppfattat de två sista orden ”dricka kaffe” och undrar 

varför de går in på toaletten där det inte serveras något kaffe. Informanterna nämner även om 
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svårigheter med brukarnas tidsbegrepp. De menar att det är lätt att glömma bort att brukarna 

inte har något tidsbegrepp och därigenom kan det uppstå problem om personalen på 

morgonen säger: ”Ikväll ska vi äta palt”. Därmed menar informanterna att det är viktigt att 

prata om det som ska ske nu och inte vad som sker senare på dagen. 

Flera av informanterna uppger att de ibland måste vara tusenkonstnärer när de 

kommunicerar med demenssjuka personer. De menar att det dessutom är viktigt att ha ett stort 

ordförråd, eftersom de ofta är tvungen att använda olika benämningar för samma sak. De får 

därmed prova sig fram, för att se vilket ord som passar för just den personen: ”Om man säger 

toaletten, det kanske är dass eller skithus, alla har ju olika benämningar på det”. Vissa ord kan 

även ha en negativ påverkan på vissa brukare. En av informanterna beskriver det på följande 

sätt:  

Till en del av brukarna kan man inte säga att de ska duscha, utan man 
säger bara att nu ska vi gå på toaletten. För säger man ordet duscha, då 
blir det tvärsom … men om man bara säger att vi ska gå på toaletten 
och inte nämner någonting om duschen, utan bara sätter dom där och 
ger dem duschtvålen, då reagerar de inte … Bara man inte säger ordet 
duscha. 
 

Därmed menar informanterna att de alltid är tvungna att tänka efter vilka ord de använder för 

att kommunikationen mellan dem och den demenssjuke skall fungera på bästa möjliga sätt.  

Informanterna berättar att det ibland har uppstått problem i kommunikationen mellan 

brukare och personal med invandrarbakgrund, beroende på att dessa personer ofta inte har 

hunnit skaffa sig ett sådant ordförråd. Med det menar emellertid inte informanterna att 

personer med invandrarbakgrund är mindre lämpade att arbeta med demenssjuka, utan 

påpekar att de många gånger har ett bättre synsätt på äldre än vad de själv har. 

Enligt informanterna är emellertid kroppsspråket ett av det viktigaste redskapet när de 

kommunicerar med brukarna. De påpekar dock att de demenssjuka personerna är mästare på 

att avläsa kroppsspråket. Därför menar informanterna att de måste vara ärliga inför brukarna. 

Om någon av personalen har en dålig dag kan denne inte stå framför brukarna och låtsas vara 

glad, för brukarna läser av dem omedelbart. En av informanterna uttrycker det på följande vis: 

De märker ju om jag är glad eller om jag låtsas vara glad … Om jag är 
på dåligt humör och så står jag där och ler, det märker de direkt … De 
känner ju av mina känslor och inte det jag säger … utan de känner på 
något vis om man verkligen är glad eller inte 

 

Flera av informanterna berättar om situationer där de har försökt dölja sin sinnesstämning 

inför den demenssjuke. Detta har dock aldrig lyckats, utan den demenssjuke har alltid känt av 
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deras sanna sinnesstämning och till följd av detta har de reagerat negativt. Följande citat 

belyser detta: 

Vi hade en boende på toaletten och när jag var där för att hjälpa henne. 
Då hörde jag att en annan boende kom upp, och jag visste att denne 
boende går in till de andra. Jag blev så stressad, och då fick jag en 
smäll direkt. Hon kände direkt att jag var stressad och att jag ville att 
hon skulle skynda sig, och då slog hon till mig. 

 
Därmed menar informanterna att det är bättre att vara ärlig med den demenssjuke. Har 

personalen en dålig dag är det bättre att tala om det för de demenssjuka personerna istället för 

att låtsas som allt är bra. De påpekar dock att de inte kan visa brukarna att de är stressad, men 

att det är väldigt svårt att undvika det. 

Förutom kroppsspråket har även kroppskontakten en stor betydelse i omsorgen för de 

demenssjuka människorna. Beck–Friis (2000) poängterar att beröring och ögonkontakt också 

är viktiga instrument i omsorgen för personer med demens. Detta belyser även informanterna. 

En av informanterna upplever att kroppskontakt får brukarna att må bättre. Hon beskriver det 

på följande sätt: 

Det är viktigt att man rör vid dem. Det är en farbror som brukar vara 
ledsen, han gråter… Då ska man ju gå dit och krama honom, så att han 
lugnar ner sig… han blir bra då… Men vi brukar ju krama om de här 
tanterna också … så mår de bättre… Kroppskontakten är ju också 
viktig. 

 
Informanten berättar att hon ofta sitter och håller brukarna i handen, eftersom detta får dem att 

slappna av. Informanten påpekar också att humorn är ett viktigt redskap i kommunikationen 

med de demenssjuka. Hon berättar att hon brukar småflirta och skoja med de boende. Genom 

detta får de en trevlig stund tillsammans och informanten känner en samhörighet med de 

boende. Informanten upplever att det inte behövs göras någon stor ansträngning för att de 

demenssjuka skall bli glada och därigenom må bra. 

