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Sammanfattning 
 
Syfte: Denna selektiva kunskapsöversikts syfte var att upptäcka vilken betydelse 

miljö och bemötande kan ha i omsorgen gällande personer med demenssjukdom. 

Metod: Kunskapsöversikten innehåller tio stycken forskningsdokument publicerade 

mellan år 2000-2011 som söktes i samlingsdatabasen EbscoDiscoveryService (EDS). 

Vid studerandet av de valda forskningsdokumenten utgicks det från två valda teman: 

bemötande och miljö. Materialet behandlades utifrån den hermeneutiska 

vetenskapsfilosofiska positionen. Resultatet tolkades sedan genom de valda 

teorierna, KASAM (Känsla av Sammanhang) och personcentrerad omvårdnadsteori. 

Resultat: Det visade sig att miljön kunde vara stödjande eller icke stödjande 

beroende på dess utformning. Det upptäcktes även att bemötande hade en omfattande 

betydelse inom demensomsorgen. Den demenssjukes förmågor kan antingen 

stimuleras eller hämmas beroende av personalens perspektiv, men även en 

strukturerad miljö kan vara god hjälp till att stimulera den demenssjukes förmågor. 

Konklusion: Resultatet visade att genom ett omvårdnadssätt där värdighet tydliggörs 

kan identitet, integritet och välbefinnande stärkas.   

 

Nyckelord: demens, omsorg, bemötande, miljö, äldreboende. 
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 Abstract 
 
A literature overview of the environment and caring approach significance within 
dementia care 
 
Aim: The aim of this literature overview was to study how differences within care of people 

with dementia could affect their wellbeing. Method: The literature review contains ten science 

based documents published between years 2000 and 2011, which were found in the database 

EbscoDiscoveryService (EDS). When studying the science based documents two themes were 

selected to focus on, environment and approach. The data from these documents were 

interpreted hermeneutically. Thereafter, the results were interpreted through the selected 

theories, SOC (Sense of Coherence) and person centred caring theory. Result: The findings 

show that differences existed in the care environment, such as supporting environment or non-

supporting environment. Other findings were that different approaches in caring encounters 

did effect the communication within dementia care. The person with dementia could be 

stimulated or not stimulated depending of the staff’s perspective. A structured environment 

could also stimulate the abilities that the person with dementia possesses. Conclusion: The 

results show that a caring approach that highlights dignity can strengthen identity, integrity 

and wellbeing.  

 

Keyword: dementia, care, approach in caring encounters, environment, elder care 

home.  
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1 Inledning 
1.1 Inledande diskussion 
”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans frihet och värdighet” (Regeringsform 1974:152). Utifrån denna lagstiftning är 

omsorgens betydelse för den demenssjuke avgörande i strävan att nå upp till lika värde, frihet 

och värdighet. Att genom adekvat omsorg skapa förutsättningar för den demenssjuke till ett 

gott liv och gemenskap med omgivningen så länge som det är möjligt. Idag finns cirka 

148 000 personer som har någon form av demenssjukdom i Sverige. Det är mest vanligt att 

demenssjukdomar drabbar äldre, och denna siffra ökar i och med den demografiska 

förändringen som samhället går till mötes (Socialstyrelsen 2010:12). Med äldre i denna studie 

menar vi personer över 65 år. Intresset för ämnet väcktes redan i början av vår utbildning med 

en önskan att få vara med att utveckla omsorgsverksamhet med fokus på den demenssjukes 

välbefinnande. En sådan verksamhet skulle kunna formas förslagsvis med hjälp av en 

publikation som Sveriges kommuner och Landstinget genomförde tillsammans med 

Socialdepartementet, ett projekt där syftet var att komma fram till förbättringsförslag inom 

demensomvårdnad (Dahlen och Bahri 2006:11). Efter att publikationen lästs ansåg vi att 

bland annat en lugn miljö, färgkontrasterna, pedagogiska måltider och stimulans kan vara 

några av de viktiga delarna för den demenssjukes välbefinnande (ibid.).  

Första meningen i Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) kapitel 1 § 1 lyder: ”Samhällets 

socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och 

sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet”. Detta innebär att 

personer med demenssjukdom har lika rättigheter som övriga individer i samhället men i 

praktiken fungerar inte detta alltid. De upprepande rubrikerna i media om vanvård inom 

äldreomsorgen generellt, men framförallt inom demensvården, har påverkat oss starkt vid 

valet av uppsatsens ämne. 

Socialstyrelsen framhäver betydelsen av evidensbaserad kunskap (2010:4). De menar att 

empiriskt material kan brukas både genom de positiva och negativa erfarenheterna. Det är av 

vikt att inte enbart fokusera på den fungerande delen av demensomsorg utan även lyfta fram 

det som fungerar mindre bra. Rätt dokumentation och empirisk kunskap, kan exempelvis visa 

omvårdnadsinsatser som inte har fungerat på ett önskat sätt. Av detta kan då slutsatser dras 

och kunskap kan användas vidare över hela landet (ibid.).  Våra erfarenheter när det gäller 

vård av demenssjuka är att det finns olikheter i sättet att ge omvårdnaden. 

Demenssjukdomar går i regel inte att bota, de insatser som utförs vid sjukvård och omsorg 

är inriktade på att skapa gynnsammare förutsättningar samt finna lösningar som skapar en god 
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omsorg och kvalité i den demenssjukes liv (Socialstyrelsen 2010:12). Därför anses det att en 

kunskapsöversikt är ett sätt att möjliggöra ökad förståelse och lättillgänglighet av 

kunskapsläget inom ämnesområdet. Vid val av ämne granskades den senaste kunskapen om 

demensvården översiktligt, som sedan mynnade ut i ett selektivt urval av forskning inom 

ämnet. Med detta urval kommer vi att göra en ansats att presentera det aktuella kunskapsläget. 

Studien kommer att utgå från de valda forskningsdokumentens perspektiv på den 

demenssjuke där omsorgen av målgruppen ligger i fokus. Intentionen är att studien sedan ska 

kunna användas som vetenskapligt stöd i det praktiska arbetet. 

 

1.2 Koppling till socialt arbete 
Omvårdnad kring demenssjuka berör socialt arbete på olika vis. En koppling är 

biståndshandläggning där val av det mest optimala boendet (ordinarie boende eller särskilt 

boende) bedöms för personen med demenssjukdom. Även val av metoder och insatser som 

inte kränker den demente är en koppling till socialt arbete. Ytterligare en koppling är till 

Socialtjänstlagen (SoL) kapitel 1 § 1 genom att socialtjänsten har ansvaret för att 

medborgarna har möjlighet att utnyttja sina rättigheter, och att integritet och 

självbestämmande ska beaktas. SoL kapitel 5 § 4 säger att äldreomsorgens intentioner ska 

vara att individen ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det anses att 

människornas, i denna studie personer med demenssjukdom, sociala trygghet, rätt till värdigt 

liv och välbefinnande är förbindelsen mellan denna kunskapsöversikt och socialt arbete. 

Studiens avsikt är att fördjupa sig i vilken betydelse miljö och bemötande kan ha i omsorgen 

av personer med demenssjukdom, vilket anses ha en koppling till socialt arbete.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att studera vilken betydelse miljö och bemötande kan ha i 

omsorgen gällande personer med demenssjukdom. 
 
1.4 Frågeställningar 
1. Hur kan omsorgen stärka de demenssjukas identitet och integritet? 

2. Vilken betydelse har omsorgen för den demenssjukes välbefinnande? 

 
1.5 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av åtta kapitel. Första kapitlet innefattar inledning som presenterar 

ämnesvalet och dess koppling till socialt arbete samt syfte och frågeställning. Andra kapitlet 
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redovisar den historiska utvecklingen inom demensomsorgen. Kapitlet omfattar även 

begreppsdefinition, demenssjukdomar samt utredning och diagnos. Kapitel tre redogör för 

tidigare forskning inom ämnet. Kapitel fyra presenterar val av teorier, KASAM och 

personcentrerad omvårdnadsteori. Kapitel fem, metod som beskriver studiens metodologiska 

procedurer. Kapitel sex består av en presentation av valda forskningsdokument. Kapitel sju 

redovisar uppsatsens resultat och analys. Slutligen presenteras en sammanfattande diskussion 

med svar på frågeställningarna, kritisk metoddiskussion och förslag till vidare forskning.  

 

2. Bakgrund 
2.1 Utveckling inom demensomvårdnaden 
Nedan presenteras den historiska utvecklingen inom demensomvårdnaden utifrån Carl-

Gerhard Gottfries sammanfattning (2003). Gottfries menar att det tidigare fanns en 

uppfattning om att demens hos äldre människor berodde på själva åldrandet men även att 

levernet kunde orsaka demens. Under 1950-talet var Alzheimers sjukdom en ovanlig 

sjukdomsdiagnos. Personer med demensliknande symptom utreddes inte då det ansågs vara 

obotliga och behandling var därför otänkbart trots att det neurologiskt var möjligt att fastställa 

diagnosen ”demens”. Mellan åren 1950-1970 tilldelades vårdplatserna efter kroppsliga 

sjukdomar vilket medförde att personer med demenssymptom inte hade möjlighet till att bli 

beviljade dessa platser. De gamla med demenssymptom placerades tvångsmässigt in på 

mentalsjukhus tillsammans med individer med andra psykiska sjukdomar, och symptomen 

behandlades med lugnande mediciner. Mellan åren 1970-1980 avvecklades dessa 

mentalsjukhus eftersom detta vårdnadssätt uppfattades som kränkande där de gamla med 

minnesstörningar ansågs vara ”mentalt sjuka”. Avvecklingen ledde till en 

organisationsförändring och de demenssjuka placerades på olika äldreboenden. År 1992 

genomfördes Ädelreformen i Sverige, vilket innebar att kommunerna tog över ansvaret för 

äldre- och handikappomsorgen. Gottfries menar vidare att Ädelreformen fick äldreboenden att 

utvecklas i en positiv riktning. Slutligen presenterar Gottfries den senaste företeelsen inom 

demensomsorgen som kallas för öppna minnesmottagningar. Mottagningen riktar sig till äldre 

personer med lindriga minnesstörningar där det undersöks om minnesstörning anses vara 

normalt för åldrandet eller symptom på demenssjukdom (ibid.).  
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2.2 Begreppsdefinition 
Nedan definieras de begrepp som kommer att användas i uppsatsen. Det anses vara viktigt att 

definiera begreppen för att texten ska bli tydlig. 

 

Bemötande 

Nationalencyklopedin definierar ordet bemötande enligt följande: ”uppträdande (mot ngn/ngt)” 

(www.ne.se).  Statens offentliga utredningar (SOU) har publicerat en kunskapsöversikt om 

bemötande av personer med funktionshinder och beskriver begreppet bemötande så här: ”Lite 

förenklat skulle man kunna säga att en persons bemötande till en person med funktionshinder är alla 

de handlingar som den personen utfört gentemot den andre.” (SOU 1998:16:13).  

 

Demens 

Demens är ett samlingsnamn för en grupp av sjukdomar där minnessvårigheter och 

personlighetsförändringar, på grund av hjärnskadan, utvecklar svårigheter att kommunicera 

samt att förstå och tyda omgivningen (Ragneskog 2011:10f). Personer med 

demenssjukdomar, den demente, den demenssjuke, de demenssjuka, demenssjuka och 

dementa används synonymt i denna studie. 

 

Miljö 

Ragneskog och Wijk delar in miljön i psykisk och fysisk miljö respektive subjektiv och 

objektiv miljö (Ragneskog 2011:127; Wijk 2010:76). Den psykiska och subjektiva miljön kan 

beskrivas som miljön där den demenssjuke vistas, i samspel med andra individer. Den fysiska 

och objektiva miljön kan förklaras som designen av lokaler, utemiljö och inredning av dessa 

utrymmen (ibid.).  

 

Omvårdnad, vård och omsorg 

Begreppet omsorg kan beskrivas som de insatser som utförs för att hjälpa personen med 

demens med basala behov i vardagen. Dessa insatser ska utföras genom att förmedla ett 

medmänskligt intresse, vara närvarande och skapa en gemenskap med syfte att öka individens 

välbefinnande (Gulmann 2003:177–188). Begreppen omvårdnad och vård kommer att 

användas synonymt med begreppet omsorg i denna studie.  
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2.3 Demenssjukdomar 
Nedan diskuteras kopplingen mellan omsorgen och demenssymptom. Det anses vara viktigt 

att ha kunskap om de olika symptomen som uppstår vid olika former av demens, och hur de 

kan påverka omsorgen av de demenssjuka.  Denna kunskap är viktig för att öka förståelsen för 

vad demenssjukdomen kan innebära för individen. Gulmann klargör demenssjukas 

beteendestörningar genom tre olika faktorer: demensfaktor, samspelsfaktor och 

adaptationsfaktor (2003:124). Demensfaktorn förklarar beteenden utifrån var i hjärnan skadan 

är belägen, samspelsfaktorn åskådliggör svårigheterna i interaktionen mellan den 

demenssjuke och miljön, och adaptionsfaktorn handlar om hur den demenssjuke försöker rätta 

sig efter sitt demenshandikapp (ibid.). Efter att ha läst den ämnesvalda litteraturen valdes det 

att presentera några av de symptom som kan förväntas enligt den medicinska diagnosen. Det 

är viktigt att personen som utför omsorgsarbetet till den demenssjuke har vetskap om att 

symptom skiljer sig mellan de olika demenssjukdomarna.  

