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Sammanfattning  

 

Kommunikation och omsorgsrelation mellan omvårdnadspersonal och demenssjuka personer 

Märit Bergström och Tina Cederlund 

 

Studiens syfte var att undersöka hur omvårdnadspersonal kommunicerar med och skapar en 

omsorgsrelation till personer med demenssjukdom och vilka faktorer och förhållanden som 

påverkar kommunikationen och omsorgsrelationen. För att svara på frågeställningarna 

användes en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex personer 

som arbetade som omvårdnadspersonal på två äldreboenden med inriktning demens. 

Relationsteori och symbolisk interaktionistisk teori var analysverktygen. Resultatet visade att 

omvårdnadspersonalen använde sig av ord och kroppsspråk som anpassades efter de dementa 

personernas förutsättningar. Kunskap om demenssjukdomar och personens livshistoria hade 

betydelse för kommunikationen. För att skapa en omsorgsrelation och kunna kommunicera 

visade resultaten att det omvårdnadspersonalen såg som betydelsefullt var att vara empatisk, 

att vara ödmjuk, att visa respekt och att lyssna in och att använda sig av humor och djur samt 

få tillräckligt med tid. Slutsatsen är att vissa strategier och förmågor samt att få tillräckligt 

med tid är avgörande för en god kommunikationen och omsorgsrelation till personer med 

demenssjukdom. 

 

Nyckelord: demens, omvårdnadspersonal, omsorg, relation, kommunikation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

 

Communication and caring relationship between nursing staff and people with dementia 

Märit Bergström och Tina Cederlund 

 

The purpose of the study was to examine how nursing staff communicates and creates a 

caring relation with people suffering from dementia and to identify the  factors and conditions 

that affect communication and caring relations. To answer the questions, a qualitative 

approach where semi-structured interviews were conducted with six people working as 

nursing staff on two homes for elderly people with dementia. Relational theory and symbolic 

interactionistic theory were the tools for analyses. The results showed that the nursing staff 

used words and body language adapted to the demented persons qualifications. Knowledge of 

dementia and the person's life history was significant for communication. To create a caring 

relationship and to communicate the results showed, from the nursing staff´s perspective, that 

important aspects were to be empathetic, to be humble, to be respectful and listen in and make 

use of humor and animals and give sufficient time was of importance stated the nursing staff. 

The conclusion is that certain strategies and capabilities as well as having adequate time is 

crucial for communication and for the caring relationship with people suffering from 

dementia. 
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Tack 

 

Främst vill vi tacka omvårdnadspersonalen som ställt upp med engagemang och 

tid samt verksamhetscheferna för medverkan. Utan er hade inte vår studie varit 

möjlig att genomföra. Vi har tillsammans gjort alla delarna av denna uppsats och 

ansvarar gemensamt för uppsatsens innehåll. Ett stort tack till vår handledare 

Peter Öberg som har stöttat oss i genomförandet av denna uppsats och delat med 

sig av sina kunskaper och erfarenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDANDE AVSNITT            1 

  1.1 Inledning               1 

  1.2 Syfte                2 

  1.3 Frågeställningar             2 

  1.4 Koppling till socialt arbete            2 

  1.5 Uppsatsens disposition            2 

  1.6 Begreppsförklaringar             3 

  

2. TIDIGARE FORSKNING            5 

  2.1 Hur kommunicerar omvårdnadspersonalen med  

demenssjuka personer?            5 

  2.2 Hur skapar omvårdnadspersonalen omsorgsrelationer till  

demenssjuka personer?            6 

  2.3 Vilka faktorer och förhållanden påverkar kommunikationen och  

omsorgsrelationen till den demenssjuke personen?       8 

 

3. METOD               11 

  3.1 Forskningsdesign             11 

  3.2 Vetenskapsfilosofiska positioner          11 

  3.3 Litteratursökning             11 

  3.4 Förförståelse              12 

  3.5 Urval av intervjupersoner            12 

  3.6 Datainsamling              13 

  3.7 Dataanalys/tolkning             13 

  3.8 Validitet               14 

  3.9 Reliabilitet              14 

  3.10 Generaliserbarhet             14 

  3.11 Etiska aspekter              15 

  3.12 Studiens avgränsning            15 

 

  



4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER         16  

  4.1 Relationsteori              16 

  4.2 Symbolisk interaktionism            17 

 

 5. RESULTAT OCH DELANALYS          19

     

  5.1 TEMA 1. Kommunikation mellan omvårdnadspersonal  

   och demenssjuka personer            19 

  5.1.1 Anpassade former av ord och kroppsspråk i kommunikationen    

  5.1.1.1 Delanalys               21 

  5.1.2 Omvårdnadspersonalens kunskap om demenssjukdomar och den  

  demenssjukes livshistoria            22 

  5.1.2.1 Delanalys              23 

  5.1.3 Faktorer som påverkar kommunikationen        23 

  5.1.3.1 Delanalys               24 

 

  5.2 TEMA 2. Omsorgsrelationen mellan omvårdnadspersonal och  

  demenssjuka personer            25  

  5.2.1 Omvårdnadspersonalens kunskap om den demenssjuke  

         personens bakgrund             25 

  5.2.1.1 Delanalys              25 

   5.2.2 Omvårdnadspersonalens förmågor och relationsstrategi       26 

  5.2.2.1 Delanalys              26 

  5.2.3 Förhållanden som kan påverka omsorgsrelationen       27 

  5.2.3.1 Delanalys              28 

   5.2.4 Tid som strukturell förutsättning för omsorgsrelationen       28 

  5.2.4.1 Delanalys              29 

 