Brister i kommunikationen 

Vissa företeelser kan försvåra kommunikationen mellan personal och brukare. Informanterna 

beskriver flera situationer där kommunikationen mellan dem och brukarna inte har fungerat. 

Ett vanligt problem som informanterna tar upp är när de jobbar i par inne hos någon brukare. 

Vid dessa tillfällen händer det ofta att de pratar över huvudet på brukaren, och därmed inte 

riktar sitt intresse till brukaren. Informanterna menar att detta leder till att denne känner sig 

övergiven och därmed blir passiv och frånvarande. Informanterna poängterar att det är viktigt 

att de tänker på att det är brukaren som skall vara i centrum, men påpekar att det är lätt att 

glömma bort det i vissa situationer. Ett annat problem informanterna berör är att det ibland är 
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svårt för dem att se på brukaren om denne förstår eller inte, vilket kan bero på att vissa 

brukare är specialister på att maskera sin demenssjukdom. Detta scenario kan uppstå när 

brukaren är nyinflyttad på boendet, beroende på att personalen inte har hunnit skaffa sig en 

bild av hur mycket denne uppfattar. En av informanterna beskriver detta i följande citat: 

Jag frågade honom någon gång: Vill du ha senap till maten? Senap? 
[brukaren såg frågande ut] … Men jag tänkte att han kanske aldrig har 
ätit senap. Men när [handledaren] sa att brukaren inte förstår ett ord, då 
slog det mig plötsligt: men han förstod ju inte vad senap var … Han är 
ju så svår att läsa av, i och med att han håller masken, så det går inte 
heller att läsa av honom …  
 

Informanterna anser att sådana situationer skulle kunna undvikas om kommunikationen 

mellan boendet och de tidigare omsorgsgivarna skulle fungera bättre. Informanterna påtalar 

att viktig information om brukarna inte alltid kommer fram. Ibland upplever informanterna att 

de förra omsorgsgivarna istället undviker att berätta om vissa detaljer i brukarnas beteende, 

möjligtvis av rädsla för att brukaren skall bli nekad att flytta in på boendet. Detta innebär att 

personalen inte känner till hur den speciella brukaren fungerar, vilket emellanåt har medfört 

att de har bemött brukaren på fel sätt, och till följd av det har det uppstått stora svårigheter i 

omsorgen för denne. Nedan följer en berättelse angående detta: 

Det var en brukare som levt ensam hela sitt liv, var van att vandra 
mycket och var väldigt aggressiv, vilket vi icke fick till livs utan det 
fick vi upptäcka själv. Vi tänkte ju att vad bra att få hit någon som 
tycker om att gå mycket, för då kan vi ju gå ut med denne … Men det 
gick inte för [brukaren] ville inte ha någon med sig …  [brukaren]gick 
ju bärsärkagång för att ta sig ut, och det fick den påföljden att vi var 
tvungen att ta hjälp av läkaren som i princip nockade ut [brukaren] så 
att denne blev totalt nedsövd, så att säga. För det gick ju inte att ha 
[brukaren] inomhus, eftersom [brukaren] nästan slog ut alla fönster för 
att ta sig ut, och alla andra brukare var ju rädd för denne. Det var 
väldigt turbulent … Och vi fick ingen som helst information om detta, 
absolut ingenting om hur [brukaren] egentligen var. Vi tänkte ju att det 
skulle bli så trevligt med en som gick så mycket … 

   

Samtliga informanterna berättar om liknande händelser där de har bemött den demenssjuka 

personen på fel sätt och därigenom har denne blivit aggressiv och tagit till våld. Informanterna 

menar att det många gånger beror på att de kränker brukarens revir. Detta kan ske genom 

olika sätt. Det kan vara att brukaren inte tycker om beröring och att personalen kommer för 

nära in på denne. Andra gånger kan det bero på att personalen inte vill släppa in brukaren in 

till någon annan brukares lägenhet, och därför ber denne gå därifrån. Informanterna menar att 

det då brister i kommunikationen dem emellan, eftersom de inte når fram till varandra: Den 

demenssjuka personen förstår inte att det är någon annans lägenhet, utan anser att denne har 
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rätt att vara där. Vid sådana tillfällen händer det att brukaren blir våldsam och tar till 

tillhyggen. Informanter menar att brukarnas aggressivitet är det negativa i arbetet med 

demenssjuka personer, och de upplever det som väldigt svårt att hantera. 

Personalens upplevelse av arbetsmiljön 

Under detta avsnitt följer en beskrivning om hur personalen upplever sitt arbete, vilken 

respons de erhåller, känslor av osäkerhet och vanmakt hos personalen, vilket stöd de har i 

arbetet, handledningens betydelse samt personalens attityd till utbildning. 

Samtliga informanter beskriver arbetet med demenssjuka personer som intressant, roligt 

och givande. De poängterar emellertid att detta arbete är svårt och tålamodskrävande, och att 

det därför är viktigt att de som skall arbeta med demenssjuka är införstådd med detta. En av 

informanterna upplever emellertid att det är lättare att arbeta med demenssjuka människor än 

med andra äldre människor. Med det menar hon att det är lättare att bemöta en demenssjuk 

person beroende på att denne alltid lever i sin lilla värld, medan det är svårare att bemöta en 

äldre som bara är virrig då och då.  