Symptom som kan uppstå i senare skede vid Alzheimers sjukdom är försvagad planerings- 

och språkförmåga, praktisk förmåga, rumsorientering samt uppfattningsförmåga (Fahlander, 

Karlsson och Vikström 2009:32–39). Detta innebär att personer som drabbas av Alzheimers 

sjukdom kan ha svårigheter med att inse sitt sjukdomstillstånd vilket kan leda till konflikter 

med omgivningen, och som kan tolkas enligt samspelsfaktorn. Viktigt att veta är att 

emotionell labilitet, som kan förklaras genom demensfaktorn, är förekommande vid vissa 

demenssjukdomar, exempelvis frontallobsdemens (Gulmann 2003:100). En gemensam faktor 

är minnesförsvagning som är frekvent vid Alzheimers sjukdom medan detta oftast sker senare 

i sjukdomstillståndet för individer med frontallobsdemens (Ragneskog 2011:40–44). I vissa 

demenssjukdomar förekommer det även s.k. synhallucinationer, exempelvis Lewy Body 

demens, vilket förorsakas av att ljusflödet förvrängs av hjärnan och kan leda till att individen 

uppfattar bilder som inte stämmer överens med verkligheten (Fahlander m.fl. 2009:88f). Även 

rörelseförmågan kan bli drabbad vid vissa demensformer, individer kan ha ökad yrsel, stelhet 

och fallrisk, vilket förekommer vid Parkinson som kan utvecklas till demens (Fahlander m.fl. 

2009:88–98). 

 

 2.4 Utredning och diagnos 
För att kunna fastställa en demensdiagnos behöver en utredning genomföras. Utredningens 

syfte är att fastställa en diagnos och lämplig medicinsk behandling, ge möjlighet till adekvat 

omsorg av god kvalité samt stöd till individen och anhöriga (Socialdepartementet 2003:12). 

Enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom ska en 
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utredning ske för att kunna fastställa om individen har någon demenssjukdom (Socialstyrelsen 

2010:7). Socialstyrelsens riktlinjer poängterar vidare vikten av ökade demensutredningar i ett 

tidigt utvecklingsskede av demenssjukdom för att minska akuta insatser och finna passande 

vård och omsorg (Socialstyrelsen 2010:8).  

 

3 Tidigare forskning om demens   
3.1 Subjektivitet i fokus 
Det har skett omfattande omvärderingar under senaste åren om personer med 

demenssjukdom. Kitwood tar upp fem olika faktorer som anses viktiga för individen för att 

fungera som människa, trots sin demenssjukdom (1997 a:13-22). Den första faktorn är 

anknytning, d.v.s. relationella band. Om dessa relationella band bryts, blir det svårt för 

människan att fungera. För individen med demenssjukdom kan minnesförlust innebära 

känslan av förlorad anknytning i och med att denne ständigt upplever nya situationer. Den 

andra faktorn är välbefinnande, begrepp som ömhet, närhet, lugnande effekter vid ångest eller 

tröst är centrala i denna kontext. För den demente blir strävan efter välbefinnande 

grundläggande för att kunna hantera förluster som sjukdomen innebär. Integration är den 

tredje faktorn som Kitwood tar upp, konsekvenserna av en demenssjukdom kan vara att 

individen på grund av försämrad mental hälsa eller minskad förmåga till att upprätthålla dessa 

inte ingår i sociala sammanhang som denne tidigare gjort. Detta gör det extra viktigt att skapa 

nya sociala sammanhang och interaktioner för den demenssjuke med syfte att finna en 

meningsfull tillvaro och nya roller.  Sysselsättning är den fjärde faktorn, behovet av att vara 

involverad i projekt eller andra sysselsättningar tillgodoses exempelvis vid yrkesarbete. Detta 

behov finns kvar även för den demente vilket innebär att andra sysselsättningar behöver 

åstadkommas. Den sista faktorn är identitet. Kitwood menar att identitet är att veta vem man 

är genom sitt förflutna, att kunna berätta om sin historia, vilket blir mindre tydligt för den 

demenssjuke. Han menar att det är viktigt att se till individens personlighet, framför 

sjukdomen (ibid.). Kitwood menar att genom att skapa en nära relation med den demenssjuke 

som styrker dennes personlighet kan en ökad förståelse för dennes situation och behov 

frambringas (1997 b:89).  

Gulmann beskriver att personen med demenssjukdom i första hand är en individ och inte 

sin sjukdom (2003:184). Vid omsorgen av den demente är utförandet av basala insatser i 

vardagen en del i omsorgsarbetet, men för att detta ska fungera på ett adekvat sätt är det en 

förutsättning att utförandet sker med en subjektiv syn på individen i behov av hjälp. Gulmann 

menar att intresset för individen och dennes välbefinnande är centrala faktorer i ett subjektivt 



 

7 
 

perspektiv. Följande citat av Gulmann beskriver hur betydande personalens intresse och 

engagemang är för den demenssjuke: ”Hon eller han får så att säga inte förlora den gamla ur 

sikte, för då förloras förhållandet och därmed omsorgen” (Gulmann 2003:188).   

 

3.2 Förhållningssätt gentemot den demenssjuke 
”/.../ ett möte kräver minst två personer, och synen på ”den andre” spelar stor roll hur mötet 

utvecklas” (Edberg 2002:13). Edberg skriver och menar att ”den andre” är personen med 

demenssjukdom och synsättet kan vara antingen som ”någon” eller ”något” (2002:13–16). 

Det är viktigt att se personen istället för sjukdomen för att kunna förstå vad personen med 

demenssjukdom upplever och vill uttrycka.  Hon anser vidare att omsorgspersonalen förfogar 

över en enorm makt eftersom det är de som är omvårdnadsgivare. Sättet att ge omvårdnad kan 

framkalla så kallade katastrofreaktioner hos personer med demenssjukdom. 

Katastrofreaktioner kan definieras på följande sätt: händelser där för många intryck kommer 

samtidigt och personen med demenssjukdom inte klarar av att hantera situationen. En sådan 

händelse kan vara att duscha som ger flera intryck samtidigt, avklädning, ”att bli blöt” och 

beröring. Mötet kan alltså bli negativt eller positivt utifrån hur de sociala, existentiella och 

kulturella behoven kan tillgodoses av omvårdnadspersonalen. Edberg menar att det är 

betydande vilket tonfall omvårdnadspersonalen har samt hur de ”ser” personen med 

demenssjukdom. Ett synsätt där den demenssjuke är i centrum (istället för att endast utföra 

omvårdnadsuppgiften) och att försöka undvika ”intrång” är viktiga förutsättningar till ett 

positivt möte (ibid.). 

Även Socialdepartementet tar upp viktiga faktorer vid omvårdnad av demenssjuka och 

menar att det måste finnas resurser för att uppnå en god omsorg (2003:13f). De resurser som 

tas upp som viktiga är personal med relevant utbildning, rimligt antal personal, handledning 

och kunskapsutveckling. Men den viktigaste faktorn kanske är personalens bemötande 

gentemot den demenssjuke. För att en god omsorg ska kunna uppnås är personalens sätt att se 

individen med respekt och värdighet betydande (ibid.). Personalens bemötande gentemot den 

demente har en direkt koppling till vilket förhållningssätt som de har i interaktion med den 

individen. För att uppnå en adekvat omvårdnad krävs det att personalen har kunskap om 

individens sjukdomstillstånd, livshistoria och är lyhörd, empatisk samt att de ser denne som 

en unik person och dennes förutsättningar (Marcusson, Blennow, Skoog och Wallin 

2003:223ff). Vidare tar socialstyrelsen upp i riktlinjerna om vård av demenssjuka att en 

personcentrerad omvårdnad är en viktig faktor (Socialstyrelsen 2010:8).  
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Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU) menar också att förmågan att se 

individen påverkar omvårdnadsarbetet (SBU 2006:46f). Genom ett medmänskligt bemötande 

gentemot den demenssjuke skapas förutsättningar som ökad psykisk klarhet för den 

demenssjuke. SBU har gjort en sammanställning av olika kvantitativa studier som visar vilken 

inverkan insatser har. Ett exempel är att förbättrad kommunikation hos vårdare gav ett positivt 

resultat på patientens kommunikation, välbefinnande, beteende- och depressionssymptom 

samt irritation. Även utbildning, handledning och träning av vårdare samt stödpersoner visade 

resultat som uppskjuten förflyttning till institution, och inverkan på beteende och depression 

hos patienten (ibid.).  

Etiskt förhållningssätt handlar om att göra gott, respektera självbestämmande, agera rättvist 

och att inte skada eller kränka (Socialstyrelsen 2010: 69f). Synsättet på individen med 

demenssjukdom är avgörande huruvida etiska bedömningar kommer till uttryck. Ragneskog, 

menar att etik kan handla om enkla vardagliga moment som ökar den demenssjuke livskvalité, 

exempelvis val av måltider eller att få bestämma om man vill duscha eller bada (2011:124). 

Ragneskog anser att det är viktigt att engagera den demente i sin egen livsföring (ibid.). 

Utifrån ett personinriktat perspektiv kan individens självbestämmanderätt, dennes 

levnadsberättelse och tidigare ståndpunkt anses centralt (SBU 2006:40f). Etik inom 

demensomsorgen påverkas av vilken inställning som vårdare har till personen med 

demenssjukdom och det avgör hur relationen mellan dem ter sig, vilket sedan påverkar de 

vardagliga etiska utmaningarna (Socialstyrelsen 2010:70). Enligt SBU är ett etiskt dilemma 

hur och vem som tar beslut för den demenssjuke när denne inte kan göra det själv på grund av 

sin sjukdom (2006:41f). När individen inte längre själv kan fatta viktiga beslut i vardagen 

uppstår en diskussion om vem som ska ta dessa beslut istället. Att anhöriga är de som fattar 

dessa beslut utifrån vad den enskilde antas skulle ha beslutat själv är ett sätt, ett annat sätt 

skulle kunna vara att utgå från den aktuella situationen och vad den enskilde upplever som 

mest optimalt för stunden. Det finns flera olika modeller och resonemang som talar för och 

emot huruvida en annan person ska fatta beslut åt den demente (ibid.). 

Ett annat perspektiv på etik inom demensvården är hur den kan medverka till livskvalité 

genom att upphäva effekten av besvär, reducera tvångs- och begränsningsåtgärder (SBU 

2006:43). Gällande etik inom demensomsorgen skriver socialstyrelsen i nationella riktlinjer 

för vård och omsorg vid demenssjukdom följande: ”Det handlar om att skapa en positiv 

ömsesidig relation, värna den demenssjukes värdighet, hjälpa honom eller henne att bevara sina 

upplevelser av identitet och integritet.” (Socialstyrelsen 2010:70). Vad som konkret kan anses 

som etiska principer finns det inget faktiskt svar på. Men något som kan urskiljas är beroende 
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på vilket perspektiv som det utgås ifrån och som avgör vilka etiska ställningstagande som blir 

aktuella (SBU 2006:43).   

 

 3.3 Miljöns betydelse i de demenssjukas omgivning 
Gällande den fysiska miljön poängterar Ragneskog belysningens betydelse (2011:131). Han 

menar att för mörk belysning kan göra demenssjuka mindre alerta samt att dygnsrytmen kan 

påverkas negativt i form av dålig nattsömn (ibid.). Wijk talar på liknande sätt om 

orienteringen i inomhusmiljön och tar upp en studie av Kaskie och Storandt som handlar om 

reducerad rumsuppfattning hos personer med demenssjukdom (Wijk 2004:43). Denna studie 

visar att familjära miljöer underlättar för den demenssjuke att orientera sig (ibid.). Inom 

omsorgsdiskursen talas det ofta om att skapa hemmamiljöer med syfte att ha en mittpunkt 

som inte endast innebär en bostad utan innefattar även vänner, ursprung, kultur och andlighet 

(Wijk 2004:130ff). Wijk talar även om vikten av att skapa mening i individens tillvaro, vilket 

bildas i interaktion med andra individer och miljön som denne befinner sig i (ibid.).  

Cars och Zander tar upp att demenssjukdomen stegvis ger personen svårigheter att känna 

igen sig i tid och rum vilket kan skapa ångest, även orienteringen i omgivningen blir stegvis 

svårare. Detta innebär att den demenssjuke får allt besvärligare att hitta rätt i ytterområden. 

Ragneskog skildrar vikten av lugnet och acceptansen i den miljö som personen med 

demenssjukdom vistas i (2011:127). Enligt honom är den psykiska miljön omgivningen med 

andra människor, och den fysiska miljön är där den demenssjuke vistas. Den psykiska miljön 

är exempelvis äldreboenden där många äldre delar inomhusmiljön med varandra (ibid.). 

Enligt Ragneskog kan inomhusmiljön skapa vantrivsel och missnöje bland de demenssjuka 

om de delar miljön med andra (2011:131). Vårdpersonalen och organisationsstrukturen har 

därför ett stort ansvar för vårdkvalitén. Edberg refererar till Skovdahl och Kihlgren som anser 

att mindre äldreboenden för de demenssjuka är mer gynnande, för att det går att uppnå 

hemliknande miljöer i större utsträckning, genom att skapa lugn, trivsel och harmoni (Edberg 

2002:132). De har även ett kritiskt perspektiv till hemliknande miljöer, nämligen att personer 

med demenssjukdom kan ha svårigheter att förstå var de befinner sig och var de kan söka 

hjälp, exempelvis om vårdpersonalen bär vanliga kläder på sig (ibid.). 

Även Cunningham menar att den fysiska miljön med små hjälpmedel kan underlätta för 

individen med demenssjukdom (2009:28f). Han ger som exempel att sänka skylten på dörren 

för att visa att det är en toalett. Att toalettutrymmen ofta är helvita med blänkande rena kakel 

kan anses attraktivt, men för en person med demenssjukdom, som också kanske har en 

synskada, kan detta skapa svårigheter, såsom att individen inte kan avgöra var toalettstolen är 
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placerad. Ett annat exempel som Cunningham tar upp är att undvika mönstrade mattor på 

golven, eftersom det kan upplevas som hål i marken för den demenssjuke. Dessa enkla medel 

visar att det går att skapa en mer självständig vardag för den demente och underlätta 

personalens arbete (ibid.). Samtidigt kan en felaktig miljö öka minnesförluster, minska 

sammanhangskänsla samt att talet kan försämras (Wijk 2004:43). Trots att det är de boende i 

första hand som ska kunna fungera maximalt går det inte att bortse från vårdpersonalens 

perspektiv där den gemensamma miljön är den enes hem och den andres arbetsplats (ibid.). 