6. SAMMANFATTANDE HELHETSANALYS        30 

  6.1 Kommunikation och relation mellan omvårdnadspersonalen och     30 

demenssjuka personer 

 

 

 



7. DISKUSSION              33 

   7.1 Besvarande av frågeställningarna          33 

   7.2 Resultatdiskussion             33 

   7.3 Metoddiskussion             34 

   7.4 Förslag till fortsatt forskning           35 

 

8. REFERENSER              36 

 

BILAGOR      

  Bilaga 1. Verksamhetschefens godkännande av datainsamling  

  Bilaga 2. Informationsbrev till informanterna     

  Bilaga 3. Intervjuguide       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. INLEDANDE AVSNITT 

1.1 Inledning 

Varje år insjuknar fler än 20 000 personer i vårt land i en demenssjukdom. I Sverige beräknas 

för närvarande det totala antalet demenssjuka personerna vara ca150 000 och antalet kommer 

att öka i takt med att fler blir äldre i framtiden. Prognoser säger att år 2025 har 180 000 

personer en demenssjukdom och år 2050 beräknas antalet öka till 240 000 vara drabbade av 

en demenssjukdom (svenskt demenscentrum). Kostnaderna för äldreomsorgen i Sverige 

uppgår till fyra procent av BNP (bruttonationalprodukten) varje år och är i internationell 

jämförelse hög. Det kan konstateras att vård och omsorg av äldre är en central del av den 

svenska välfärden. När antalet äldre i befolkningen förväntas öka de kommande årtiondena 

kommer en större andel resurser gå till äldreomsorgen (Vårdanalys, 2013). Intresset för 

uppsatsens ämne väcktes av att vi ser att antalet demenssjuka personer ökar i samhället och vi 

kommit i kontakt med demenssjuka personer tidigare som haft kommunikationssvårigheter. 

Vår målsättning är att bidra med förståelse för och kunskap om hur omvårdnadspersonalen 

kommunicerar och skapar en relation till personer med kognitiv funktionsnedsättning i form 

av demenssjukdom. Denna sjukdom innebär kognitiva, känslomässiga och beteendemässiga 

nedsättningar på olika sätt. Att ha en demenssjukdom innebär ett ojämlikt förhållande till 

omvärlden som kan generera en social utsatthet. Sjukdomens symptom kan bland annat yttra 

sig i kommunikationssvårigheter, personlighetsförändringar, förvirring, aggressivitet och 

insiktslöshet. 

Relationen mellan den demente personen och omvårdnadspersonalen är grunden och 

förutsättningen för omsorgen. Målet är att stödja och stärka den dementa personens 

upplevelser av trygghet och välbefinnande via interaktionen i vårdsituationerna. Utgångsläget 

är alltid den dementa personens egna behov. Genom att försöka tolka den värld som den 

dementa personen befinner sig i och upplever, kan personalen tillgodose den demenssjukes 

behov. I relationen som uppstår när människor möts sker alltid någon form av samspel. 

Interaktionen har flera aspekter, vårdpersonalen och den dementa personen kommunicerar 

genom upplevelser, ord och konkreta handlingar. Kommunikationen sker verbalt, det vill säga 

med hjälp av språket, samt icke-verbalt genom kroppsspråket, i form av gester, mimik och 

tonfall (Ekman m fl. 1999:185ff).  
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1.2 Syfte 

Syftet är att utifrån omvårdnadspersonalens skildringar få en förståelse för hur de 

kommunicerar och skapar en omsorgsrelation till en person med demenssjukdom på särskilt 

boende med demensinriktning. Vi vill även ta reda på vilka faktorer och förhållanden som 

påverkar kommunikationen och omsorgsrelationen. För att kunna svara på syftet har vi 

formulerat tre frågeställningar.  

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur kommunicerar omvårdnadspersonalen med demenssjuka personer i särskilt 

boende med demensinriktning?  

2. Hur skapar omvårdnadspersonalen omsorgsrelationer till demenssjuka personer i 

särskilt boende med demensinriktning? 

3. Vilka faktorer och förhållanden påverkar omsorgsrelationen och kommunikationen 

med den demenssjuke personen i särskilt boende med demensinriktning? 

 

1.4 Koppling till socialt arbete 

En person som har drabbats av en demenssjukdom har svårt att minnas och kommunicera med 

andra människor vilket kan leda till ett ojämlikt förhållande gentemot andra människor 

(Ekman m fl. 1999:183).  I takt med att allt fler insjuknar i en demenssjukdom och att det setts 

en ökning på senare år kommer socialarbetare att träffa på fler personer i framtiden med 

denna kognitiva funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2007). Vi vill med denna studie bidra 

med större förståelse och ytterligare kunskap till professioner inom sociala arbeten om hur 

omvårdnadspersonalen kommunicerar och skapar en relation till personer med kognitiv 

funktionsnedsättning i form av demenssjukdom. Detta för att öka förståelsen för denna utsatta 

grupp och bidra med kunskap till professionen som socialarbetare. Äldreomsorgen är ett av 

Socialtjänstens kärnområden och personer med demens utgör en viktig och växande målgrupp 

för äldreomsorgen.       