En av informanterna menar att hon har fått ett annat förhållningssätt när hon har börjat 

arbeta med demenssjuka personer. Detta är en del av hennes berättelse: 

Man har fått tänka om på något vis. Jag har blivit lugnare. Jag far inte 
omkring som en skottspole längre. Det får ta den tid det tar. Det 
viktigaste är att hålla dom lugn. Och finns det inte tid så tar man sig 
tid, det är bara så. Det är ju viktigt att dom håller sig lugn, att undvika 
att dom blir arg, irriterad och frustrerad.  

 
Informanterna menar därmed att de är tvungen att vara flexibla i sitt arbete och att brukarnas 

välbefinnande måste gå före allt annat. Slutligen påpekar informanterna att de demenssjuka 

personerna är speciella människor, med en väldigt speciell sjukdom, och att bland det 

viktigaste för demenssjuka personer är att personalen tycker om människorna som de har 

omsorg för. 

Respons 

De flesta av informanterna upplever att de får respons från brukarna. En av informanterna 

menar att brukarna är som en extra familj. Hon beskriver att brukarna blir glada när hon 

kommer. Hon menar att brukarna ser personalen som sina närmaste, beroende på att brukarna 

ser personalen oftare än sina anhöriga. En annan av informanterna anser att hon sällan känner 

att hon får någon respons från brukarna, men när det likaså händer blir hon glad. Detta är en 

del av hennes berättelse: 
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Det är väldigt sällan man får någon respons från de dementa, men när 
man får det blir man ju glad. Som när [brukare] sa till mig ”Jag ska 
gifta mig med henne” då är det kul… att man plötsligt är snäll, och att 
de kan uttrycka det. För nästa dag kan jag ju vara hin håle själv. 

 

Flera av informanterna uppger emellertid att de ger mer än vad de får tillbaka. Men att det de 

får tillbaka uppskattar de mycket. 

Känslor av osäkerhet och vanmakt 

Ibland kan det vara svårt att följa den demenssjuke vilja. Norberg et al. (1994) menar att god 

etik ibland kräver att personalen går emot den demenssjukes krav. Informanterna i denna 

studie uppger att de i vissa situationer upplever en osäkerhet om de handlar rätt eller fel. En 

av informanterna berättar om en situation där brukaren hade pinkat ner sig. När personalen 

skulle byta kläder på brukaren blev denne mycket aggressiv. Följande citat visar på 

personalens osäkerhet: 

Vad är värst för honom? Är det att vara pinkblöt, eller är det att vi tar 
av honom kläderna fastän han inte vill. Vid sådana situationer är det 
svårt att veta … Hur gör man? För oss är det ju självklart att han inte 
kan gå omkring i sjöblöta kläder hela dagen. Men samtidigt så är det ju 
kränkande för [brukaren] att vi tar av honom kläderna fastän han inte 
vill … Det är svårt … Hur gör man? 

 

Flera av informanterna beskriver liknande situationer där de upplever denna osäkerhet. De 

menar dock att i vissa situationer är de tvungen att gå emot den demenssjukes vilja och följa 

deras egen känsla av vad som är rätt eller fel, fastän det inte alltid känns så bra.  

En av informanterna beskriver även en känsla av vanmakt över sin egen situation. 

Informanten uttrycker det på följande sätt: 

Det är ju det vi alltid har sagt, det är vi som får dra oss tillbaka … Man 
kan aldrig ta en konflikt med en demenssjuk människa … det är ingen 
idé, utan vi får gå därifrån som förlorare … Jag tror att alla måste 
genomgå det där för att inse att man kan inte ta någon konflikt, utan det 
är vi som är förlorarna. 

 
Informanten nämner även att hon ibland känner sig otillräcklig och upplever att hon ibland 

känner sig som det svarta fåret. Detta kan inträffa vid situationer där informanten inte lyckas 

avleda oroliga och aggressiva brukare, och någon annan i personalen får ta över.  

Brukarnas aggressivitet och hotfulla angrepp kan enligt Melin Emilsson (1998) leda till att 

personalen känner att de vill ge igen. En av informanterna berättar att det har inträffat 

incidenter där en ur personalen inte har kunnat hantera sin frustration och vanmakt, och 

därmed tagit till handgripligheter mot några brukare. Hon påpekar dock att dessa incidenter 
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inträffade för flera år sedan och att denna person till följd av detta fick sluta arbeta på 

demensboendet. 

Stöd i arbetet 

När svåra situationer inträffar upplever informanterna att det är viktigt att de har någon att 

prata med. De påpekar att det är viktigt att kunna prata med någon om sina upplevelser och 

känslor för att klara av att detta arbete. De uppger att de pratar med sina arbetskamrater om 

det inträffade och därigenom får stöd. Samtliga informanter upplever att de har en öppen och 

rak kommunikation i arbetsgruppen och att de försöker att stötta varandra i svåra situationer. 