Ett citat av Fahlander m.fl. syftar till vikten av de olika aspekterna vid planeringen av ett 

demensboende (2009:141).  ”/…/ det är inte så lätt att bo här på andras arbetsplats” (Fahlander 

m.fl. 2009:141).  

 

3.4 Stöd för de demenssjuka i enlighet med lagstiftningen 
I SoL kapitel 1 § 1 stadgas att socialtjänsten ska främja människors sociala trygghet med 

respekt för självbestämmanderätt och integritet. Vidare i SoL kapitel 5 § 4 framgår det att 

socialtjänstens omsorg ska arbeta för att främja ett värdigt liv, välbefinnande, boende under 

trygga förhållanden samt en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vidare 

redovisas i SoL kapitel 3 § 3 att god kvalité vid utförande av insatser inom socialtjänsten ska 

föreligga, och att de som utför insatserna ska ha lämpad utbildning och erfarenhet. Det 

yttersta ansvaret för insatserna och dess utformning ligger hos socialtjänsten i kommunen. Om 

kvalitén av någon anledning brister finns det riktlinjer att följa. Vid händelser där ”patient 

drabbats av en allvarlig skada eller utsatts för allvarliga risker” ska det genomföras en Lex 

Maria anmälan som ska rapporteras till Socialstyrelsen. Vid ”allvarliga missförhållanden eller 

misstanke om allvarliga missförhållanden” ska en Lex Sarah anmälan göras. Detta gäller alla 

som arbetar med omvårdnad och service inom socialtjänsten och det gör dem skyldiga att 

göra en anmälan (Ragneskog, 2011:209–216). Ragneskog hänvisar även till socialstyrelsens 

allmänna råd, SOSFS 1992:17, som säkerställer personer med demenssjukdom ett tryggt 

boende där huvudregeln är att frihetsinskränkningar eller tvång inte får brukas. 

Nödvärnsregeln inom demensomvårdnad ger friheten till att använda medel eller 

handlingssätt till att rädda liv för personen med demenssjukdom utan att bli straffad enligt 

Brottsbalken (ibid.). Även Lag om Stöd och Service (LSS) (1993:387) gäller vissa personer 

med demenssjukdom, exempelvis insatserna personlig assistans, ledsagarservice och 

rådgivning. Lagen Om Valfrihetssystem (LOV) 2008:962 försäkrar att omsorgstagarens egen 

vilja kommer till tals.  
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Personerna som berörs av omvårdnad, dvs. de som bor i äldreboenden eller deltar i 

dagverksamhet har stöd av Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) (1982:763). Denna lag syftar till 

att främja en gynnande hälsomiljö, rätt smärtlindring samt stöd och hjälp (Ragneskog 

2011:212). I HSL § 2a framgår det även att information ska ges till patienten utifrån dennes 

förutsättningar och nödvändigheter. Detta innebär att sjukvårdspersonal behöver vara väl 

insatt i personens tillstånd och synvinklar. Information som ska ges är tillstånd, 

undersöknings- och eventuella behandlingsmetoder för att individen själv ska kunna ta 

ställning och vara delaktig. Informationen ska förmedlas på ett sätt som är anpassat utifrån 

individens förutsättningar, personer med demenssjukdom som eventuellt har 

minnessvårigheter kan behöva repetition och uppföljning, och längre in i sjukdomsskedet kan 

bilder och kroppsspråk vara ett annat sätt att förmedla information. Om det inte är möjligt att 

individen själv kan ta in informationen på grund av sitt hälsotillstånd ska anhörig ta del av 

informationen, men den ska ändå styras till personen som det gäller. HSL § 2a redovisar även 

krav på att patientens trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses.  Det är viktigt att det 

finns en god samverkan mellan sjukvård- och omvårdnadspersonal (Socialstyrelsen 2010: 

73ff).  

 

4 Teorianknytning 
Två teorier valdes, KASAM och personcentrerad omvårdnadsteori, som används som verktyg 

vid analys av de valda forskningsdokumenten. Teorin KASAM valdes eftersom den utgår från 

ett salutogent synsätt som har för avsikt att fokusera på det friska hos individen. I denna studie 

undersöks hur den demenssjukes integritet och identitet kan stärkas genom omsorgen och 

vilken betydelse omsorgen har för den demenssjukes välbefinnande. Inom demensomsorgen 

talas det om att ha ett förhållningssätt som fokuserar på det friska hos individen framför det 

sjuka. Därför anses teorin KASAM, som har ett salutogent synsätt, lämplig att använda vid 

analys av empirin. Genom teorin KASAM blir det möjligt att fokusera på styrkor istället för 

svagheter när frågeställningarna ska besvaras. Personcentrerad omvårdnadsteori valdes för att 

den fokuserar på arbetssätt inom demensomsorgen där kommunikation och relation anses vara 

väsentligt. I denna studie är en del av syftet att studera vilken betydelse bemötande kan ha i 

omsorgen gällande personer med demenssjukdom. Detta syfte anses kunna uppfyllas med 

hjälp av personcentrerad omvårdnadsteori som verktyg vid analys av empirin. VIPS-

modellen, som kan anses som ett förtydligande av personcentrerad omvårdnadsteori, betonar 

bemötandets betydelse vid omsorg av personer med demenssjukdom, därav bedöms denna 
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teori kunna bidra till en ökad förståelse vid analys av empirin. Nedan kommer en presentation 

av teorierna. 
 

 4.1 KASAM 
”Att främja hälsa genom att undvika påfrestningar räcker inte enligt Antonovsky. Det räcker inte 
med att laga ”broläggningen” över ”livsfloden” så att folk inte ramlar (eller hoppar) i vattnet. 
Man måste därutöver lära dem simma, hantera sina liv i med- och motgång, göra det bästa av 
tillvaron. Det gör man genom att tillvaron görs ”sammanhängande”. Och det blir den om den görs 
(a) begriplig, (b) hanterlig och (c) meningsfull.” (Levi 2005:9). 
Aaron Antonovsky myntade begreppet i samband med en undersökning som genomfördes 

år 1970. Undersökningens syfte var att se hur israeliska kvinnor med olika etnisk bakgrund 

hanterade klimakteriet (Antonovsky 2005: 15ff). Studien visade att judiska kvinnor som levt i 

koncentrationsläger under andra världskriget hade god psykisk hälsa i större omfattning än 

jämförelsegruppen. Detta väckte då en idé kring hur det kommer sig att vissa individer är 

immuna mot olika sjukdomstillstånd medan andra inte är det. Hypotesen blev att individer har 

olika förmåga att hantera känsla av sammanhang (KASAM), att genom kontroll av den inre 

och yttre miljön kan individen förutse vad konsekvensen blir och vad denne kan förvänta sig 

(ibid.). Antonovsky valde att kalla detta för KASAM med tre grundläggande begrepp; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (2005:43ff). Han förklarade det salutogena 

perspektivet i en liknelse med en flod, hur vissa individer tar sig igenom floden med lätthet 

medan andra tvingas in i strömmen (Antonovsky 2005:172).  

Hög känsla av begriplighet kan beskrivas som egenskapen hos individen att kunna hantera, 

strukturera och förutse situationer som sker i framtiden på ett ordnat sätt och som anses kunna 

förklaras. Hanterbarhet kan förklaras genom hur individen hanterar och ser på olika 

situationer. Har individen en hög känsla av hanterbarhet ser denne svåra situationer eller 

omständigheter som något han eller hon själv, eller andra i deras närhet, har kontroll över. 

Meningsfullhet handlar om synsättet på de utmaningar individen ställs inför. Har individen en 

hög känsla av meningsfullhet ser denne dessa utmaningar med energikapital, entusiasm och 

intresse istället för en belastning (Antonovsky 2005:43–46).  

Att kunna hantera sin vardag genom att se meningsfullhet hjälper individen att skapa 

begriplighet i tillvaron (Westerlund och Sjöberg, 2008:65). Situationer där minnesförlust eller 

svårigheter med praktiska vardagsfunktioner förvärrar begripligheten och kan väcka känslor 

som upprivenhet, oro, rädsla och ilska (ibid.). Ur ett salutogent perspektiv kan 

reminiscensmetoden vara ett sätt att hjälpa den demenssjuke att hantera situationen och 

därmed känna meningsfullhet (Westerlund och Sjöberg, 2008:84f). Reminiscens bygger på att 

hjälpa den demenssjuke att komma ihåg saker från förr med hjälp av ”triggers”, så kallade 
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minnesväckare. ”Triggers” kan vara fotografier, textilier, tavlor som sedan framkallar minnen 

från förr och stimulerar den demenssjukes förmågor. Westerlund och Sjöberg anser att 

reminiscens kan hjälpa till att skapa relationer och frambringa samtalsämnen och därmed 

stärka demenssjukas identitet och självkänsla (ibid.). Antonovsky talar för det salutogena 

perspektivet med fokus på vilka faktorer som leder individen mot hälsa istället för det 

patogena perspektivet som snarare ser till faktorer som leder till ohälsa (2005: 38f).  

 

 4.2 Personcentrerad omvårdnadsteori 
Enligt Brooker har begreppet ”personcentrerad omvårdnad” sin grund i Carl Rogers klient 

centrerad rådgivning (2007:14). Brooker refererar till professor Tom Kitwood som 

introducerade begreppet ”personcentrerad omvårdnad” inom demensomvårdnad under 1980- 

och 1990-talet. Han förde samman idéer och empiriska arbetssätt inom demensvården där 

kommunikation och relationer var det väsentliga (ibid.). Brooker fann svårigheter i att 

uttrycka innehållet av personcentrerad omvårdnad på ett enkelt sätt eftersom det kan inneha 

olika nyanser för olika personer i olika kontext (2007:11–13). Brooker introducerade därmed 

VIPS-modellen som anses kunna göra begreppet personcentrerad omvårdnad mer tydligt. 

Nedan kommer en kort presentation av de fyra nyckelbegreppen som inkluderas i VIPS.  

Värdesätta personer med demenssjukdom, vilket innebär att omgivningen inte ska ställa 

villkor på bemötanden, det vill säga att umgänget ska utgå från den demenssjukes 

behov(Edvardsson 2010:32). Detta kan även ses som kärnan i personcentrerad omvårdnad 

(ibid.). Brooker betonar även vikten av arbete på organisationsnivå som ska garantera 

betydelsefull livsföring för den demenssjuke behov (2007:43). Detta kan ske genom att 

utbilda personal, utföra målinriktat kvalitetsarbete och ansvara för ett värdefullt samröre med 

den demenssjuke (ibid.).  

Bemöta och behandla personer som Individer betyder att samvaron ska vara positiv, utan 

anmärkningar och rättelser (Edvardsson 2010:32). Enligt Brooker kan en positiv samvaro ske 

via individuell omvårdnadsplan, konsekventa genomgångar av den demenssjukes behov vilket 

är föränderligt samt tillgång till personliga ägodelar (2007: 54-59). Dit hör även den 

demenssjukes individuella önskemål, livsberättelser och meningsfulla aktiviteter (ibid.).   

Att se världen utifrån den demenssjukes Perspektiv förutsätter att omgivningen kan tolka 

den demenssjukes livsvärld (Edvardsson 2010:32). Att tolka den demenssjukes livsvärld kan 

vara att med försiktighet använda åtgärder eller ord i dennes omgivning och att använda 

fantasin för att förstå den demenssjukes upplevelser (Brooker 2007:65).  
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Att skapa ett positivt Socialt klimat för personen med demenssjukdom. Detta kan ske 

genom att förmedla värme vid bemötande, så att den demenssjuke kan finna trygghet i sin 

tillvaro (Edvardsson 2010:32).  

Personcentrerad omvårdnad innebär att de demenssjukas medborgliga rättigheter och 

förmåner ska beaktas oavsett deras kognitiva funktionshinder (Brooker 2007:12f). Vidare är 

det betydelsefullt att deras egen, specifika livsberättelse och personlighet kan få möjlighet till 

fortsatt personlig utveckling i deras sociala miljö (ibid.). Brooker förmedlar ytterligare ett 

centralt tankesätt inom personcentrerad omvårdnad, nämligen att försöka se meningen i de 

demenssjukas beteende och använda detta som en utgångspunkt för att försöka vara dem 

behjälplig (2007:79). 

 

 5 Metod 
  5.1 Forskningsdesign 
I studien kommer det utgås från en kvalitativ ansats genom en kunskapsöversikt. En 

kunskapsöversikt består av ett selektivt urval av redan funnen empirisk kunskap inom det 

valda ämnet (Backman 2008:71–81). Backman menar att i och med det ständigt ökade 

kunskapsläget i form av vetenskapliga dokument ökar behovet av översikter (1998:65ff). En 

kunskapsöversikt kan även genomföras med syfte att vara föremål för vetenskapligt underlag i 

det praktiska arbetet (ibid.). Studiens avsikt är att utgå från de valda forskningsdokumentens 

perspektiv på den demenssjuke. 

Intentionen med studien är att genom ett selektivt urval av forskningsdokument studera 

vilken betydelse miljö och bemötande kan ha i omsorgen gällande personer med 

demenssjukdom. Utifrån detta syfte har frågeställningar formulerats som har anfört 

begränsningar i val av forskningsdokument. En annan begränsning är att vi valt ut ledande 

forskning i nutid, genom att begränsa oss till en bestämd tidsrymd, år 2000-2011. Backman 

menar att en översikt är selektiv genom att man gör denna typ av begränsningar (2008:81).  