 

1.5 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen består av tio huvudkapitel. I det första kapitlet beskrivs uppsatsens inledning, syfte, 

frågeställningar och koppling till socialt arbete samt begreppsförklaringar. I det andra kapitlet 

redogörs i ett eget huvudavsnitt för tidigare forskning. I kapitel tre presenteras metoden för 
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uppsatsen, tillvägagångssätt samt studiens avgränsning och i kapitel fyra redovisas teorier för 

analysen. Kapitel fem innehåller resultatredovisning med citat från intervjuerna och 

delanalysavsnitt av specifika teman. Därefter i kapitel sex presenteras resultaten från studien 

kopplat till de två valda teorierna och tidigare forskning. Kapitel sju utgörs av diskussion och 

förslag till fortsatt forskning. Kapitel åtta utgörs av referenser och bilagor.   

 

1.6 Begreppsförklaringar  

Demens betyder bokstavligen ”förlust av själ” och är ett samlingsnamn för flera olika 

sjukdomar. Demenssjukdomar karakteriseras av en försämring eller förlust av kognitiva 

förmågor, men inbegriper även emotionella och personlighetsmässiga förändringar (Herlitz, 

2007:424).  

 

Demenssjukdom är en sjukdom som innebär att nervcellerna i ett eller flera områden av 

hjärnan förtvinar. Sjukdomens symtom gäller kognition, beteende, aktiviteter i det dagliga 

livet och motorik. Sjukdomen kommer smygande och minnessvårigheter är vanligtvis det 

första symtomet. Först påverkas det episodiska minnet, som är självbiografiskt och omfattar 

minnet av sådant som människor i allmänhet personligen varit med om. Problem med det 

episodiska minnet kan få en person att glömma vad hon sagt, vad hon åt till frukost, vart hon 

är på väg och så vidare. Också det semantiska minnet påverkas redan i den tidiga fasen av 

sjukdomen, men inte i lika hög grad som det episodiska minnet. Det semantiska minnet 

omfattar begreppslig kunskap, till exempel ordförråd och allmänna faktakunskaper som att 

Stockholm är Sveriges huvudstad (Lindholm, 2010:32). 

 

Kommunikation är det sätt varpå människor etablerar kontakt och interagerar med varandra 

och innefattar både verbalt och icke-verbalt språk (Eriksson, 2011:107). 

 

Verbal kommunikation är kommunikation via det talade språket, det vill säga att uttrycka 

sig med ord (Eriksson, 2011:108). 

 

Icke-verbal kommunikation är att uttrycka sig genom kroppsspråket och innefattar till 

exempel gester, ansiktsmimik, rörelser, blickar och beröring (Eriksson, 2011:106). 
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Interaktion handlar om samspel mellan två eller flera individer, samspelet kan vara av 

kortare eller längre karaktär och kan leda fram till en relation (Eriksson, 2011:106). 

 

Relation är ett känslomässigt förhållande mellan människor som kan uppstå vid interaktion 

som är beroende av kommunikationen. Relationer kan vara av olika djup karaktär (Eriksson, 

2011:108). 

 

Omsorg har enligt Marta Szebehely tre andemeningar; att en emotionellt involverad person 

utför praktiska göromål med precision och omtänksamhet (Eliasson, 1996:22). 

 

Omvårdnadspersonal är en yrkesgrupp, såsom vårdare, vårdbiträde, skötare och 

undersköterska (Regeringen, 2010). 
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2. TIDIGARE FORSKNING  

I det här avsnittet tas tidigare forskning upp, som anses ha relevans för studiens syfte. Vi har 

valt att inrikta oss på tidigare forskning om hur omvårdnadspersonalen kommunicerar och 

skapar en omsorgsrelation till de demenssjuka personerna vilket är det centrala för våra 

frågeställningar.  

 

2.1 Hur kommunicerar omvårdnadspersonalen med demenssjuka personer? 

Holst (2000) har skrivit avhandlingen Bridging the communicative gap between a person with 

dementia and caregivers. Syftet med avhandlingen var att undersöka olika typer av källor som 

kan bidra med information till vården av personer med demenssjukdom. De typer av 

information och källor som undersöktes var demenssjuka personers egna berättelser av hur det 

var att leva med sjukdomen, närståendes erfarenheter av att leva tillsammans med en person 

med demenssjukdom, vårdares berättelser om och reflektioner över den vård de genomförde, 

samt observationer av mötet mellan vårdare och personer med demenssjukdom i dagligt 

omvårdnadsarbete. Avhandlingen består av olika delstudier och en av dessa är speciellt 

relevant för denna uppsats.  

Denna delstudie utgår från observationer av samspelet mellan vårdare och patient i 

omvårdnadssituationer i patientens egna rum. I mer än hälften av observationerna var 

vårdarna och patienterna känslomässigt närvarande och fullt koncentrerade på den uppgift 

som skulle genomföras. Vårdarna bekräftade patienterna genom att verbalt fråga hur de ville 

genomföra morgonsysslorna. De gav patienterna tid att svara på frågor och fick de ingen 

respons upprepade de frågan. Vårdarna läste av patientens kroppsspråk och använde sig av 

beröring och kroppskontakt. Denna samarbetsform karaktäriserades av ögonkontakt och 

följsamhet. Däremot visade de övriga observationerna på bristande samspel mellan vårdare 

och patient, vilket innebar att vårdare eller patient kunde vända sig från varandra och rikta sin 

uppmärksamhet mot andra och därmed uteblev interaktionen. Den icke-verbala 

kommunikationen gick förlorad som t.ex. mimik, gester och kroppsspråk. 