En av informanterna säger att det är naturligt för denne att kunna säga till de andra ”nu orkar 

jag inte mer”. Denne menar att det inte känns bra att säga så, men poängterar att de inte är mer 

än människor. För att stödja varandra i sådana situationer berättar informanterna att de ofta 

försöker att skifta personal bland brukare som är speciellt svåra, så att det inte är samma 

person som får gå till denna brukare varje dag.  

Informanterna upplever att de får stöd från sin chef i den mån denne kan ge dem det. De 

förklarar att denne emellertid inte alltid innehar kunskapen om deras arbete, och därför inte 

kan stödja dem i vissa situationer. De menar att de vid dessa tillfällen hellre pratar med sina 

arbetskamrater, eller med sjuksköterskan om det gäller medicinska frågor. De påpekar dock 

att de upplever att kommunikationen mellan dem och chefen fungerar bra, och att de upplever 

att denne försöker att vara lyhörd för deras önskningar.  

Handledningens betydelse 

Samtliga informanter påpekar att de sällan använder sig av handledning i sitt arbete. Det är 

endast då det inträffar svåra situationer som de nyttjar detta. De berättar att de för många år 

sedan hade en person från Individ- och familjeomsorgen som ville öva sig på att ha 

handledning med dem. Flera av informanterna upplevde denna handledning som positiv, men 

menar att det kändes onödigt att använda sig av det när allt var lugnt på avdelningen. Därför 

upphörde det. Flertalet av informanterna anser dock att de är dålig på att nyttja 

handledningen. De berättar att det är de själv som får boka tid med arbetsteraupeten som 

håller i handledningen, och att det därigenom känns besvärligt att begära det. Därför är 

handledningen inte något som återkommer kontinuerligt.  

Några av informanterna berättar att de nyligen har nyttjat handledning i ett fall där de inte 

visste hur de skulle hantera en brukare. De berättar att de länge har känt sig irriterad på 

brukaren och att de kände sig tvungen att få hjälp innan det gick för långt. De upplevde att 



 31

denna handledning var mycket positiv för deras förståelse angående denna brukare. En av 

informanterna berättar att de tidigare helt har missbedömt brukaren. De har hela tiden sett 

brukaren friskare än vad denne i själva verket är. Efter handledningen har de fått en klar bild 

över vad demenssjukdomen har haft för påverkan på denne brukare. Informanten talar om att 

de har fått fel upplysningar angående denna brukare från de tidigare omsorgsgivarna, men att 

de nu står helt klart för dem hur de skall kommunicera med denna brukare. Informanterna 

säger samständigt att de hädanefter kommer att nyttja denna handledning vid varje 

nyinflyttning, för att undvika att sådana misstag sker igen. 

Personalens attityd till utbildning 

Samtliga informanter ställer sig positiv i frågan om utbildning. De anser att det är mycket 

viktigt att ha utbildning när man arbetar med demenssjuka personer. Flera av informanterna 

poängterar att de har gått en demensutbildning, men anser att de skulle behöva en påminnelse. 

En av informanterna påpekar att man aldrig blir fullärd, utan anser att det är viktigt att 

fortbilda sig, eftersom forskningen kring demenssjukdomar hela tiden går framåt. 

Informanterna talar om att de sällan får fara på föreläsningar, men de få gånger som de har 

varit på någon, har de upplevt att det varit mer riktat till vården inom Landstinget och inte till 

deras arbete.  

Informanterna upplever att det är lätt att hamna i ett mönster, och att de därigenom inte 

upptäcker fel och brister som de gör. De menar att det därför är bra att få en påminnelse. En 

av informanterna menar att det skulle vara bra att kontinuerligt diskutera i arbetsgruppen vilka 

arbetssätt som gäller för arbetsplatsen. Detta beroende på, som tidigare nämnts, att det är lätt 

att hamna i ett felaktigt mönster, men även för att det hela tiden kommer in nya personer i 

arbetsgruppen som är oerfarna och därmed inte har vetskap om vilka arbetssätt som fungerar 

bäst.  

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att beskriva hur personalen på ett demensboende kommunicerar 

och interagerar med demenssjuka personer. Fokus kom att ligga på personalens berättelse 

angående följande frågeställningar: 

• Vad präglar den vardagliga interaktionen mellan personal och demenssjuka personer? 

• Hur hanterar personalen svårigheterna i kommunikationen med demenssjuka 

personer? 

• Vilka kunskaper har personalen i detta arbete? 
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Analysen visar att omsorgen om demenssjuka personer präglas av brukarnas behov av lugn 

och ro, och att tiden har en avgörande roll för huruvida detta lugn skall kunna uppnås. 

Informanterna berättar att brukarna har ett stort behov av personalens närhet för att kunna 

uppleva trygghet i tillvaron, detta behov kan dock upplevas som påfrestande för personalen. 

Informanterna belyser även att brukarnas levnadsberättelse är av stor vikt för hur personalen 

skall anpassa sitt bemötande mot denne. Vidare menar informanterna att det är viktigt att de 

försöker hjälpa brukaren att bevara sina tidigare förmågor så länge det är möjligt.  