Abduktiv metodstrategi används, vilket innebär en kombination av deduktiv och induktiv 

metodstrategi. Studien kommer att utgå från empirin i forskningsdokumenten som kommer att 

”intervjuas”, vilket kan förklaras som en induktiv hållning (Larsson 2005a:22-28). Empirin i 

forskningsdokumenten analyseras utifrån valda teorier vilket är ett deduktivt förhållningssätt 

(ibid.).  
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  5.2 Vetenskapsfilosofisk position 
Studiens vetenskapsfilosofiska position är hermeneutisk. Olsson och Sörensen beskriver 

hermeneutik som ett sätt att tyda och uppfatta uttryckssätt som tal och skrift (2007:97). Kvale 

och Brinkman beskriver hermeneutiskt synsätt som förfarandet att förstå en texts betydelse 

(2009:66). I denna studie kommer det hermeneutiska synsättet att användas genom att 

forskningsdokumenten tolkas för att uppnå en fördjupad förståelse. Forskningsdokumenten 

kommer att tolkas genom vår egen förståelse för att finna förståelse för textens mening.  

Hermeneutiken är en filosofi som undersöker språk, kommunikation och tolkning av text för 

att finna en förståelse. Genom att använda ett hermeneutiskt angreppssätt kommer vi att tolka 

texten i delar för att sedan urskilja dess helhet och sammanhang, så kallad hermeneutisk cirkel 

(Olsson och Sörensen 2007: 98ff). Dessa delar kommer i uttryck genom valda teman i 

studien. I den hermeneutiska vetenskapsfilosofin framhävs att forskarens förförståelse har en 

påverkan vid analys av fenomen (Olsson och Sörensen 2007:102). Eftersom vår förståelse 

oundvikligt speglar sig i dataanalysen kommer det att innebära en viss subjektivitet i textens 

uppfattning. 

 

  5.3 Förförståelse 
Under denna utbildning på socionomprogrammet, inriktning äldre och funktionshindrade, har 

vi studerat olika funktionshinder, psykiska och kognitiva svårigheter, exempelvis 

demenssjukdomar, vilket har gett oss fördjupad kunskap inom ämnet. Även under 

praktikperioden som enhetschef på äldreboende och hemtjänst har vi mött demenssjuka.  

Dessutom har flera års arbetslivserfarenhet inom demensomsorg, äldreboende och hemtjänst 

gett oss erfarenhet inom omvårdnaden av de demenssjuka. En erfarenhet inom 

demensomsorgen var upptäckten av olika arbetssätt vid omsorgsgivandet, vilket skapade ett 

intresse inom ämnet och viljan till fördjupad kunskap. En annan erfarenhet inom 

demensomsorgen var att arbetssätt kunde vara olika vid omsorgsgivandet och bemötandet, 

vilket skapade ett intresse inom ämnet och viljan till fördjupad kunskap.  

 

 5.4 Urval av datainsamling 
Syftet med denna kunskapsöversikt är att studera hur omsorgens utföranden kan påverka 

personer med demenssjukdom. Forsberg och Wengström skriver att ”En allmän litteraturstudie 

kan benämnas litteraturöversikt, litteraturgenomgång och forskningsöversikt”.  Det kunde urskiljas 

tydliga likheter med litteraturstudie och kunskapsöversikt och därför valdes det att följa deras 

anvisningar (2008:29f). Forsberg och Wengström redovisar Mulrows varning att en 
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litteraturstudie kan bli opålitlig om en metodisk ansats saknas. Vidare definierar de flera 

sammanställningar gällande hur systematisk litteraturstudie kan granskas där det förtecknas 

olika kriterier (Forsberg och Wengström 2008:30f). En av dessa valdes, nämligen Mulrow 

och Oxmans definition som vägledning vid val av forskningsdokument. De anser att 

litteraturstudie ska ha en tydlig formulerad fråga som styr val av forskningsdokument. Denna 

studie har två tydliga frågeställningar som lyder; Hur kan omsorgen stärka de demenssjukas 

identitet och integritet? Vilken betydelse har omsorgen för den demenssjukes välbefinnande? 

Vidare följdes Mulrows och Oxmans anvisningar genom att välja forskningsdokument som 

identifierade, värderade och analyserade omsorgen och dess verkan för de demenssjuka 

(ibid.). I och med det valdes relevanta forskningsdokument genom att identifiera omsorgens 

utformning där bedömning av att inkludera eller exkludera dessa i kunskapsöversikten 

bestämdes efter en analysering av artiklarnas abstract.   

Gällande sökordsval följdes Forsberg och Wengströms modell (2003:35).  I den första 

fasen bestämdes sökord dementia i kombination med care, nursing staff, elder care home och 

environment. Även svenska sökord bestämdes att användas, demens i kombination med 

äldreboende, omsorg, miljö, personal och bemötande. Sökningar bestämdes att göras genom 

systematisk sökning i samlingsdatabasen EbscoDiscoveryService (EDS). I den andra fasen 

bestämdes att forskningsdokumenten skulle vara publicerade år 2000-2011 samt att både 

svenska och engelska peer-reviewed artiklar från vetenskapliga tidskrifter skulle väljas ut.  

Slutligen i den tredje fasen fullföljdes artikelsökningarna i den valda databasen (Forsberg och 

Wengström, 2003:90). Även manuella sökningar genomfördes via så kallad ”bläddring” i 

Mittuniversitetet, Sundsvalls bibliotek och högskolan i Gävles bibliotek samt samråd med 

personer som arbetar inom olika yrkesområden där demensomsorgen berörs (Backman, 

2008:164).  

Sökning gjordes i EDS med avgränsningarna bestämda sökord samt bestämd tidsperiod 

enligt ovan. Sökorden dementia i kombination med environment och care gav 2603 träffar. 

Sökorden dementia i kombination med elder care home och nursing staff gav 105 träffar. 

Sökorden dementia och care eller caring gav 26407 respektive 2385 träffar. Sökorden demens 

i kombination med äldreboende och personal gav 0 träffar. Sökorden demens i kombination 

med miljö och omsorg gav 0 träffar. Sökorden demens och bemötande gav 0 träffar. Träffarna 

granskades överordnat och därefter valdes 200 abstracts som lästes igenom. Av dessa valdes 7 

stycken forskningsdokument som belyser syftet med denna uppsats. Tre forskningsdokument 

valdes med hjälp av personer som arbetar inom demensomsorgen, de påpekade att 

internationellt placeras demens under psykiatrin.  
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 5.5 Analysverktyg 
Under granskning av litteratur och artiklar märkte vi att det användes olika termer för vad som 

ansågs vara viktigt vid demensomvårdnad. Vid djupare granskning hade dessa termer ibland 

lika värderingar trots olika ordval av olika författare. Dessa termer antecknades och innehållet 

utvärderades. Dessa termer hanterades i enlighet med den hermeneutiska logiken (se figur 1). 

Med detta menas att litteraturen där termerna användes lästes flera gånger tills innebörden, 

oavsett termerna, och meningen blev tydlig. 

   

 Figur 1. Illustrerard av Terhi Jonsson.  
 

 

Figur 1 visar denna process, de olika termerna som användes i litteraturen och artiklarna var 

exempelvis empati, attityd, personlighet, respekt, fysisk och psykiska miljö. Dessa termer 

hade liknande innebörd i textens (litteraturen och artiklarna) sammanhang. Innebörd som de 

flesta författare behandlade i sin litteratur eller artikel togs med som underlag till teman i 

uppsatsen. Därefter bestämdes två teman, bemötande och miljö, som vi ansåg täcka in det 

mest väsentliga för att kunna uppfylla uppsatsens syfte och svara på frågeställningarna. 

Utifrån dessa teman kommer empirin att tolkas djupgående i enlighet med meningstolkning i 

syfte att upptäcka varje forskningsdokuments kontenta (Kvale och Brinkman 2009:223).  

Denna process pågår till dess att helhet och sammanhang kan urskiljas (ibid). Kvale beskriver 

förloppet som hermeneutiska cirkeln, alltså en process där tolkningen av dessa delar hjälper 

oss att förstå helhetens mening (1997:50). Empirin analyseras utifrån valda teorier i 

delanalyser (delanalys av miljö och bemötande), för att sedan göra en helhetsanalys. Detta 

sker i enlighet med den hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln innebär att en text 
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tolkas i delar och sedan relateras till textens helhet. Vid tolkning av texten sker en växling 

mellan del och helhet för att få en djupare förståelse och rimlig tolkning (Kvale och Brinkman 

2009:226). I denna studie använder vi den hermeneutiska cirkeln genom att tolka delar av 

empirin utifrån de valda teorierna för att sedan relatera dessa delar till empirins helhet. 

Växlingen mellan tolkning av delarna som relateras till helheten skapar en djupare förståelse 

för empirin. 
 

5.6 Reliabilitet, Validitet samt Generaliserbarhet 
Enligt Lilja visar reliabilitet att samma resultat uppnås vid upprepade mätningar och med 

validitet avses att studien undersöker de företeelser som man har för avsikt att studera (Lilja 

2005:294). Inom kvalitativ forskning används validitet för att visa uppsatsens trovärdighet. 

Validitet kan beskrivas som huruvida verklighet och tolkning stämmer överens, och att 

tolkningen har stöd i empirisk data (Olsson och Sörensen 2007:66).  

Uppfyllelse av syfte och besvarande av frågeställningarna verkställs genom 

kunskapsöversikt. Metoden som används i studien kan vara bristande i och med att författarna 

till forskningsdokumenten tolkar den demenssjukes upplevelser, som kan leda till 

feltolkningar.  Men för att stärka den inre validiteten kommer forskningsdokumentens resultat 

att redovisas genom rika och täta citat. Larsson refererar till Marsh som menar att i den 

kvalitativa forskningen är en hög inre validitet central (2005b:116). Detta kan nås genom att 

noga återberätta det utmärkande i studien (ibid.).   

Teoritriangulering används också i studien genom att analysera data med två olika teorier, 

vilket stärker validiteten. Patton menar att genom flera angreppssätt av fenomen blir 

validiteten högre (1990:464f). En annan triangulering som brukats i studien är att båda 

författarna har läst igenom och analyserat samtliga forskningsdokument för att sedan jämföra 

varandras tolkningar, vilket ger en hög validitet i och med att vi kommit fram till liknande 

tolkningar.  

En analytisk generalisering kommer också att kunna tillämpas genom att studiens resultat 

kan skapa en förståelse för hur likartade situationer kan förstås inom demensomsorgen. Kvale 

beskriver analytisk generalisering som ett sätt att analysera likheter och skillnader i likartade 

situationer för att kunna överföra resultatet på liknande situationer (1997:210ff).  

 

 5.7 Etiska ställningstagande 
Forsberg och Wengström anser att etiska överväganden kan göras inom litteraturstudier genom 

urval och resultatpresentationen (2003:77). Samma modell valdes till denna kunskapsöversikt 
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och redovisas enligt följande. De valda forskningsdokumenten har valts efter ”reviewer”-

principen, vilket betyder att artiklarnas innehåll och kvalitet har granskats av minst två 

oberoende experter (Forsberg och Wengström, 2003:70). Trots förförståelse har vi granskat 

materialet i enlighet med Forsbergs och Wengströms riktlinjer, med ett objektivt och 

reflekterande förhållningssätt (ibid.). 

 

 5.8 Studiens avgränsningar 
Vid val av ämne insåg vi att det finns en omfattande forskning inom demensomsorgen vilket 

ledde till att vissa avgränsningar utfördes. En avgränsning som gjordes vid urval av 

forskningsdokument är att endast forskning mellan åren 2000-2011 har inkluderats i studien. 

En annan avgränsning är att vi har valt ut forskningsdokument skrivna av ledande forskare 

inom studiens ämne. Förutom syfte och frågeställningar har valet av forskningsdokument 

styrts utifrån de två valda teman (bemötande och miljö). Hur dessa teman valdes redovisas 

under kapitel 5.5 tillvägagångssätt.  

 

6 Presentation av de valda forskningsdokumenten 
Different attitudes when handling aggressive behaviour in dementia – narratives from two 

caregiver groups (Skovdahl, K., Kihlgren, A. L. och Kihlgren, M. 2003). Syfte: Att studera 

reflektioner om hur personer med demenssjukdom, där aggressivitet förekommer, bemöts av 

både personal som rapporterat det som problem och personal som inte upplevt några problem 

med att bemöta personer med krävande beteende. Metod: Intervjuer med fem vårdare som 

inte rapporterat aggressivitet som problem samt 10 vårdare som rapporterat aggressivitet som 

ett problem. Resultat: Vikten av att både personal och den demenssjuke känner en jämvikt 

sinsemellan kan resultera i mindre aggressivitet hos de demenssjuka. Detta kan tolkas som att 

om personalen kan ha en förståelse för bakomliggande orsak/orsaker till aggressivitet kan 

denne behärska sig och ge omvårdande insatser mer framgångsrikt. När ett positivt samspel 

uteblir kan dessa insatser tolkas av den demenssjuke på ett frihetsberövande sätt och 

aggressioner kan uppstå.  

Being outsiders: nurses’ statements about a vignette of an elderly resident with 

schizophrenia diagnosis and dementia behaviour (Hellzén, O., Kristiansen, L. och Norbergh, 

K.G. 2004). Syfte: Att undersöka eventuella mönster vid attityder hos sjuksköterskor/vårdare 

till ett fiktivt fall (en 68 år gammal kvinna med schizofreni med symptom av demenssjukdom) 

och hur dessa attityder påverkar deras tillvägagångssätt att bemöta denne. Metod: Ett fiktivt 

fall som analyserades genom kvalitativa öppna frågor. Resultat: 73 % av intervjuade 
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sjuksköterskor fokuserade på ”nuet” medan resten, 27 %, hade ett personcentrerat sätt att 

bemöta kvinnan i det fiktiva fallet. Det kunde konstateras att det fanns mönster i 

vårdattityderna. Kontentan blev att majoriteten bemötte kvinnan i fallet utifrån dennes 

diagnos och personen bakom diagnosen blev försummad. 

Swedish assistant nurses’ experiences of job satisfaction when caring for persons suffering 

from dementia and behavioral disturbances (Kristiansen, L., Hellzén, O. och Asplund, K. 