Resultatet visade att när interaktionen inte fungerade mellan vårdare och patient minskade 

intresset för att kommunicera med varandra. Detta kunde leda till att patient och vårdare inte 

ville interagera med varandra. Det kunde gå så långt att vårdaren fysiskt försökte kontrollera 

patienten, vilket bidrog till känslor av misslyckanden för vårdare och vårdtagare (Holst, 

2000:53).  
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Götells avhandling (2003) Singing, background music and music-events in the communication 

between persons with dementia and their caregivers innehåller flera olika undersökningar 

kring hur musik och sång kan vara en väg till kommunikation med demenssjuka personer. En 

av dessa undersökningar syftar till att belysa den språkliga kommunikationen mellan personer 

med grav demenssjukdom och deras vårdare. När vårdaren sjöng eller nynnande verkade 

patienten förstå och samarbetade aktivt. Resultatet visar att när vårdaren sjöng för eller 

tillsammans med patienten verkade patienten förstå vad som pågick och vårdaren och 

patienten behövde inte tala om det man gjorde. Att använda sig av sång och musik kan 

underlätta omvårdnadssituationerna (Götell, 2003:51–52). 

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) 

poängteras att personer med demenssjukdom kan behöva hjälp med att upprätthålla sin 

självkänsla genom att påminnas om sin historia och bemötas utifrån denna och sin egen 

kunskap. Kommunikation med personer med demenssjukdom måste få ta den tid det kräver. 

Det innebär att kommunikationen måste anpassas efter den demenssjukes förmåga att förstå 

och ta till sig den information som ges (Socialstyrelsen). 

 

 

2.2 Hur skapar omvårdnadspersonalen omsorgsrelationer till demenssjuka personer? 

 

Avhandlingen Välbefinnande och demens av Iréne Ericsson (2011) består av fyra delstudier, 

där en delstudie har syftet att öka förståelsen för hur omsorgsrelationer kan skapas med 

personer med måttlig till svår demens. I studien beskrivs hur omvårdnadspersonalen går 

tillväga för att skapa en omsorgsrelation till den demente personen i särskilt boende för 

demenssjuka personer.  

Delstudiens resultat visade att omvårdnadspersonalen hade det största ansvaret och var den 

som styrde processen i upprättandet av relationen till den demente, men att det krävdes bådas 

parternas delaktighet. De strategier omvårdnadspersonalen använde för att skapa relationer 

delades in i olika kategorier: att tilldelas tid, att etablera trygghet och tillit och att 

kommunicera jämlikhet, kategorier som samtliga står i relation till varandra. Den tilldelade 

tiden beskrevs som tillfällen på tu man hand mellan omvårdnadspersonalen och den demente 

personen, där ingen stress upplevdes och den demente kände sig betydelsefull. För att etablera 

trygghet och tillit närmade sig omvårdnadspersonalen den demente personen sensitivt och 

bemödade sig om en ständig anpassning till den demente för att förmedla upplevelsen av tillit 
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och trygghet. Omvårdnadspersonalen ansträngde sig genom att föreslå aktiviteter som innebar 

samarbete parterna emellan. De förstärkte verbalt känslan av att vara jämlika samt placerade 

sig fysiskt mycket nära personen med demens i en position som möjliggjorde ögonkontakt – 

allt för att kunna kommunicera så jämlikt som möjligt (Ericsson, 2011:66–67).  

 

Hällgren Graneheim (2004) har i sin avhandling Störande beteende i interaktionen mellan 

personer med demens och deras vårdare studerat hur vårdarna interagerar med dementa 

personer på ett kommunalt särskilt boende för demenssjuka personer med störande beteende. 

Hon beskriver hur vårdarna upplever sig befinna sig i kaos när de inte förstår vad det störande 

beteendet från de dementa betyder. Vårdarna upplever även att de inte vet vem de kommer att 

möta och vem de själva blir sedda som, beroende på var den demente personen befinner sig i 

sin livsvärld. Till exempel kan en vårdare upplevas vara den dementa personens anhöriga och 

den dementa personen kan mentalt uppleva att han/hon är på väg till sitt arbete. När vårdarna 

möter den demensdrabbade i sin egen (vårdarens) värld reduceras personen med demens till 

ett objekt. Även vårdaren identifierar sig som ett objekt och känner sig maktlös och bortstött 

om de inte förstår vad den demente personen vill förmedla. När vårdaren däremot försöker 

tolka den värld som den dementa personen befinner sig i och upplever, kan vårdaren se den 

demente personen som betydelsefull och viktig att bekräfta. Vårdaren kan därmed ta 

kontrollen i interaktionen genom att han/hon kan tolka kommunikationen från den demente 

personen (Hällgren Graneheim 2004:7). 

 

Melin Emilsson (1998) har i sin avhandling Vardag i olika världar. Om dementa och tre 

gruppboenden granskat tre särskilda boenden för demenssjuka personer och studerat hur 

dementa och vårdbiträden interagerar med varandra. Utgångsläget var att studera 

handlingarna som utfördes av såväl de dementa som av vårdbiträdena och få förståelse för 

agerandet och interaktionen dem emellan. I vårdbiträdesgrupperna på de tre gruppboendena 

har Melin Emilsson kunnat urskilja två olika förhållningssätt i vårdbiträdenas relation till de 

dementa personerna, till varandra och till arbetet. I studien framgår att vårdbiträdenas 

självbild påverkas av att dagligdags umgås med dementa. Genom att vårdbiträdena inte får 

bekräftelse av den demente personen i mötet på grund av dennes oförmåga söker de anställda 

bekräftelse på annat håll, oftast hos arbetskamraterna. Vidare framgår i studien att 

omvårdnadsarbetet med gruppen dementa ses som ett ensidigt givande ur vårdgivarnas 
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perspektiv. Hon indelar personalen i två grupper som hon kallar ”de besvikna” respektive ”de 

som orkar”. De som orkar är personal som har viljan och energin att umgås med de dementa i 

arbetet varje dag och de besvikna är de som inte förmår att göra det och som söker kontakt 

med arbetskamraterna istället för med de dementa personerna. De besvikna upplever varken 

bekräftelse från de dementa personerna eller från arbetsledningen. Ulla Melin Emilsson 

skriver i slutorden till avhandlingen att det är kanske svårare att förstå de vårdbiträden som 

orkar än dem som inte gör det (Melin Emilsson 1998:265ff). 