Personalen använder både ord och kroppsspråk när de kommunicerar med demenssjuka 

personer. Vid kommunikation med den demenssjuke använder personalen korta och enkla 

meningar. Kroppsspråket är dock att föredra eftersom brukaren ofta tappar ordens betydelse. 

Informanterna poängterar att brukarna har en förmåga att avläsa personalens kroppsspråk, och 

att det därför är viktigt att personalen är ärlig inför brukarna. De menar också att kropps- och 

ögonkontakten är viktiga instrument för att nå demenssjuka personer. Informanterna påpekar 

att det ibland brister i kommunikationen mellan personal och demenssjuka personer. Bland 

annat tar de upp att brukarna kan maskera sin demenssjukdom, vilket gör det svårt för 

personalen att avläsa denne. Informanterna påpekar även att det kan uppstå problem om de 

förra omsorgsgivarna inte delger personalen på demensboendet all nödvändig information om 

den demenssjuke. Vidare uppger de att det kan uppstå problem i kommunikationen mellan 

personal och brukare på grund av att personalen använder för långa meningar, eller att de 

kränker brukarens revir.  

Samtliga informanter upplever arbetet med demenssjuka personer intressant, roligt och 

givande, men att det samtidigt är ett svårt och tålamodskrävande arbete. De flesta av 

informanterna upplever att de får en viss respons av de demenssjuka personerna, men att de 

ger mer än vad de får tillbaka. Informanterna berättar att de kan känna osäkerhet och vanmakt 

i vissa situationer, och att det därmed inte alltid är så lätt att veta hur de skall hantera dessa 

situationer. Vidare upplever de att de har ett stort stöd av varandra, och att de även har stöd 

från sin chef i den mån denne kan ge dem det. Informanterna påpekar att handledningen för 

personalen är mycket viktig, men att de inte nyttjar det i den utsträckning som de borde. 

Slutligen visar analysen att de flesta av informanterna upplever att de är i behov av 

fortlöpande utbildning. 
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Avslutande diskussion 

Enligt personalen har de demenssjuka personerna ett stort behov av att det råder lugn och ro 

på avdelningen. Personalen påtalar emellertid att det inte alltid är så lätt för dem att 

åstadkomma detta lugn. Vad beror det på att det är så svårt att uppnå lugn och ro på 

avdelningen? Kan storleken på boendet, i samband med omfattningen av personalstyrkan vara 

en bidragande orsak till svårigheterna? Är det möjligt att färre boende skulle kunna resultera i 

en lugnare miljö på demensboendet? På varje avdelning lever åtta boende tillsammans, vilket 

är en helt acceptabel nivå enligt Demensförbundets riktlinjer (1992). Men det optimala för en 

bra omsorg för personer med demens är kanske att ha demensboenden med sex boendeplatser, 

för att ha en möjlighet att skapa denna lugna miljö som är så viktig för dessa människor. Det 

kan emellertid finnas en risk med att skapa mindre enheter, och det är att de kan bli mycket 

sårbara på grund av personalbrist och andra problem. Minskas boendeplatserna så minskas 

naturligtvis personalstyrkan också. I och med det kan omsorgen om personer med demens bli 

försämrad och förmågan till att skapa lugn och ro för dessa människor kan bli inskränkt.  

En förutsättning för att uppnå lugn och ro på avdelningen verkar vara att brukarna känner 

närhet till personalen. Detta kan dock upplevas som mycket påfrestande för personalen, 

eftersom de aldrig får vara för sig själv. Vimo och Sandman (1999) påtalar att detta behov av 

närhet hos brukarna kan upplevas som ett dilemma av personalen, beroende på att det uppstår 

en konflikt mellan brukarnas behov av närhet och personalens behov av att ibland få vara för 

sig själv. Författarna menar att det finns en risk att personalen därmed kan uppleva passivitet, 

ensamhet och isolering i sitt arbete (a.a.). Detta framkommer hos vissa av informanterna när 

dessa beskriver sin frustration över att aldrig ha möjligheten att få vara för sig själv. Det är 

dock anmärkningsvärt att det saknas personalrum på den ena avdelningen. Det borde vara en 

rättighet att personalen har en plats att dra sig undan till när de känner behov av detta. För 

övrigt regleras detta i 2 kap 8 § arbetsmiljölagen (SFS 1997:1160) enligt följande lydelse: I 

den utsträckning som föranledes av arbetets art och arbetstagarnas behov skall finnas 

utrymmen och anordningar för personlig hygien, förtäring och vila samt första hjälp vid 

olycksfall eller sjukdom (a.a.). Vidare kan personalens frustration vid dessa tillfällen påverka 

interaktionen mellan dem och brukarna, eftersom deras frustration kan ta uttryck i form av 

irritation mot brukarna. Detta i sin tur kan leda till att dessa blir oroliga och därmed försvinner 

det eftersträvade lugnet på avdelningen. En annan aspekt av detta dilemma är vem som 

egentligen har ett behov av att det råder lugn och ro på avdelningen. Är det brukarna? Eller 

har personalen också ett stort behov av lugn och ro på arbetsplatsen? Av informanternas 
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berättelser kan utläsas att även de har ett stort behov av att det råder lugn och ro på 

avdelningen, i och med att de uttrycker denna frustration över att aldrig få vara för sig själv.  