2006). Syfte: Att återge beskaffenhet av och erhålla förståelse för vilken 

arbetstillfredsställelse vårdare på två gruppboenden hade. Dessa gruppboenden omfattade 

personer med demenssjukdom och därtill beteendemässiga eller psykiatriska störningar. 

Metod: En kvalitativ studie där narrativa intervjuer genomfördes med vårdare från två valda 

gruppboenden för personer med demenssjukdom. Som analysverktyg användes en tematisk 

innehållsanalys. Resultat: Vårdarna antydde känslor som otillräcklighet, utsatthet, att inte bli 

värdesatt samt tvivel men även betydelsefullhet och respekt såväl som hängivenhet mot de 

demenssjuka. Även bristen av stöd från organisationen upplevdes där brister uppfattades som 

nedbrytande och belastande.  

Wayfinding for people with dementia: a review of the role of architectural design 

(Marquardt, G. 2011). Syfte: Att genom tillgänglig litteratur studera vikten av arkitekturs 

design på boenden för personer med demenssjukdom. Metod: En litteraturstudie där en 

tvärvetenskaplig tolkning användes. Resultat: Två synpunkter kunde identifieras, 

indelningsmässiga utformningar och miljömässiga indelningar. Indelningsmässig formgivning 

innebär att genom planlösningen göra det lättare för den demenssjuke att orientera sig. Med 

miljömässig indelning menas hur planlösningen sedan formas, med detta avses inredning, 

belysning, skyltning m.m.. När boenden planeras i syfte att stödja den demenssjukes förmågor 

bör dessa riktlinjer följas. 

Caring for Aged Dementia Care Resident Study (CADRES) of person-centred care, 

dementia-care mapping, and usual care in dementia: a cluster-randomised trial  (Chenoweth, 

L., King, M. T., Jeon, Y. H., Brodaty, H., Stein-Parbury, J. Norman, R., Haas, M och 

Luscombe, G. 2009).  Syfte: Att genom en stor, slumpmässig jämförelse av personcentrerad 

vård, demensvård och traditionell vård bekräfta förbättrade omvårdnadsresultat för personer 

med demenssjukdom. Metod: En kontrollerad studie med grupper där demenssjuka 

omvårdades antingen utifrån personcentrerad omvårdnad, demensomvårdnad eller 

traditionella omvårdnad som tilldelades slumpmässigt inom ett geografiskt område. Dessa 

tilldelningar var dolda för dem som sedan granskade studieresultaten. Resultat: Studien visar 
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på att både personcentrerad omvårdnad och demensomvårdnad verkar för att minska agitation 

hos personer med demenssjukdom. 

Caring for people with dementia in non-specialist setting (Doherty, D. och Collier, E. 

2009). Syfte: Att undersöka vikten av adekvat utbildning vid omvårdnaden av demenssjuka 

genom att utforska adekvat litteratur samt att diskutera ämnet med erfarna sjuksköterskor 

inom demensomvårdnad. Metod: En selektiv litteraturstudie som avser att undersöka och 

granska litteratur om omvårdnad av personer med demenssjukdom. Resultat: Studien visade 

att utbildningen har en stor betydelse för meningsfull omvårdnad för personer med 

demenssjukdom. Behovet av utbildning inom demensomvårdnad är omfattande och påverkar 

personalens medvetenhet. Slutligen poängteras att bildad omvårdnadspersonal inom 

demensomsorg är en viktig del i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. 

Care home design for people with dementia: What do people with dementia and their 

family carers value? (Innes, A., Kelly, F. och Dincarslan, O. 2011). Syfte: Att rapportera den 

dementes och anhörigas synpunkter på utformningen av demensboende, i relation till 

utvecklingen av fysiska vårdmiljöer. Metod: Fokusgrupper med 29 personer med 

demenssjukdom och 11 anhöriga. Resultat: Diskussioner som fördes var hur utrymmen 

användes och till vilket ändamål de var till för. Vägvisande funktioner ansågs som positiva. 

Även oro kring självbestämmande togs upp för diskussion. Slutsats som kunde dras var att 

utformningen av boende ska vara anpassat för att ge livsutrymme för personen med 

demenssjukdom som är boende där och för anhöriga som kommer på besök samt personalen. 

Associations between the working characteristics of nursing staff and the prevalence of 

behavioral symptoms in people with dementia in residential care (Edvardsson, D., Sandman, 

P. O., Nay, R. och Karlsson, S. 2008). Syfte: Att undersöka om omvårdnadspersonalens 

arbetsegenskaper kan ha något samband med den demenssjukes beteendemässiga symptom. 

Metod: Som metod användes självrapporterande bedömande skala för att mäta personalens 

uppfattning om dess arbetsmiljö. Även mätinstrumentet användes för att mäta frekvensen av 

beteendemässiga symptom av personerna med demenssjukdom på 40 demensboenden. 

Resultat: Att i de miljöer där personal uppger sig ha hög arbetsbelastning var 

beteendemässiga symptom högre än i de miljöer där personalen uppgav lägre 

arbetsbelastning. Studien visar på ett samband mellan tillfredställd personal och ett 

välbefinnande hos personerna med demenssjukdom. 

The patient as ”teacher”: learning in the care of elderly persons with dementia (Skog, M., 

Grafström, M., Neguisse, B. och Winblad, B. 2000). Syfte: Att ta reda på vilka erfarenheter 

som de licensierade närvårdarna hade fått efter utbildning och vilken betydelse de fick vid 
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vård av den demenssjuke. Utbildningen som studien syftar på är en utbildning som startade år 

1996 på Silviahemmet i Sverige för att utveckla specialistkompetens inom integrerad dag- och 

sjukvård för äldre personer med demenssjukdom. Metod: En kombination av deltagande 

observation, intervjuer, dagböcker och insamlad data, och en etnografisk ansats tillämpades. 

Resultat: Visade på att inlärda teman som ”personlig guide”, ”att skapa en relation”, 

”reducera arbetstempo” och ”utreda måltider” var av stor betydelse i omsorgen av den 

demenssjuke. Utbildningen gav vårdarna en ökad pedagogisk inriktning och uppfattning om 

den demenssjukes nuvarande och tidigare liv. Vidare kunde det urskiljas att när vårdarna 

kunde anpassa arbetstempo fick de möjlighet till att se den demenssjukes behov, signaler och 

uppskattning i högre grad. Även utredning av måltider kunde ses som viktiga inslag i 

demensvården.  

Nurses’ Attitudes Towards People with Dementia: The semantic differential technique 

(Norbergh, K-G., Helin, Y., Dahl, A., Hellzén, O och Asplund K. 2006). Syfte: Att studera 

sjuksköterskors attityder mot personer med demenssjukdom. Metod: Vid studerande av 

fenomenet användes en skattningsskala som mäter bibetydelsers innebörd av olika begrepp, i 

denna studie användes adjektiv. Dessa bibetydelser kunde sedan ge en uppfattning om 

vårdarens attityd gentemot personen med demenssjukdom. Resultat: Visade att 

sjuksköterskornas positiva respektive negativa attityd har betydelse i vård av den 

demenssjuke. Med en mer positiv attityd till den demenssjuke kan förutsättningarna till en 

personcentrerad omvårdnad förbättras.  

 

7 Resultat och analys ur forskningsdokumenten 
7.1 Miljö  
Flera av de valda forskningsdokumenten redovisar att den fysiska miljön har en avgörande 

betydelse i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Innes m.fl. presenterar detta:  

”People with dementia and their family carers recognize design features that are important to 

them. The most important design features relate to wayfinding cues and outside space.” (Innes 

m.fl. 2011:554). 

Forskningsresultaten visar på att faktorer som ljudnivåer, belysning, akustik, färger, kontraster 

och signaler har betydelse för vilken upplevelse som den demenssjuke får. Innes m.fl. 

undersöker vad den demenssjuke och dess anhöriga värderar vid utformningen av 

demensboende (2011:551–554). Studien visar på att de anhöriga värdesätter vilken ”känsla” 

som boendet ger, exempelvis lukt och renlighet, men framförallt personalens välkomnande. 

Andra faktorer som ansågs viktiga för de anhöriga i miljön på ett demensboende var 



 

23 
 

säkerheten, medan de demenssjuka talade om vad som skedde i byggnaden snarare än hur den 

var utformad. De talade om sina upplevelser av personalen och de andra som var boende i 

byggnaden. Vidare understryker denna studie atmosfärens betydelse och ”känslan” som 

infinner sig som påverkar upplevelsen av miljön i ett demensboende (ibid.). ”Carer: ”The thing 

with me was, the home was nice, but the biggest thing was the care”” (Innes m.fl. 2011:552). 

”Carer: ”…my sister said, it´s great. It´s not luxurious…But the atmosphere, the staff…And the staff 

are really nice”. (Innes m.fl. 2011:552). Även om Innes m.fl. studie skulle undersöka den 

fysiska miljön så framkom det hur viktig upplevelsen av personal är.  

”Thus, although our intention was to focus on the physical environment, carers and people with 

dementia were well able to point out the important role that people working there had on the 

experiences of the building,/…/ (Innes m.fl. 2011:552).  

Marquardt menar att demenssjukas välbefinnande kan stärkas genom att förbereda miljö, 

med bl.a. belysning, symboler och planlösning. ”By means of therapeutic environmental design, 

which considers to adapt to their environment, their well-being and functionality can be affected 

positively” (Marquardt 2011:26). Marquardts studie visar att boendets planlösning är av vikt 

och att det rekommenderas att det betydelsefulla för den demenssjuke bör finnas i samma plan 

(Marquardt 2011:28). Genom att placera utrymmen lättillgängliga för den demenssjuke 

behöver han eller hon inte hjälp av andra i sin omgivning att ”hitta rätt”. Detta kan gälla 

placering av utrymmen som cafeteria, bibliotek eller utrymme där underhållning sker (ibid.). 

Fler platser där de demenssjuka kan orientera sig genom att skapa platser med olika 

funktioner och mening anses vara viktigt. “Simple decision points and larger number of zones 

(places with different functions and meanings), such as were found in the group homes, supported 

residents’ wayfinding abilities.”  (Marquardt 2011:28). På liknande sätt diskuteras det om långa 

korridorer, “/…/residents who had longer routes (as in the communal homes) had more difficulty 

finding their way around.” (Marquardt 2011:27), eller antal dörrar, “/.../ number of exit points from 

a route was correlated with tendency of residents to get lost.” (Marquardt 2011:28). Citatet nedan 

visar vilka svårigheter den demenssjuke kan drabbas av i sin dagliga livsföring om 

orienteringsförmågan sviktar.  

“A decline in orientation limits a person’s ability to perform activities of daily living (ADLs) 

independently (such as self-care, including feeding oneself, bathing, dressing, and grooming, as 

well as work, homemaking, and leisure).” (Marquardt 2011:23). 

När ska ett beslut tas gällande att den demenssjuke bör förflyttas till ett speciellt boende? 

En lämpad boendeform kan vara aktuellt när en person med demenssjukdom inte längre 

hanterar sin tillvaro i sin hemmiljö eller att de demensrelaterade symptom blir alltmer 

dominerande och påverkar den psykiska miljön negativt. “Progressive deterioration in cognition, 
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function, and behavior make people with dementia increasingly dependent on others for normal 

activities of daily living.” (Chenoweth m.fl. 2009:317). Det är oftast de närastående som 

behöver ta ställning till annan boendeform för den demenssjuke. Detta framkommer i följande 

citat från Chenoweths m.fl. studie. 

“/…/ sleep-wake cycle disturbance, screaming, crying, repeated calling out, and pacing. These 

behaviors are difficult for family members to manage and can lead to carer distress and placement 

of people in residential care.” (Chenoweth m.fl. 2009:327).  

Vidare visades det att ”hemmakänslan” är betydande för de demenssjuka, vilket skapas 

genom att få möjlighet att ta med sina privata tillhörigheter till demensboenden.  

”The importance of having familiar and treasured items relates not only to a sense of security and 

association with a place, but also helps to create an individualised, personal or what is loosely 

referred to as ”homely” feel.” (Innes m.fl. 2011:552).    

Andra upptäckter som gjorts i de valda forskningsdokumenten är hjälpmedel som kan 

underlätta den demenssjukes vardag och öka självständigheten, såsom vägvisande skyltar och 

symboler (Innes m.fl. 2011:554). ”The most important design features relate to wayfinding cues 

and outside space.” (Innes m.fl. 2011:554). 

Det är viktigt att komma ihåg att den demenssjukes orienteringsförmåga oftast hamnar i en 

obalans när ett miljöombyte sker. Marquardt menar att om den demenssjuke ser sina 

personliga saker i det nya boendet kan det underlätta anpassningen. Genom att dessa 

tillhörigheter placeras strategiskt kan de hjälpa den demenssjuke att orientera sig samt att 

känna igen sitt rum.  

“Also many people with moderate-to-severe dementia are able to identify written names and 

photographs of themselves. Identifying their own belongings, names, and photographic labels also 

can be of help.” (Marquardt 2011:30).  

Kunskap och reflektioner kan hjälpa till när goda relationer ska byggas. Förutom dessa 

aspekter har även handledning visat sig vara viktigt i demensomvårdnaden vid BPSD 

(Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) problematik.  

“The effectiveness of interventions, concentrating on the development of leadership, education, 

supervision and reflection must be studied, as these could be possible ways of reducing the 

prevalence of BPSD-related violence, enhancing job satisfaction and handling moral stress.” 

(Kristiansen m.fl. 2006:254). 

”Caregivers who strive to understand the meaning behind a resident´s behavior and who master 

the necessary care-giving skills, and their implementation might be much more successful at 

curbing distressing behavior than caregivers who act merely in a custodial role.” (Skovdahl m. 

fl. 2003284). 
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Kunskap anses kunna påverka den psykiska miljön för den demenssjuke. Edvardsson m.fl. 

menar att personalen behöver ha den kompetens som krävs för att kunna upprätthålla en 

adekvat omsorg, vilket i sin tur kan leda till en minskad medicinering (2008:765).  