 

2.3 Vilka faktorer och förhållanden påverkar kommunikationen och omsorgsrelationen 

till den demenssjuke personen? 

I Törnquists avhandling (2004), Vad ska man kunna och hur ska man vara, redogör hon för 

sin studie kring enhetschefers och vårdbiträdens yrkeskompetens allmänt inom 

äldreomsorgens särskilda boendeformer. Törnquist undersöker enhetschefers och 

vårdbiträden/undersköterskors formella kompetenser, yrkeskompetenser och personliga 

kompetenser. Vi har fokuserat på avsnittet som handlar om personliga kompetenser. 

Resultatet visar på att de personliga kompetenserna är av stor vikt, eventuellt till och med 

större än den formella vårdutbildningen. Omsorgspersonalen anser att deras arbete är ett 

relationsyrke. Vårdbiträdena och undersköterskorna framhåller att omvårdnadspersonal ska ha 

förmåga till empati, vara lyhörda och att kunna se olika personers behov samt arbeta 

personcentrerat. Omsorgspersonalen skall även vara mottaglig för vad den äldre vill och 

handla hänsynsfullt. I relationen till den äldre ska omsorgspersonalen visa respekt, hänsyn och 

ödmjukhet. Omsorgsrelationen skall vara både kärleksfull och respektfull. 

Omsorgspersonalen får varken köra över eller bete sig maktfullkomligt gentemot den äldre. 

Studien visade på att empati var utmärkande för personliga kompetensen enligt  

vårdbiträderna och undersköterskorna (Törnquist, 2004: 230–231, 247, 258). 

Astviks avhandling Relationer som arbete (2003) utgörs av flera delstudier varav en handlar 

om att identifiera och analysera hur arbetsförhållanden och villkor påverkar förutsättningar för 

goda möten mellan omsorgsgivare och omsorgsmottagare i hemtjänsten. Studien visar på att 

olika former av organisatoriskt stöd underlättar för omsorgsgivarna att utarbeta olika 

strategier att hantera svåra möten (Astvik, 2003:29). En form av organisatoriskt stöd är att 

omsorgsgivarna ges möjlighet att utveckla kunskaper som motsvarar arbetsuppgifterna. Det 

framkom att omsorgsgivarna ofta saknade utbildning och fortbildning som motsvarade de 

arbetsuppgifter de förväntades utföra. Relevanta kunskaper hos omsorgsgivarna ökar 
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tolkningsutrymmet i mötet med brukaren och kan hjälpa omsorgsgivarna att välja rätt strategi 

i de svåra mötena. Kunskaper möjliggör också förmågan till empati hos omsorgsgivarna. 

 

En annan form av organisatoriskt stöd är kompetensutveckling för att synliggöra 

kvalifikationskraven och att få omsorgsgivarna att se omsorgsarbetet som ett relationsarbete 

där arbetets känslomässiga och förståndsmässiga krav bildar förutsättning för hur arbetet 

organiseras. Detta synsätt ökar sannolikt förmågan att använda konstruktiva strategier i de 

svåra mötena. När omsorgsarbete förstås som ett relationsarbete framstår tid för eftertanke 

och reflektion som något utmärkande och nödvändigt. Tid för kontinuerlig handledning där 

relationerna kan bearbetas, förstås och utvecklas är också en viktig förutsättning (Astvik, 

2003:49–50). 

 

Astviks resultat visade på att arbetsgivaren har en viktig uppgift i att ge omsorgsarbetarna 

resurser i form av tid, kunskaper och psykologiskt stöd för att de ska kunna utföra ett 

professionellt omsorgsarbete. Det goda och produktiva arbetet förverkligas bäst inom en 

omsorgsverksamhet som kännetecknas av kontinuitet i relationen mellan omsorgsgivare och 

mottagare. En bedömning och planering måste ske innan en insats ska utföras. Detta för att 

omsorgsgivaren skall ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper, arbetsmetoder och 

samarbetsrelationer. Att verka i omsorgen ställer stora psykologiska krav på 

omvårdnadspersonal i relationshanteringen. De behöver ökade kunskaper i psykologi och 

kunna analysera både samspelet mellan individer och sitt egna förhållningssätt. Om inte dessa 

villkor uppfylls kan det innebära risker för omsorgsgivaren, till exempel en känsla av 

otillräcklighet och övergivenhet. Detta kan leda till strategier som inte är konstruktiva för 

omsorgsgivarna och få destruktiva följder för både omsorgskvalitet, arbetstillfredsställelse 

och hälsa (Astvik, 2003:55–56). 

 

I forskningsöversikten Djur i vården av Ingemar Norling (2002) betonas djurens inflytande på 

människor i svåra situationer där djur kan fungera som avledare och ge en förbättrad 

sinnesstämning. Särskilt nämns personer med svåra funktionsnedsättningar, exempelvis 

demenssjukdom och autism där vårdpersonalens insatser och sedvanliga metoder haft 

begränsad eller ingen effekt (Norling, 2002:13).  