 Det framträder även att brukarna inte känner närhet och trygghet med de andra boende, i 

och med att de blir oroliga när personalen går iväg och lämnar dem. Norberg et al. (1994) 

menar att detta kan ha sin grund i de demenssjuka personernas kommunikationsstörningar. 

Författarna menar att i och med dessa störningar har personer med demens svårt att uppnå en 

djup kontakt med anhöriga och personal och ännu mindre med andra demenssjuka personer 

(a.a.).  Detta förefaller som en trovärdig förklaring till att brukarna inte känner närhet till 

varandra, eftersom de ofta inte har kvar förmågan att interagera och kommunicera med andra 

individer. Hur skall de då kunna uppnå en närhet med varandra? 

För att kunna möta den demenssjukes behov och önskningar på ett tillfredsställande sätt, är 

det viktigt att personalen känner till dennes tidigare intressen, En av informanterna 

ifrågasätter dock om personalen alltid handlar efter brukarnas önskningar eller om det är deras 

egna önskningar som styr. Vimo och Sandman (1999) menar att man som personal inte alltid 

kan ta för givet att det som tidigare varit viktigt för den enskilde värderas på samma sätt när 

personen har fått en demenssjukdom. Om en person tidigare varit intresserad av att 

handarbeta, och i och med sin demenssjukdom inte längre visar samma intresse för det, så kan 

detta bero på att den demenssjuke ser att kvalitén på handarbetet inte är densamma. Med det 

menar författarna att om personalen tolkar brukarens intresse felaktigt så kränker dessa den 

demenssjukes intregitet. De poängterar att personalen har en skyldighet att se i vilken mån en 

företeelse värderas på samma sätt som tidigare utifrån den demenssjukes perspektiv (a.a). 

Informanterna är emellertid helt införstådda i att brukarna förmodligen inte har kvar samma 

intressen, men anser ändå att det är viktigt att känna till tidigare intressen. Samtidigt kan man 

diskutera vilket som är rätt eller fel att göra. Är en person van att få lägga håret och har haft 

det så större delen av sitt liv, skall hon då inte erbjudas denna möjlighet, fastän hon inte tar 

initiativ eller visar något intresse?  

Det framträder även att personalen i största möjliga mån försöker tillvarata de 

demenssjukas förmågor så länge som det är möjligt. I och med det eftersträvas att brukarna 

skall ges tid för att kunna utföra vissa aktiviteter själv. Enligt min mening kan det dock vara 

svårt att uppfylla detta på grund av tidsbrist och låg personalbemanning som ofta förekommer 

på ett demensboende. Det förefaller troligt att personalen vid vissa tidpunkter hjälper den 

demenssjuke med dennes aktiviteter, för att på detta sätt vinna tid för annat. Detta är dock en 

ren spekulation från min sida och har på inget sätt visat sig i analysen. Om en fältstudie hade 

gjorts är det möjligt att denna hade kunnat styrka detta påstående.  
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Informanterna använder korta och enkla meningar när de kommunicerar med demenssjuka 

personer. Detta kan enligt min mening leda till att samtalen med demenssjuka blir 

rutinmässiga och triviala. Risken känns överhängande att kommunikationen med brukarna 

endast handlar om kortfattade frågor som: Har du sovit bra? Är du hungrig? Risken finns att 

den demenssjuke därmed bli utesluten från gemenskapen och bli mer och mer ensam i sin 

egen värld, vilket Solem (1996) också påpekar. Samtidigt är detta ett mycket komplicerad 

dilemma, beroende på att brukarna ofta har tappat ordens betydelse. Hur skall personalen 

kunna föra ett vardagligt samtal med en människa som inte förstår, eller bara uppfattar de två 

sista orden som är sagda? Det framkommer dock att personalen med hjälp av kroppsspråket 

når den demenssjuke, och därigenom kan uppnå en förståelse dem emellan. Beck-Friis (2000) 

påtalar detta dilemma när denne beskriver demenssjuka personers svårigheter att tala, att 

förstå samt göra sig förstådd. Författaren påpekar att personalen måste lära sig att arbeta med 

kroppsspråket, eftersom deras hållning, gester och leenden är sådant som den demenssjuke 

förstår. Beck-Friis menar därmed att detta väcker känslomässigt gensvar hos den demenssjuka 

personen. 

Det framgår att personalen bör vara ärlig med sina känslor inför brukarna, eftersom dessa är 

bra på att avläsa andra människors kroppsspråk. Solem (1996) menar att om personalen inte är 

ärlig sänder de ut motstridiga budskap, vilket kan skapa förvirring hos den demenssjuke (a.a.). 