”The third hypothesis of the study was that units where nursing staff rated their level of knowledge 

in caring for people with dementia as being low would have higher prevalence of behavioral 

symptoms among residents, as compared to units in which nursing staff rated their levels of 

knowledge as being high.” (Edvardsson m.fl. 2008:771). 

Denna hypotes kunde inte bekräftas i Edvardssons m.fl. studie. De menar att det finns ett 

behov för fortsatt forskning om omvårdnadspersonalens kunskap kan ha ett samband med den 

demenssjukes beteende.  

Flera av de valda forskningsdokumenten har kommit fram till att en mindre 

arbetsbelastning för personalen påverkar personer med demenssjukdom positivt, vilket 

följande citat styrker. ”/…/ it was also found that staff felt stressed when balancing issues of not 

having enough time, enough staff and a lack of patient response.” (Doherty och Collier 2009:29). 

”The results show that people with dementia residing in settings where nursing staff reported lower 

job strain showed significantly less prevalence of verbally disruptive behaviors compared to 

settings in which staff experienced higher job strain.” (Edvardsson m.fl. 2008:771).  

Ett ”positivt omvårdnadsklimat” har en omfattande betydelse för den demenssjukes 

välbefinnande, även om det är svårt att definiera exakt vad det innehåller.  

”However, even though knowledge of how to create and maintain a positive caring climate is not 

clear, previous research supports the argument that a climate off well-being is important for 

people with dementia.” (Edvardsson m.fl. 2008:771).  

“This study shows that the prevalence of behavioral symptoms was significantly higher in settings 

where nursing staff rated the caring climate as being less positive compared to settings rated as 

having a more positive caring climate.” (Edvardsson m.fl. 2008:771).  

 

7.2 Analys av miljö 
Antonovsky menar att individens identitet handlar om det rollkomplex som uppstår i olika 

situationer (2005:54f). Med det menar han att individen har alternativa identiteter beroende på 

vilken roll denne har för stunden, och om individen i en viss situation inte känner igen sig i 

rollen uppstår en låg KASAM, känslan av sammanhang. Faktorer som kan påverka detta är 

den sociala strukturen och den kulturella kontexten (ibid.). Wijk hävdar att miljön är ett 

nyckelbegrepp i personcentrerad teori och menar att det är av stor vikt hur den demenssjukes 

omgivning är strukturerad (Wijk 2010:76f). Detta stämmer väl även med en av Antonovskys 

definition av KASAM, nämligen att underlätta den demenssjukes begriplighet genom en väl 
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strukturerad omgivning (2005:44). Wijk menar att begreppet ”miljö” kan delas in i två delar, 

den objektiva och subjektiva miljön och att båda delarna är viktiga. Den objektiva miljön 

innefattar storleken, temperaturen och ljussättningen av rummet och den subjektiva miljön 

handlar mer om emotionella dimensioner och sinnesintryck. Marquardts studie poängterar hur 

den objektiva miljön kan utformas för att gynna den demenssjukes orienteringsförmåga, 

exempelvis genom tydliga vägvisande skyltar och symboler (2011:34f). Personcentrerad 

omvårdnadsteori sätter därför ansenlig vikt vid att de enskilda rummen bör planeras efter det 

personliga ur den demenssjukes förflutna just för att främja den enskildes välbefinnande 

(Wijk 2010:76f). En koppling ur personcentrerad omvårdnad till privata tillhörigheter kan 

göras på följande sätt, att igenkännande av sina egendomar kan alstra trygghet men de kan 

även hjälpa till att bevara en social omgivning som är bekant och inga villkor ställs 

(Edvardsson 2010:32).  Detta går i linje med Innes m.fl. studie som menar att en anpassad 

objektiv miljö är betydande om de demenssjukas behov ska kunna tillgodoses (2011:554). 

Genom att utforma ett demensboende där de demenssjuka kan orientera sig själva utan hjälp, 

kan deras välbefinnande öka samt integritet stärkas och trygghet skapas. Genom ett ökat 

välbefinnande kan det anses att känslan av sammanhang (KASAM) blir hög vilket i sin tur 

gör att den inre och yttre miljön inte upplevs främmande. En hög KASAM ger den 

demenssjuke bättre förutsättningar att behärska situationer så bra som möjligt (Antonovsky 

2005:17).  

Marquardts studie visar på att med hjälp av färgsättning kan de demenssjukas närminne 

förstärkas och därmed förbättra deras funktionsförmåga (2011:31). Även Brooker påpekar att 

de demenssjukas sinnesstruktur bör stimuleras för att vara dem behjälplig att hitta i sin 

omgivning, han anser för övrigt detta vara deras rättighet (2007:42). Vidare menar han att 

redan vid ett planeringsskede av ett demensboende bör det tas hänsyn till faktorer som med 

evidensbaserad dokumentation har påvisat gynna de demenssjuka. Han räknar upp faktorer 

som har med allmän fysisk design att göra, exempelvis klara färger, skyltar, belysning, klara 

ytor. Även användning av teknik kan minimera situationer där förvirring och ångest kan 

uppstå (ibid.). Detta går i linje med KASAM genom att dessa faktorer kan stärka känslan av 

sammanhang för den demenssjuke och i sin tur kan det ha en betydande påverkan gällande 

demenssjukas välbefinnande (Antonovsky 2005:54f).  Wijk betonar även att ljudmiljön kan 

ha en stödjande eller hindrande effekt på omvårdnaden (Edvardsson 2010:84). Hon menar att 

ljud som telefonsignaler, höga röster och oönskat buller kan öka obehagskänslan och leda till 

ökad oro (ibid.). Marquardts studie visar även att både naturliga och elektriska ljus kan bistå 

till enklare orientering, ju bättre ljussättning desto lättare är det för den demenssjuke att hitta 
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”rätt” (2011:31). För den demenssjuke blir dessa faktorer viktiga för att uppnå en 

självständighet som sedan ökar känslan av en meningsfullhet (Antonovsky 2005:45f). 

Brooker menar även att inga synliga låsta dörrar ska finnas i syfte att undvika oro och ångest, 

då låsta dörrar ändå inte kan öppnas av den demenssjuka (2007:42). Detta kan tolkas genom 

KASAM att situationer där dörrar inte kan öppnas minskar hanterbarhet och ökar stress vilket 

kan leda till att den demenssjukes beteende blir destruktivt. Antonovsky menar att när 

situationen inte är hanterbar för individen kommer denne att fokusera på den ångest och 

olycka som stressen orsakar (2005:188). 

Gällande den psykiska miljön anses kunskapen hos personalen vara en viktig faktor att 

beakta och kan vara avgörande i omvårdnad av demenssjuka enligt (Doherty och Collier 

2009:29). Dohertys och Colliers studieresultat visar på att personalen upplever att det tappar 

kontrollen när de inte har kunskap om sjukdomen. Detta kan tolkas genom antagandet att 

personalen har en låg KASAM. En låg begriplighet i och med brist på kunskap leder till en 

låg hanterbarhet av situationen. Antonovsky beskriver begreppet begriplighet i vilken grad 

individen uppfattar livsvärlden ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig (2005:44). 

För personalen blir situationen att förstå den demenssjukes beteende obegriplig när de inte har 

kunskapen om sjukdomen vilket i sin tur kan leda till en försämrande psykisk miljö för den 

demenssjukes. Vidare definierar Antonovsky begreppet hanterbarhet i vilken utsträckning 

individen uppfattar de medel som finns som tillgång. Med medel menar han resurser som 

individen själv kan disponera, eller som andra kan tillgodose, exempelvis make eller hustru, 

vänner, Gud eller läkare (ibid.). Hanterbarheten kommer till uttryck när personalen inte 

upplever att situationen blir hanterbar på grund av okunskap. Brooker hävdar att personalens 

reaktioner när den demenssjuke agerar provokativt visar i vilken grad omvårdnaden är 

personcentrerad (2007:81). Med detta menar han att om personalen implementerar den 

dagliga kommunikationen med empatiskt bemötande kan detta ha en positiv påverkan för den 

demenssjukes välbefinnande vilket förväntas enligt personcentrerad omvårdnad (ibid.). 

Tydliga skyltar och vägvisande symboler anses bidra till en ökad känsla av sammanhang 

för individen (Innes m.fl. 2011:553), vilket även Antonovsky beskriver genom begreppet 

begriplighet, i vilken grad individen upplever livsvärlden sammanhängande, strukturerad och 

tydlig (2005:44). Genom dessa hjälpmedel ökas den demenssjukes självbestämmande och 

meningsfullhet kan erhållas (Innes m.fl. 2011:553f). Exempelvis genom att individen själv 

hittar till toaletten kan dennes färdigheter bevaras och leda till att integriteten stärks (ibid.). En 

annan konklusion är att fotografier och andra personliga tillhörigheter kan hjälpa den 

demenssjuke att finna sitt eget rum, genom att placera exempelvis ett fotografi på dörren till 
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dennes rum (Marquardt 2011:30). Detta kan göra att den demenssjuke känner en starkare 

uppfattning av meningsfullhet genom att de egna tillhörigheterna kan främja den personliga 

identiteten och skapa en ”hemmakänsla” (Antonovsky 2005:45f). Antonovsky beskriver 

hanterbarhet som upplevelsen av de resurser som individen råder över själv (ibid.).   

 

7.3 Bemötande 
Att möta personer med demenssjukdom genom ett perspektiv där symptom är i fokus kan 

innebära en risk att individen bakom sjukdomen upphör att synas (Hellzén m.fl. 2004:218).  

“When focusing on orientation and correction, it is important to remember that this strategy must 

be implemented with care, because it should always emanate from the individual resident´s state 

and actual situation, which shows that the nurses appreciate the resident´s intrinsic capacity” 

(Hellzén m.fl. 2004:218).  

Ett annat perspektiv när det finns brister i kommunikationen åskådliggörs av Doherty och 

Collier. Resultatet i deras studie visar att när personalen känner sig osäker och saknar kunskap 

om individen, demenssjukdomen och dess symptom minskar deras kommunikation med 

individen (Doherty och Collier 2009:29). Doherty och Collier menar vidare att kunskap om 

demensomsorg behöver ingå i sjuksköterskeutbildningarna i högre utsträckning (2009:31).  

“The review findings are unsurprising given the neglect of dementia care in pre-registration nurse 

education. The need for dementia care to be more comprehensively included in pre and 

postregistration nurse education is clear.” (Doherty och Collier 2009:31). 

När personalen inte har tillräcklig kunskap om demenssjukdomar samt förståelse för hur 

det påverkar individens beteende kan det leda till att de förlorar kontrollen, vilket i sin tur kan 

leda till att det goda bemötandet brister (Doherty och Collier 2009:29). Vidare diskuterar 

Hellzén m.fl. om huruvida lojalitet mot arbetsgivaren kan vara en av orsakerna som genererar 

vissa svårigheter att se individen bakom olika beteenden (2004:218). ”It is obvious that nurses 

are confronted by dual loyalties – on the one hand, the loyalty to the resident and, on the other hand, 

the loyalty towards the care policy.” (Hellzén m.fl. 2004:218). En annan orsak kan vara 

osäkerhet och då kan det vara lättare för personalen att ”ta på sig yrkesrollen och kunna” 

sjukdomen (ibid.). 

“Because of duty, people almost always choose the loyalty towards the organization in this 

situation (Royce 1995). This is logical, as a loyalty directed at the care organization gives them 

power over the disease.” (Hellzén m.fl. 2004:218).  

Kristiansens m.fl. studie handlar om arbetstillfredsställelse och hur det påverkar 

arbetsprestationen och arbetsmoralen. Resultatet visar att personalens arbetsmiljö kan vara 

påfrestande och kan påverka negativt på det goda bemötandet (Kristiansen m.fl. 2006:248-
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252). Det är inte ovanligt att personalen är utsatt för verbal och fysisk aggressivitet, att de 

demenssjuka spottar, skriker och förödmjukar personalen (ibid.). “They were overwhelmed by 

noise because the environment was loud and noisy, due to the fact that several residents screamed, 

shouted and yelled on a daily basis” (Kristiansen m.fl. 2006:248). Detta gör att de kan känna sig 

trötta, energilösa och otillräckliga vilket kan leda till situationer där det finns risk för att det 

goda bemötande brister (ibid).”Some mentioned the connection between tiredness and lack of 

patience, which may result in “poorer” care” (Kristiansen m.fl. 2006:248).  

“/…/ when caring for a person acting in a strange manner, nurses sometimes have great difficulty 

seeing the resident’s actions, which leads to them experiencing the resident as ‘evil’” (Hellzén 

m.fl. 2004:217). 

”It is also in line with statement that human beings’ existential situations involve ambiguous and 

complex processes, where it is impossible to draw an unambiguous line between good and bad.” 

(Kristiansen m. fl. 2006:252).  

“Being “actively calm” means giving the patient the time her illness needs and to observe, 

interpret, analyse and take action from the patient’s perspective. It is more a question of adapting 

rather than reducing the pace of work although for most trainees the two are synonymous.” “The 

trainees realize that adapting to the patient’s pace can actually save time, help the relationship, 

prevent misunderstanding and allow them to enjoy their work more.” (Skog m.fl. 2000:293). 

Skog m.fl. menar att när personalen agerar “aktivt lugn” i omsorgsarbetet gynnas 

relationen och missförstånd förhindras mellan dem och den demenssjuke, samt att personalen 

kan glädja sig åt sitt arbete och sparar tid (ibid.). Trots den svåra miljön personalen vistas i, 

finns det ambitioner till att anordna det allra bästa för de demenssjuka (Kristiansen m.fl. 

2006:252). ”It is our duty to try to make the residents’ life as positive, good and pleasant as possible, 

no matter what” (Kristiansen m.fl. 2006:252). 