Fossier-Varney (2001) tar upp att när inget annat hjälper patienterna inom geriatrisk vård kan 

AAT, animal-assisted therapy, ha en positiv effekt. Det är en behandlingsform där djuret 

ingår i en process i behandlingen som ska förbättra den psykiska, fysiska och sociala 
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funktionen hos den sjukdomsdrabbade. Hon exemplifierade med två fallbeskrivningar med 

extremt svårskötta patienter, bland annat avancerad Alzheimers sjukdom där inga 

vårdmetoder fungerat. Redskapet som användes var en Golden retriever-hund och personalen 

var AAT-utbildade. Resultatet visade att aggressiviteten och självskade- och skrikbeteendet 

avtog hos patienterna. Från att ha varit inåtvänd i sin demenssjukdom blev patienterna 

successivt kontaktbara, började kommunicera med omgivningen och visade upp ett mera 

”normalt” beteende (Norling, 2002:7;26). 
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3. METOD  

3.1 Forskningsdesign  

Syftet med vår studie är att utifrån omvårdnadspersonalens perspektiv få förståelse för  och 

kunskap om hur omvårdnadspersonalen kommunicerar med och skapar en omsorgsrelation till 

personer med demenssjukdom. För att uppnå detta lämpar sig den kvalitativa metoden bäst, 

om vi ska nå kunskap om individens subjektiva upplevelser utifrån hennes egna ord, uttryck 

och meningsbeskrivningar (Larsson m fl. 2005:92). Kvalitativa intervjuer i halvstrukturerad 

form har genomförts för att besvara c-uppsatsen syfte och frågeställningar. Intervjuerna liknar 

ett vardagssamtal men har ett klart syfte (Kvale och Brinkmann, 2009:43). Vi har valt denna 

intervjuform eftersom eventuella oklarheter kan uppstå i intervjupersonens berättelse vid 

intervjutillfället som kan tydliggöras genom att följdfrågor ställs direkt.  

  

3.2 Vetenskapsfilosofiska positioner 

Fenomenologin försöker förstå sociala företeelser via deltagarnas egna perspektiv och skildra 

tillvaron som den upplevs utifrån antagandet att den väsentliga realiteten är vad människor 

anser den vara (Kvale, 2009:42). Hermeneutiken använder språket som ett 

kommunikationsmedel. Via språket i form av gester, verbalt språk, icke verbalt språk och 

handlingar förmedlas individernas motiv i möten mellan människor. Genom att tolka de olika 

delarna i texten sätts dessa delar ihop till en helhet. Genom att växelvis alternera mellan del 

och helhet växer så småningom en djupare förståelse fram för personens andemening i texten 

(Olsson & Sörensen, 2007: 99–101). Vår uppsats har ett fenomenologiskt perspektiv, som 

enligt Larsson (2005:93) fokuserar på exakta beskrivningar av intervjupersonernas upplevelse 

eller livsvärld, vilket vi hade som ansats i genomförandet av intervjuerna. Vår studie har även 

ett hermeneutiskt perspektiv, som enligt Larsson (2005:93) syftar till att tolka och förstå 

texter, vilket vi har gjort i vår analys där vi har transkriberat intervjuerna och tolkat de 

transkriberade texterna.  

 

3.3 Litteratursökning  

För att finna relevant litteratur samt få en överblick över tidigare forskning inom området har 

sökningar gjorts via databaserna LIBRIS, DiVA, SwePub, Pubmed samt Artikelsök. Vi har 

också sökt kunskap via internet; Socialstyrelsens, Regeringens och Svensk demenscentrums 

hemsida. Vi sökte även litteratur i Stockholms universitetsbibliotek för socialt arbete, Gävle 

högskolas bibliotek och Stockholms stadsbibliotek. Sökorden som användes var ”demens”, 
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”omvårdnadspersonal”, ”omsorg”, ”kommunikation” och ”relation” i kombination med 

varandra. Vid sökning i internationella databaser användes sökorden ”dementia”, ”nursing” 

”staff”, ”care”, ”communication” och ”relation” i olika kombinationer. Vid sökningarna läste 

vi avhandlingarnas abstract och de som bäst motsvarade uppsatsens syfte inkluderades.  

 

3.4 Förförståelse  

Vi har båda tidigare arbetat med äldre personer inom den offentliga sektorn och kommit i 

kontakt med demenssjuka personer. Vi var nyfikna på hur omvårdnadspersonal 

kommunicerade och skapade relationer till personer med demenssjukdom. Vi tycker att 

kommunikation är ett intressant och utmanande ämne. Vi tror att det måste vara särskilt svårt 

att kommunicera med demenssjuka personer, eftersom de har svårt att uttrycka sig på grund 

av kognitiv svikt. Under intervjuerna har vi försökt att inte låta vår förförståelse inverka utan 

låtit intervjupersonerna berätta ”fritt” utifrån deras perspektiv. Vår tidigare erfarenhet av 

arbete inom äldreomsorgen kan ha påverkat hur vi skapat frågorna till intervjuguiden. I vår 

tolkning av materialet valde vi troligtvis ut de citat som bäst beskrev svårigheterna kring 

kommunikationerna och där vår förförståelse kan ha påverkat resultatet. Enligt det 

hermeneutiska synsättet har forskarens förförståelse stor betydelse för hur materialet kommer 

att tolkas och därför är det viktigt att förklara forskarens förförståelse (Larsson m fl. 2005:93). 

Som författare är vi medvetna om att vår förförståelse kan påverka vårt arbete.  