Detta fenomen framträder genom personalens beskrivningar om hur brukare reagerar när 

personalen försöker dölja sin rätta sinnesstämning för dem. Det förefaller dock som att 

personalen ofta försöker dölja deras inombords stress för brukarna. Detta framstår som ett 

motsägelsefullt dilemma. För det första skall personalen vara ärlig inför den demenssjuke och 

visa hur de egentligen känner sig, för att i nästa stund dölja för denne att de blir uppstressad i 

vissa situationer. Denna ekvation förefaller omöjlig att lösa, vilket också informanterna 

framhåller när de beskriver dessa situationer.  

Det visar sig att nödvändig information om brukarna inte alltid framförs till 

demensboendets personal vid nyinflyttningar till boendet. Detta kan enligt informanterna 

berättelser innebära stora konsekvenser för omsorgen av den demenssjuke personen. Vimo 

och Sandman (1999) belyser att det är oerhört viktigt att personalen erhåller medicinsk 

information för deras möjlighet att ge den individuella omvårdnaden. De poängterar dock att 

den medicinska informationen inte är tillräcklig utan att personalen också måste få en 

förståelse för vem personen bakom sjukdomen är. Författarna menar att ingenting kan vara 

svårare än att vårda en historielös demenssjuk person (a.a.). Detta framhåller även 

informanterna när de beskriver olika händelser som har urartat, beroende på att de inte har 
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haft denna vetskap om vem den demenssjuka personen egentligen är.  I detta fall bör 

arbetsledningen ha ett stort ansvar för att utforma ett väl fungerande informationssystem vid 

nyinflyttningar på demensboendet. Personalen och de demenssjuka personerna skall inte 

behöva uppleva traumatiska händelser som uppstår på grund av bristande kommunikation 

mellan de olika omsorgsgivarna.  

Brister i kommunikationen mellan personal och brukare kan leda till konflikter dem 

emellan. Av analysen framgår att detta kan vara svårt för personalen att hantera, och att det 

kan leda till att de känner sig som förlorare när de är tvungna att ge efter för brukaren. Detta 

pekar på att det kan existera ett visst maktförhållande mellan personalen och brukarna. 

Rundqvist (2004) tydliggör att varje relation mellan personal och brukare innebär ett 

maktförhållande. Författaren menar att personalen genom sin utbildning, sitt språk och sin 

plats i organisationen förfogar över en större makt än brukaren, och har därigenom möjlighet 

att genomföra det hon önskar, det vill säga att hon har en maktposition över brukaren (a.a.). 

Detta maktförhållande framträder även i personalens beskrivning av situationer där de känner 

sig tvungen att gå emot brukarnas vilja. När personalen tar över bestämmandet från brukarna 

innebär det att dessa i viss mån tappar sin självbestämmanderätt och sin integritet, vilket 

betyder att intentionerna i 1 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) inte uppfylls. Samtidigt framgår 

att personalen i situationer där det råder fara för brukarnas liv är tvungen att fatta beslut som 

strider mot brukarnas vilja, vilket också Norberg et al. (1994) påpekar. Detta innebär att dessa 

situationer skapar svårigheter i form av kluvenhet och frustration för personalen när det gäller 

att uppfylla socialtjänstlagens (SoL) intentioner. Beck-Friis (2000) menar emellertid att 

brukarens självbestämmanderätt ibland måste säkerställas av anhöriga eller vårdpersonalen, 

eftersom den demenssjuke inte är i stånd att föra sin egen talan eller uttala sin egen vilja. 

Författaren påpekar dock att den demenssjukes integritet aldrig får kränkas utan att denne 

alltid skall bemötas med respekt (a.a.).  

Det framträder även att personalen kan uppleva känslor av otillräcklighet, när de står inför 

ett misslyckande i kontakten med den demenssjuke. Rundqvist (2004) menar att när 

personalen inte känner att hon får brukarens förtroende, kan hon uppleva det som ett 

misslyckande på det personliga planet, vilket kan ge en känsla av kränkning eller vanmakt 

(a.a.). Denna känsla skildras av informanterna, när de beskriver olika situationer där deras 

bemötande har lett till att brukaren har reagerat aggressivt. I dessa situationer förefaller det att 

personalen känner sig kränkta och otillräckliga, och därigenom känner en otillfredsställelse i 

sitt arbete.  
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För att bearbeta sådana saker framkommer att personalen för det mesta söker stöd hos 

varandra, och att de inte nyttjar handledningen i den mån de egentligen har behov av. Av 

analysen framgår att de endast använder handledningen när det uppstår en akut kris. 

Lundström (2000) menar att det finns ett stort behov av kontinuerlig handledning på alla 

enheter där demenssjuka personer vårdas. Författaren påpekar att handledningen är nödvändig 

för att hjälpa personalen i deras arbetssituation, och att den inte bara skall sättas in när det 

redan har uppstått en kris (a.a.). I dessa fall kan man diskutera arbetsledarens roll i det hela. 

Det förefaller lämpligt att denne har till uppgift att se till att personalen ges en kontinuerlig 

handledning för att hjälpa dem i det krävande arbetet med demenssjuka personer. 