Norbergh m.fl. studerar personalens attityder gentemot personer med demenssjukdom. I 

studien har de kommit fram till att personalens attityder har en påverkan på den demenssjukes 

välbefinnande. Resultatet visar på att en positiv attityd gentemot den demenssjuke är viktig 

för välbefinnandet och omvårdnadskvalitén. En positiv attityd kan leda till ökad 

tillfredsställelse, främja hälsan och det psykosociala välbefinnandet (Norbergh m.fl. 2006: 

270).   

”The results show that positive attitudes, in this dimension, are important for the well-being of and 

the quality of care given to the person with dementia because positive attitudes may lead to 

behaviors that enhance these patients’ satisfaction and promote their health and psychosocial well-

being.” (Norbergh m.fl. 2006:270). 



 

30 
 

Skog m.fl. påvisar vikten av att skapa en relation till personen med demenssjukdom som 

omsorgen ges till. Genom att personalen ser sig själv som en ”personlig guide” till individen 

och ser individen som läraren i omvårdnaden skapas en nära relation och en god omsorg kan 

uppnås (Skog m.fl. 2000:291-296). 

”Being a personal guide helps the trainee to understand the patient as a unique individual, her 

symptoms and not least of all the resource she still has. Learning to adapt the work pace is an 

important part of creating a relationship and allow the trainees to see the effects of their actions.” 
(Skog m.fl. 2000:295f). 

 

7.4 Analys av bemötande  
Skog m.fl. redogör för betydelsen av att använda patienten som ”lärare” i mötet mellan 

omvårdnadspersonal och den demenssjuke (2000:291–296). Personalen uttryckte sig att de 

med hjälp av små medel kan göra den demenssjuke gladare bara de vet hur. Betydelsen av att 

vara ”aktivt lugn”, vilket menas att ge den tid som behövs till den enskilde, utifrån dennes 

behov, och observera, tolka och analysera för att agera därefter, utifrån individens perspektiv, 

anses viktigt vid omsorg av personer med demenssjukdom (ibid.). Utifrån ett personcentrerat 

synsätt kan det tolkas att när personalen finner vägar att nå fram till individen, såsom att agera 

”aktivt lugnt” och utifrån individens perspektiv, uppstår ett välbefinnande hos både personal 

och personen med demenssjukdom.  

Kommunikation, att bygga goda relationer och att se personen istället för 

demenssjukdomen är meningar som framkommer i forskningsresultaten gällande den goda 

demensomsorgen (Skovdahl m.fl. 2003:277). Bristen av kommunikation kan få förödande 

följder för den demenssjuke. Resultaten visar på att personalen brister i sin kommunikation 

till personen med demenssjukdom vilket kan leda till att en adekvat bedömning och 

behandling inte uppnås (ibid.). De demenssjuka har olika förmågor att hantera känsla av 

sammanhang (KASAM), beroende på graden av sjukdomen och kontrollen av den inre och 

yttre omvärlden (Antonovsky 2005:17). Detta kan medföra svårigheter för den demenssjuke 

att förutse vad följden blir och vad man kan förvänta sig i olika situationer (ibid.).  

Antonovsky beskriver salutogent perspektiv tendensen att söka människans livshistoria istället 

för att ha ett patologiskt synsätt där diagnosen är i centrum (2005:39). Det kan tolkas att om 

personen med demenssjukdom blir bemött utifrån ett salutogent perspektiv är det en större 

möjlighet att det blir lättare att finna människan bakom sjukdomen. Ett sätt kan vara genom 

livsberättelser, att ge personalen beskrivningar av den demenssjuke med dennes värderingar 

och val. Den demenssjuke har samma behov som alla människor har; att vara älskad, 
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respekterad och behövd (Skovdahl m.fl. 2003:277). Genom att skapa en god gemenskap 

mellan personal och de demenssjuka kan dessa behov uppfyllas samtidigt som de 

demenssjukas identitet och självkänsla stärks.  Kristiansen m.fl. menar att personer med 

demenssjukdom kan ha svårigheter att kommunicera, men oberoende av det så har de 

omfattande sociala behov (2006:254). Sociala behov som relationer till andra individer, vilket 

blir möjligt vid fysisk närvaro (ibid.). 

Skogs m.fl. studie visar på att när omvårdnadspersonalen ser sig själva som personliga 

guider till de demenssjuka utifrån deras perspektiv sker positiva effekter (2000:291–296). 

Personlig guide innebär att personalen arbetar utifrån synsättet att vägleda den demenssjuke 

vid omsorgshandlingar (ibid.). De positiva effekterna kan vara ökad förståelse och kunskap, 

men framförallt skapas en unik relation dem emellan som frambringar förutsättningar till en 

god omsorg och stärker den demenssjukes välmående. Skog m.fl. menar att utveckla en 

relation mellan personal och den demenssjuke, och att se individen är betydande för stärkt 

välbefinnande hos den demenssjuke (2000:292f). Att förstå den demenssjuke som en person 

och känna igen dennes symptom samt se de resurser som individen besitter, skapar en god 

omvårdnadsrelation (ibid.). Utifrån personcentrerad teori kan det tolkas att när personalen såg 

sig själva som personliga guider till den demenssjuke så ökade förståelsen för individen 

genom att de hade denne i fokus (Brooker 2007:12f). I Brookers VIPS-modell är en av 

beståndsdelarna att se kontexten utifrån den demenssjukes perspektiv. En annan del i VIPS-

modellen är att se individen och dess livshistoria som unik (ibid.). Dessa delar skapade 

personalen genom att vara närvarande i den demenssjukes livsvärld som gav möjlighet till att 

stärka den demenssjukes identitet, integritet och välbefinnande. En personcentrerad 

omvårdnad blir möjlig när personalen ser den demenssjuke utifrån hans eller hennes livsvärld 

och behov, och finner dennes resurser till ett värdigt liv. När personalen urskiljer behov och 

resurser får den demenssjuke möjlighet till att vara med och påverka det dagliga livet vilket 

leder till att dennes integritet vidmakthålls.  

Antonovskys begrepp ”hög känsla av begriplighet” kan förbindas till demensomsorgen 

genom att utföra omsorg som leder till att den demenssjuke finner en positiv känsla kring det 

som händer. Med detta menas att personalen bör försöka tolka den demenssjukes agerande 

och omforma omvårdnaden efter det tillståndet som råder, ett förhållningssätt där även 

demenssjukas integritet värnas. Det finns risk att ett motsatt agerande kan sänka den 

demenssjukes känsla av begriplighet. Detta kan få en motsatt effekt och även framkalla 

oönskat beteende hos den demenssjuke, exempelvis aggressivitet. Om personalen brister i 

förståelsen till den demenssjukes agerande finns det risk att omsorgen blir meningslös, vilket 
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kan leda till missförstånd och ökad risk att omvårdnaden inte sker utifrån den demenssjukes 

behov (Hellzén m.fl. 2004:214). Minnessvårigheter är ett av den demenssjukes dilemman som 

ibland kan generera till underligt beteende. Försämrat minne kan medföra att den 

demenssjuke uppfattar sig som offer för maktmissbruk eftersom personer i dennes omgivning 

tillrättavisar denne gång på gång. Antonovsky menar att känslan av att vara offer kan betyda 

låg känsla av hanterbarhet (2005:45). För att kunna skapa en positiv interaktion mellan 

personal och den demenssjuke visar forskningsresultaten på att det är viktigt att båda parter 

känner en balans mellan krav och kompetens samt en jämlikhet i makten. Den demenssjukes 

avvikande beteende som kan uppstå vid minnessvårigheter kan tolkas utifrån begreppet 

meningsfullhet som innebär rättigheten att vara delaktig i sitt liv (Antonovsky 2005:45). 

Personalen kan ha svårigheter att se den demenssjuke framför sjukdomen när dennes 

beteendeproblem uppstår på grund av sjukdomen (Hellzén m.fl. 2004:214). Personalens 

uppfattning av den demenssjuke kan då leda till att de fokuserar på de beteendeproblem som 

är en följd av individens sjukdom (ibid.).  

Norbergh m.fl. menar att olika attityder gentemot den demenssjuke påverkar dennes 

välbefinnande, och det finns hinder i strävan efter en positiv attityd gentemot den 

demenssjuke (2006:270f). Det kan vara svårt att skapa en meningsfull relation till den 

demenssjuke på grund av problem att kommunicera med varandra. Den demenssjukes 

välbefinnande är beroende av sociala interaktioner. Om relationen och kommunikationen 

mellan personal och de demenssjuka är av ”neutral” (likgiltig) karaktär riskeras den 

demenssjukes välbefinnande. Norberghs m.fl. studie visar på att om personalen ändrar till en 

positiv attityd gentemot den demenssjuke kan även synen på dem själva ändras till det 

positiva (ibid.). Antonovsky beskriver begreppet meningsfullhet i vilken grad individen 

upplever mening att satsa energi och engagemang i utmaningar som han eller hon ställs inför 

(2005:46). Det kan tolkas, utifrån Antonovskys definition av meningsfullhet, att personalen 

med en ”neutral” (likgiltig) attityd har en låg meningsfullhet, och att de inte finner meningen i 

att öka den positiva attityden i syfte att öka den demenssjukes välbefinnande. Och de som 

redan har en positiv attityd gentemot den demenssjuke har en hög meningsfullhet, och ser 

individen som unik och värdefull vilket sedan kan leda till att de ser sig själva som viktiga i 

rollen som omvårdnadspersonal.  

 

 7.5 Helhetsanalys 
När den demenssjuke är i behov av omsorg blir personalen som omsorgsgivare viktig, därför 

är personalens förhållningssätt och kunskap avgörande för hur väl omsorgen utförs. Om 
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personalens kunskap gällande personer med demenssjukdomar brister kan det leda till att de 

förlorar kontrollen och det blir svårt att åstadkomma en adekvat omsorg (Doherty och Collier 

2009:29). För den demenssjuke kan detta innebära att hans eller hennes välbefinnande 

försvagas.  Kommunikation är en viktig komponent för att uppnå en god omsorg. Men om 

personalen känner sig osäker och saknar kunskap om den demenssjuke och demenssjukdomar 

kan det leda till bristande kommunikation med individen (ibid.).  Enligt Brookers VIPS-modell 

ska sammanhanget ses utifrån den demenssjukes perspektiv för att en personcentrerad 

omvårdnad ska kunna genomföras (2007:12f). Han menar även att se individen och dess 

livshistoria som unik bidrar till att en personcentrerad omvårdnad blir möjlig (ibid.). Detta kan 

tolkas att när den demenssjuke blir bemött utifrån en personcentrerad omvårdnad blir 

möjligheten större att personalen finner människan bakom sjukdomen och den demenssjukes 

välbefinnande kan stärkas. En fungerande kommunikation mellan personal och den 

demenssjuke kan skapa en god relation.  
Kristiansen m.fl. menar att personalens arbetsmiljö kan vara påfrestande vilket kan påverka 

bemötandet gentemot den demenssjuke negativt (2006:248–252). Skog m.fl. menar att när 

personalen agera ”aktivt lugn” i omsorgsarbetet kan en god relation skapas, missförstånd 

hindras och personalen kan glädjas åt sitt arbete (2000:293). Men om personalen brister i 

förståelsen till den demenssjukes agerande finns det risk att omsorgen blir meningslös, vilket 

kan leda till missförstånd och ökad risk att omvårdnaden inte sker utifrån den demenssjukes 

behov (Hellzén m.fl. 2004:214). Det kan tolkas att om personalen utgår från ett 

personcentrerat perspektiv kan de finna möjligheter att se individen och hans eller hennes 

behov, vilket då kan leda till ökat välbefinnande för personen med demenssjukdom.  Att se 

individen och dennes behov kan uppnås genom att personalen ser sig själv som en ”personlig 

guide” till personen med demenssjukdom. Det innebär att den demenssjuke ses som ”läraren” 

och personalen utgår från dennes perspektiv för att uppfylla omsorgsbehoven (Skog m.fl. 

2000:291–296). Genom att personalen ser sig själva som personliga guider kan de få en ökad 

förståelse för den demenssjukes behov och en personcentrerad omvårdnad blir möjlig. Detta 

kan tolkas utifrån Brookers VIPS-modell. Han menar att sammanhanget behöver ses utifrån 

den demenssjukes perspektiv (2007:12f). Vidare anser Brooker att individens livshistoria bör 

ses som unik för att omsorgsgivaren ska finna förståelse för den demenssjukes behov (ibid.). 

Att ha ett personcentrerat perspektiv i omsorg av personer med demenssjukdom kan ge 

möjlighet till att hans eller hennes identitet, integritet och välbefinnande stärks.  

Personalens attityd har också en avgörande betydelse för välbefinnandet hos den 

demenssjuke. Har personalen en positiv attityd kan det leda till ökad tillfredsställelse, främja 
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hälsan och det psykosociala välbefinnandet (Norbergh m.fl. 2006:270). Enligt Antonovskys 

definition av begreppet meningsfullhet kan det tolkas att när personalen satsar energi och 

engagemang i de utmaningar som de ställs inför i omsorgsarbetet kan en hög meningsfullhet 

uppnås. När personalen har en positiv attityd kan det tolkas att de har en hög känsla av 

meningsfullhet.  

För att personalen ska kunna utföra ett adekvat omsorgsarbete och att den demenssjukes 

välbefinnande, integritet och identitet ska kunna stärkas krävs en anpassad miljö för dessa 

behov. I detta sammanhang blir den fysiska och psykiska miljöns utformning avgörande. 

Innes m.fl menar att om den demenssjukes behov ska kunna tillgodoses behöver en anpassad 

fysisk miljö utformas (2011:554). Faktorer som ljudnivå, belysning, akustik, färgsättning, 

skyltar och symboler kan uppfylla behoven.  Den demenssjukes orienteringsförmåga kan 

gynnas genom tydliga skyltar och symboler som vägvisare (Marquradt 2011:34f). Även 

belysningen kan gynna den demenssjukes orienteringsförmåga, genom att ha en bra belysning 

och flera ljuskällor (Marquardt 2011:31). Enligt Antonovskys begrepp begriplighet kan en 

fysisk miljö där tydliga skyltar, symboler och bra belysning leda till att den demenssjuke får 

en hög begriplighet, eftersom omgivningen blir väl strukturerad för honom eller henne.   