 

3.5 Urval av intervjupersoner  

Urvalsgruppen bestod av sex kvinnor som hade från sex till femton års erfarenhet av 

demensvård. Fem var utbildade undersköterskor och en var vårdbiträde. Två särskilda 

boendena med inriktning demens i en svensk storstad valdes ut med tre intervjupersoner från 

vardera. För att få tag på intervjupersoner tog vi kontakt med verksamhetschefer på ett privat 

respektive kommunalt särskilt boende med inriktning demens.  Författarna kontaktade per 

telefon verksamhetscheferna på de två särskilda boenden med demensinriktning och gav 

muntlig information om studien. Efter verksamhetschefernas godkännande för intervjuer 

skickades även ett informationsbrev (bilaga 1) om studiens syfte, innehåll och utförande till 

respektive chef för påskrift om godkännande. Vederbörande ombads även av författarna välja 

tre personer vardera som de ansåg vara lämpliga för att delta i studien. Inklusionskriteriet var 

att informanterna skulle ha arbetat med demenssjuka personer i minst tre år.  
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3.6 Datainsamling 

Vi författade ett informationsbrev (bilaga 2) för att informera våra intervjupersoner. Tanken 

var att vi skulle ge intervjupersonerna detta brev innan de tackade ja till att medverka. På 

grund av tidsbrist blev det inte så, utan intervjupersonerna fick läsa igenom 

informationsbrevet före intervjuns start. Efter att de läst den skriftliga informationen 

accepterade samtliga intervjupersoner att delta i studien. Vi är medvetna om att detta inte var 

optimalt men samtliga intervjupersoner accepterade förfarandet. Innan intervjun berättade vi 

kort om syftet med intervjun för intervjupersonerna och att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan i intervjun. För att inte intervjupersonerna skulle påverkas av andra och störande 

faktorer genomfördes intervjuerna i ett enskilt rum på respektive särskilt boende med 

demensinriktning. Intervjuerna genomfördes enskilt för att få intervjupersonernas personliga 

uppfattningar och upplevelser. Vi talade även om att vi skulle använda en diktafon för 

inspelning av intervjuerna. Intervjuerna tog fyrtiofem minuter per deltagare. Båda författarna 

var närvarande vid samtliga intervjuer, en intervjuade och den andre observerade.  

 

Målet med den kvalitativa forskningsintervjun är att få tillgång till intervjupersonernas 

erfarenheter utifrån deras livsvärld. För att inhämta data om hur omvårdnadspersonalen 

kommunicerar och skapar en omsorgsrelation till personer med demenssjukdom har vi använt 

oss av halvstrukturerade intervjuer. Den halvstrukturerade intervjun består enligt Kvale av ett 

antal teman med tillhörande förslag på frågor (Kvale, 1997:121). Den intervjuguide som vi 

själva har utformat består av sjutton frågor (bilaga 3). De två inledande frågorna handlar om 

informanternas bakgrund, det vill säga hur länge denne har arbetat som undersköterska och 

med demenssjuka personer. Resterande frågor i vår intervjuguide har fokus på teman av 

betydelse för studiens syfte och frågeställningar. Vi utgick från två teman: kommunikation 

och omsorgsrelation. En provintervju genomfördes innan intervjuerna till studien för att testa 

intervjufrågornas relevans och begriplighet. Omgående efter intervjuernas genomförande 

transkriberades de ordagrant av båda författarna (Kvale, 1997:120–121). Materialet har 

förvarats inlåst och de bandade intervjuerna kommer att raderas när studien är avslutad. 

 

3.7 Dataanalys/tolkning 

I vår studie har vi använt oss av en hermeneutisk tolkning för att få en förståelse av 

omvårdnadspersonalens berättelser. Vi strävade efter att få utförliga intervjusvar och många 

citat för att kunna få fram en så sann bild som möjligt för att svara på vårt syfte och våra 

forskningsfrågor (Kvale, 1997:240-241). Intervjupersonernas svar tolkades enligt en 
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hermeneutisk ansats och med den hermeneutiska cirkeln som bearbetningsmetod utifrån valda 

teoretiska perspektiv i del- och helhetsanalysen. Vi transkriberade materialet var för sig för att 

därefter diskutera och analysera innehållet tillsammans. Sedan har vi tagit fram de mest 

framträdande orden som återkom i intervjuerna för att dela in dem i underteman genom att 

lyfta ut meningsbärande citat som sedan delanalyserade dem med hjälp av utvalda teorier. 

Därefter jämfördes resultaten med tidigare forskning i helhetsanalysen.  

 

3.8 Validitet  

Validitet i kvalitativ forskning rör sig om ”en metod som undersöker vad den är avsedd att 

undersöka” (Kvale och Brinkmann, 2009:264). När vi genomfört intervjuerna har båda 

författarna varit närvarande för att båda skulle ha möjlighet att ta del av den muntliga 

intervjun. Vi har därefter gemensamt transkriberat och diskuterat resultaten för att undanröja 

risk för feltolkning. Vi har försökt säkerställa validiteten genom att under hela 

forskningsprocessen kontrollera att syfte och frågeställningar stämmer överens med det vi 

frågar om och vill undersöka. Det är möjligt att göra andra tolkningar än de vi har gjort i 

denna studie men vi hävdar att våra tolkningar är grundade i det empiriska materialet. Genom 

att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide har vi haft möjlighet att kunna ställa 

följdfrågor vid eventuella oklarheter i svaren, vilket vi anser ökar validiteten (Kvale och 

Brinkmann, 2009:211f). Genom att vi fått rika beskrivningar från intervjupersonerna i studien 

anser vi att vi uppnått en god validitet. 