Det framkommer att personalen har erhållit mycket kunskap genom sin utbildning, men att 

de även anser sig ha ett behov av fortbildning. Det visar sig att kunskapen i mångt och mycket 

består av personliga erfarenheter som erövrats under årens lopp. Vidare visar det sig att 

personalen delar med sig av erfarenheter och kunskaper, och på detta sätt uppnår en 

tillfredsställande arbetsmiljö.  

Avslutningsvis framstår det att omsorgen om demenssjuka personer är en specialitet som 

kräver ett stort engagemang från personalen. I detta arbete är personalen den viktigaste 

resursen, och därmed de demenssjuka personernas stora trygghet i tillvaron. För att kunna ge 

en god omsorg till de demenssjuka människorna krävs att personalen är flexibel, empatisk, 

tålmodig, samt att de har en god inlevelseförmåga och kan se den demenssjuke som en unik 

person med egna värderingar och önskningar, vilket även Almberg och Jansson (1994) 

påpekar. Det framkommer att personalen finner detta arbete stimulerande och intressant, 

samtidigt som arbetet är oerhört krävande och ofta psykiskt påfrestande. Det framstår dock att 

informanterna trivs med att arbeta i omsorgen för personer med demens och att de känner 

tillfredsställelse i sitt arbete. 
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 2004-09-09   Bilaga 1 
 
     Till 

Omsorgschef, områdeschef och 
vårdbiträden/undersköterskor 

 
 
Informationsbrev 
 
Jag heter Marianne Yngvesson och är student vid Luleå Tekniska Universitet Institutionen för 
hälsovetenskap, och jag går termin sju på Sociala omsorgsprogrammet 140 poäng. Denna 
utbildning leder till en yrkesexamen inom social omsorg. Som en del av min utbildning ingår 
att skriva ett examensarbete i ämnet social omsorg, där jag valt att fokusera på 
kommunikation och interaktion mellan personal och brukare på ett demensboende. 
 
Mitt syfte med denna uppsats är att få svar på följande frågeställningar: 
Vad präglar den vardagliga interaktionen mellan personal och demenssjuka personer? 
Hur hanterar personalen svårigheterna i kommunikationen med demenssjuka personer? 
Vilka kunskaper har personalen i detta arbete? 
 
Ett moment i uppsatsen är datainsamlingen. Min avsikt är att intervjua sex 
vårdbiträden/undersköterskor för att få ta del av era upplevelser beträffande kommunikation 
och interaktion med personer med demens. Kriterier för deltagande i intervjun är att du har 
arbetat minst ett år inom omsorg om dementa. Intervjuerna kommer att bandas och materialet 
från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet i intervjuerna är frivilligt 
och får avbrytas om så önskas, och intervjuerna beräknas ta cirka en timme att genomföra. 
 
Min förhoppning är att få göra intervjuerna under vecka 38-39. Jag kommer att kontakta dig 
inom de närmsta dagarna för att diskutera eventuell tid och plats för intervju.  
 
Hör gärna av er inför intervjun om ni har några funderingar eller om något är oklart. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Marianne Yngvesson 
Ulleniusgatan 37 
962 33 Jokkmokk  
Tfn: 0971-121 23 
 
Handledare: Barbro Josefsson, Institutionen för hälsovetenskap, Boden, tfn 0921-758 17 
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Intervjuguide     Bilaga 2 
 
Forskningsfrågor: 
- Vad präglar den vardagliga interaktionen mellan personal och demenssjuka personer? 
- Hur hanterar personalen svårigheterna i kommunikationen med demenssjuka personer?  
- Vilka kunskaper har personalen i detta arbete? 
 
Intervjufrågor: 
Bakgrundsfrågor: 
Ålder, utbildning, anställningsform, antal år i yrket 
 

1. Hur upplever du arbetet med demenssjuka personer? 
- Är det något du upplever som särskilt positivt/negativt i detta arbete? 
- Anser du att det finns någon möjlighet att påverka och förändra arbetet? 
 

2. Berätta hur en vanlig dag med en demenssjuk person ser ut (baserat på kommunikation 
och interaktion). 
 

3. Hur kommunicerar du med en demenssjuk person för att nå denne? 
 

4. Beskriv någon situation där du upplever att kommunikationen med en demenssjuk 
person fungerar bra. 
- Hur agerar du vid denna situation? 
 

5. Berätta om någon situation där du upplevt att kommunikationen med en demenssjuk 
person inte har fungerat. 
- Vad berodde det på? 
- Hur hanterade du denna situation? 
 

6. Vad anser du är viktigt att tänka på vid kommunikation och interaktion med 
demenssjuka personer?  
 

7. Beskriv hur kommunikationen i arbetsgruppen fungerar.  
- Hur fungerar kommunikationen med arbetsledare samt övrig personal? 
 

8. Upplever du att du behöver mer kunskap/utbildning om kommunikation, interaktion 
eller annat? 
- Finns möjlighet till stöd i gruppen? 
- Finns möjlighet till handledning? 

 
Avslutning: 
- Något att tillägga, ta upp vidare eller fråga om? 
- Upplevelsen av intervjun? 
- Synpunkter på frågor och innehåll? 

 
 