När den demenssjuke flyttar in på ett demensboende kan omställningen bli förvirrande och 

sjukdomssymptomen kan förstärkas. Marquardt menar att om den demenssjuke då får ta med 

sina privata tillhörigheter till det nya boendet kan en ”hemmakänsla” skapas (2011:30). 

Fotografier och andra personliga tillhörigheter kan hjälpa den demenssjuke att exempelvis 

hitta till sitt eget rum, genom att placera fotografier på hans eller hennes dörr som är 

igenkännande. Att ta med personliga tillhörigheter till det nya boendet kan innebära att den 

demenssjukes personliga identitet stärks. Utifrån Antonovskys teori KASAM kan det tolkas 

att dessa enkla medel ökar den demenssjukes känsla av meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet. Enligt anhöriga till de demenssjuka är känslan och atmosfären betydande 

faktorer vid val av boende (Innes 2011:551-554). Och känslan och atmosfären påverkas av 

personalens bemötande (ibid.). Den psykiska miljön är den sociala omgivningen som den 

demenssjuke befinner sig i. Personalens kunskap anses återigen vara en viktig faktor i 

omvårdnaden av de demenssjuka (Doherty och Collier 2009:29). Utifrån Antonovskys 

definition av begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan det tolkas att när 

personalen upplever att de har kunskap om den demenssjuke och dennes sjukdom kan en hög 

känsla av begriplighet skapas. Och när personalen har en hög begriplighet blir situationen 

hanterbar och en hög meningsfullhet kan frambringas. 
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8 Diskussion 
 8.1 Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att studera vilken betydelse miljö och bemötande kan ha i 

omsorgen gällande personer med demenssjukdom.  

Resultatet inom omvårdnadsmiljön visade på att olika utformningar av den fysiska miljön 

hade betydelse för den demenssjukes välbefinnande. En intressant upptäckt var att den fysiska 

miljön bedömdes vara en god hjälp till att behålla den demenssjukes orienteringsförmåga om 

den var strukturerad på ett stödjande sätt. Stödjande miljö inkluderar bl.a. tydliga skyltar och 

symboler, medtag av privata tillhörigheter till nya boendet, bra belysning och klara ytor. 

Däremot långa korridorer och låsta dörrar kan öka den demenssjukes förvirring och ångest. 

Det framgick även att ljud som buller och höga röster kan orsaka disharmoni. Inom 

demensomvårdnad visade det sig att bemötande hade omfattande betydelse för den 

demenssjukes välbefinnande, identitet och integritet. Den demenssjukes förmågor kan 

antingen stimuleras eller hämmas beroende på personalens perspektiv. Om personalen har ett 

salutogent perspektiv fokuserar de på individens resurser och behov genom att se individen 

framför sjukdomen. Genom ett salutogent perspektiv kan den demenssjukes livsberättelser 

vara till hjälp vid god omvårdnad. Personalen har en stark påverkan i vilken grad den 

demenssjukes integritet, identitet och välbefinnande kan stärkas. Om personalen har den 

kunskap som behövs för att kunna utföra en adekvat omsorg och ett personcentrerat 

förhållningssätt kan den demenssjukes integritet, identitet och välbefinnande stärkas. 

Resultatet visade att genom ett omvårdnadssätt där värdighet tydliggörs kan den 

demenssjukes identitet, integritet och välbefinnande stärkas. 

  

 8.2 Resultatdiskussion 
Det kan konstateras att de valda forskningsdokumenten var samstämmiga över att miljö och 

bemötande har en omfattande betydelse för den demenssjukes välbefinnande, integritet och 

identitet. I denna studie har forskningsdokumenten tolkats utifrån Brookers personcentrerad 

omvårdnadsteori och Antonovskys teori KASAM.  Fler perspektiv och teorier hade kunnat 

användas för att få en bredare kunskap och översikt inom ämnet, men valet föll på dessa två 

teorier där det centrala är att individen och dess upplevelser samt dennes egna resurser kan 

stärkas. I den första frågeställningen söktes svar till hur omsorgen kan stärka de demenssjukas 

identitet och integritet? Den tidigare forskningen har visat att de kognitiva funktionernas 

försämring påverkar ofta de demenssjukas orienterings-, relations- och 
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kommunikationsförmåga negativ. Resultatet av denna studie visar att dessa försämringar kan 

leda till ökad oro, ångest och aggressivitet, vilket i sin tur kan leda till en svag identitet och 

integritet. Vidare visar denna studie att dessa egenskaper kan förbättras om den demenssjuke 

assisteras i sitt dagliga liv genom ett värdigt bemötande och en stödjande miljö. Detta kan i 

sin tur leda till att den demenssjukes identitet och integritet stärks. En stödjande miljö för den 

demenssjuke som kan stärka hans eller hennes integritet kan vara genom tydliga skyltar som 

visar var toaletten är, och att toaletten är anpassad. Anpassade toalettutrymmen som 

exempelvis med hjälp av färgsättning markerar var toalettsitsen är. Med hjälp av dessa enkla 

medel kan den demenssjuke orientera sig till toaletten själv och det kan leda till stärkt 

integritet. Personliga tillhörigheter är ett annat hjälpmedel som kan stärka den demenssjukes 

identitet. Om den demenssjuke får ta med sig personliga tillhörigheter, exempelvis fotografier 

och betydelsefulla ägodelar till sitt nya boende kan det hjälpa honom eller henne till stärkt 

identitet. Den demenssjuke känner då igen sig själv genom personliga tillhörigheter och kan 

bli påmind om sin livshistoria.   

I den andra frågeställningen söktes svar till vilken betydelse omsorgen har för den 

demenssjukes välbefinnande. Studiens resultat har åskådliggjort att även denna frågeställning 

vidrör de demenssjukas orienterings-, relations- och kommunikationsförmågor. De ord som 

upprepade sig enhälligt i de valda forskningsdokumenten gällande den demenssjukes 

välbefinnande var kontakt, meningsfullhet, sociala relationer, kommunikationer, närvarande, 

unik och värdefull. Gällande orienteringsförmåga visade det sig enligt uppsatsens 

studieresultat att ”hitta rätt” och finna trygghet i sin sociala tillvaro var väsentliga faktorer för 

känslan av välbefinnande. Detta studieresultat visade även att kommunikationsförmåga, att 

kunna förmedla sig, kan påverka den demenssjukes välbefinnande. Likaså har 

livsberättelserna en positiv verkan på välbefinnande genom att de kan stödja goda relationer i 

och med att de kan underlätta för personalen att ”finna individen” bakom demenssjukdomen. 

Studieresultatet betraktar kommunikation som grunden till relationer. Även personalens 

attityd påverkar den demenssjuke, har personalen en positiv attityd gentemot den 

demenssjuke kan välbefinnande öka för den demenssjuke. Om personalen arbetar utifrån ett 

personcentrerat synsätt blir det möjligt att se den demenssjuke utifrån dennes livsvärld, och 

finna resurser och behov till ett värdigt liv.  

Ett annat resultat som hade en betydande verkan i båda frågorna visades vara personalens 

kompetens, att personalen har den kompetens som behövs för en adekvat omsorg. Genom att 

vara behjälplig i den demenssjukes vardag så att den blir så begriplig som möjligt, vilket kan 

leda till en stark KASAM. Detta kan vara exempelvis att assistera vid påklädning eller 
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förmedla en positiv känsla kring det som händer. Den personcentrerade omvårdnadsteorin 

understryker vikten av ett salutogent synsätt gentemot den demenssjuke. Detta innebär att 

personalen bör kunna agera på ett lugnande sätt där den demenssjuke får den tiden som denne 

behöver för att tillgodose behoven. Resultatet visade vikten att tillhandahålla kompetens för 

att lägga märke till, tyda och analysera den demenssjukas handlingssätt och därefter agera på 

ett sätt som utgår från den demenssjukas perspektiv.  

Studieresultatet stämmer väl överens med tidigare forskning som också menar att det är 

viktigt att se till individens personlighet framför sjukdomen med respekt och värdighet samt 

skapa en nära relation med den demenssjuke. Även studiens resultat gällande personalens 

kunskap tas upp i tidigare forskning som menar att resurser för att kunna utföra en adekvat 

omsorg är personal med relevant utbildning och kunskapsutveckling.  Vidare tar tidigare 

forskning upp miljöns betydelse inom demensomsorgen som också är överensstämmande med 

studiens resultat. Miljöfaktorer som tydliga skyltar och symboler som underlättar den 

demenssjukes orienteringsförmåga.  

Utifrån den demografiska förändringen som samhället går till mötes kommer personer med 

demenssjukdomar att öka. Hur kan vi, i yrkesrollen som socionom, bidra till att minska 

vanvården och öka välbefinnande? Hur kan vi stödja personalen till att utföra ett adekvat 

omsorgsarbete? Ett förslag kan vara att värna om de teoretiska ramar och kunskapen som 

förvärvats under utbildningen samt att förmedla den kunskapen vidare. Ett annat sätt kan vara 

att debattera om värdet av att ha utbildad personal samt kommunikationens betydelse i att 

bygga goda relationer. En annan aspekt är att redan vid bedömningsfasen av stöd och hjälp för 

den demenssjuke skapa ett än mer salutogent tankesätt. Bemötande i omsorgskontexten antog 

vi hade en avgörande betydelse i och med den förförståelse som vi hade. Det anses vidare att 

ett salutogent perspektiv borde få en större plats i denna kontext, att se personen bakom 

sjukdomen och dennes resurser för att på så sätt stärka individens integritet, identitet och 

välbefinnande. Däremot blev vi förvånade över hur omfattande påverkan miljön kan ha vid 

omsorg av demenssjuka. Trots denna empiri har vi sett att i praktiken, och enligt egna 

erfarenheter, finns det inom demensboenden fortfarande långa korridorer, vita 

toalettutrymmen och låsta dörrar. Vi anser även att socionomer i en ledningsposition kan 

skapa förutsättningar för personalen att utföra ett adekvat omsorgsarbete genom små medel, 

såsom belysning, skyltar och symboler för att öka den demenssjukes välbefinnande. 
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 8.3 Metoddiskussion 
Metoden som används i denna studie är en selektiv kunskapsöversikt med kvalitativ ansats. 

Avsikten var att välja aktuella forskningsdokument som kunde hjälpa oss till en övergripande 

kunskapsöversikt över hur bemötande och miljö kan påverka omvårdnaden av demenssjuka. 

Metoden designades således att den utgick från de valda forskningsdokumentens perspektiv 

på den demenssjuke. Vi valde att utgå från befintlig och aktuell forskning (genomförda 

mellan åren 2000-2011) som bedömdes relevant gentemot de valda temana. Detta gav oss en 

befintlig kvalitetssäkring i och med att materialet, innehållande vetenskapliga fakta på utförda 

studier, redan hade granskats av andra forskare inom området. Metoden som användes 

medförde ”dubbeltolkningar” genom att de studier som används är tolkade och författade av 

andra forskare. Dessa studier har vi sedan analyserat i vår studie utifrån våra perspektiv och 

förförståelse. Detta kan leda till att feltolkningar blir möjliga, vilket vi har varit väl medvetna 

om och därför ständigt strävat efter att vara så objektiva som möjligt. Flera av de valda 

forskningsdokumenten är publicerade i internationella tidsskrifter och flera av studierna är 

genomförda i andra nationaliteter, vilket medför att generaliserbarhetsproblem kan 

förekomma. I och med att vården ser olika ut i olika nationaliteter kan studierna i de valda 

forskningsdokumenten ha olika utgångspunkter. Antagandet att demensvården ser annorlunda 

ut i Australien jämfört med Sverige kan innebära en svag generaliserbarhet i denna uppsats. 

Presentationen av resultatet genomfördes sedan i enlighet med den hermeneutiska tolkningen 

där forskningsdokumenten analyserades med de valda teorierna. Därefter användes 

teoritrianguleringen för att se förbindelsen mellan syftet och frågeställningarna mot 

forskningsresultatet. Teoritrianguleringen gjorde det möjligt att använda flera angreppssätt vid 

analys av empirin, vilket stärker validiteten. 

Denna metod gav oss möjligheten att utgå från de valda forskningsdokumentens perspektiv 

på de demenssjuka. Intervju och enkät hade kunna påvisa än mer vetenskapliga belägg och 

gett möjlighet till en djupare analys av resultatet. Vid urvalet av forskningsdokument var det 

omfattande träffar på de sökord som används, detta innebar att ett selektivt urval har gjorts 

utifrån denna studies syfte och frågeställningar. En begränsning som gjordes vid sökning efter 

relevant empiriskt material var också att avgränsa till en tidsperiod vilket kan ha medfört att 

viktigt eller relevant empiriskt material har valts bort eller förbisetts. Även andra sökord hade 

kunnat användas såsom ”residence” och ”group dwelling” vid sökning på äldreboende. Att 

samtliga forskningsdokument är engelskspråkiga kan också ha bidragit till felaktiga 

översättningar i och med att engelskan inte är vårt första språk. 
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 8.4 Förslag till vidare forskning 
I denna studie har vi gått igenom en mängd litteratur. Det finns mycket information och 

forskning inom ämnet, men det upplevs ändå att vissa delar eller nya områden som anses 

aktuella i dagens samhälle kan utforskas än mer. Ett förslag på fortsatt forskning är att 

undersöka om omvårdnadspersonalens kunskap kan ha ett samband med den demenssjukes 

beteende. En annan del som kan forskas vidare är hur utemiljön d.v.s. naturen påverkar den 

demenssjukes välbefinnande.  
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