 

3.9 Reliabilitet 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009:263) innebär en mätning av reliabiliteten huruvida någon 

annan kan göra om samma studie och uppnå samma resultat. Reliabilitet inom kvalitativ 

forskning kan handla om intervjuarens skicklighet. Reliabilitet kan också handla om ifall 

intervjupersonerna i studien skulle svara likadant vid en annan intervjusituation (Kvale och 

Brinkmann 2009:263). Vi kan dock inte vara säkra på att intervjupersonerna i denna studie 

skulle svara på samma sätt vid en annan intervjusituation.  

 

3.10 Generaliserbarhet 

Den kvalitativa forskningen har inte samma möjligheter till generaliserbarhet som den 

kvantitativa forskningen. Detta beror på att kvalitativa studier ofta bygger på mindre eller icke 

slumpmässiga urval (Larsson, 2005:118). Utgångsläget i denna studie har inte varit att försöka 

uppnå generaliserbara resultat utan istället få en djupare förståelse för ett mindre antal 
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individers skildringar av hur de kommunicerar och skapar en omsorgsrelation till personer 

med demenssjukdom. 

 

3.11 Etiska aspekter  

När det handlar om människor som medverkar är det alltid viktigt att beakta etiska aspekter 

vid olika intervjuer i forskningssyfte. Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002:6) fastställer fyra huvudpunkter till skydd 

för enskilda personer vilka är information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.  

 

I studien har vi beaktat individskyddskravets olika huvudpunkter genom att vi har inhämtat 

tillstånd från ansvarig (i detta fall verksamhetschef) för att kunna genomföra intervjuerna på 

de särskilda boendena. Vi har berättat för deltagarna om studiens syfte och hur 

undersökningen i stora drag ska genomföras. Vi har inhämtat skriftligt samtycke från 

intervjupersonerna för att kunna genomföra intervjuerna. Vi har även informerat att de kan 

avbryta sin medverkan när som helst. Vi har beskrivit konsekvenserna av deltagandet för 

involverade parter. För att uppfylla kravet på konfidentialitet berättade vi för 

intervjupersonerna att de förblir anonyma. Vi har informerat intervjupersonerna och 

verksamhetschefer om att denna c-uppsats och dess data kommer att finnas tillgänglig i en 

databas över uppsatser när den väl är godkänd. Vi har varit noggranna med att poängtera för 

intervjudeltagarna att deltagandet i intervjun är frivilligt och att de kan avbryta när som helst 

utan att det ska återverka på dem. Vi har diskuterat konsekvenserna för deltagarna om de på 

något sätt kan skadas av sin medverkan i denna studie (Kvale och Brinkmann 2009:87). I 

Vetenskapsrådets (2002:6) rekommendation framgår att deltagarna ska tillfrågas om de vill få 

en rapport över eller sammanställning av undersökningen, vilket vi har gjort och en av 

deltagare har önskat få. Den färdiga rapporten kommer att överlämnas efter avslutat arbete. 

 

3.12 Studiens avgränsning 

Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till att endast intervjua omvårdnadspersonal 

eftersom de befinner sig närmast den demenssjuke personen i vardagen. Om vi hade 

inkluderat sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal och verksamhetschefer hade resultatet 

möjligen kunnat tillföras andra perspektiv. 
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4. TEORETISKA PERSPEKTIV 

För att kunna analysera studiens resultat har vi valt att använda oss av Blomdahl Frejs (1998) 

relationsteori och Blumers (1994) symboliska interaktionism. Kroppens gester/mimik samt 

tonfall står för cirka 75 % av budskapet, när vi kommunicerar med vår omgivning. Det 

verbala språket svarar alltså för endast en liten del. Om orden och kroppen sänder ut olika 

signaler är det kroppens budskap vi i första hand lyssnar till (Almberg och Jansson 2007:72–

74). I litteraturen framkommer att de demenssjuka personerna har svårt med 

kommunikationen och är mycket känsliga för kroppsspråk, tonfall och ansiktsuttryck, med 

vars hjälp de tolkar de ord som sägs och som är svåra att förstå. Enligt den symboliska 

interaktionismen träffas människor och interagerar med varandra och tolkar varandra för att 

kunna handla därefter. Genom att tolka olika symboler, t.ex. gester, mimik och kroppsspråk 

kan både den demenssjuke personen och omvårdnadspersonalen ge samma mening åt 

symbolen i interaktionen med varandra. Den symboliska interaktionismen som teori valdes 

för att öka förståelsen för kommunikationen dem emellan. Det framhålls även i litteraturen att 

relationen mellan vårdtagare och vårdare är grunden och förutsättningen för en god omsorg. I 

en studie som söker öka förståelsen för relationen mellan omvårdnadspersonal och personer 

med demenssjukdom tedde sig det därför naturligt att utgå från relationsteorin då den berör 

grundläggande värden av ömsesidighet i relationen och har en central betydelse i arbetet med 

människor.  

 

4.1 Relationsteori 

Gunborg Blomdahl Frej (1998) beskriver att det centrala i omsorgsarbetet är relationen mellan 

omsorgstagaren och omsorgsarbetaren. Hennes relationsteori utgår från Martin Bubers 

socialfilosofiska synsätt, vilket skildrar två motsatta relationstyper och förhållningssätt i 

tillvaron. Buber (1994) menar att jaget blir till i förhållande till duet. Det är i relationen till 

andra människor som vi blir människor. Mellan omsorgstagare och omvårdnadspersonal är 

relationen kärnan i arbetet och innehåller praktiska, sociala och existentiella dimensioner. Vår 

identitet skapas och människan upplever gemenskap i en Jag- Du-relation. Relationen mellan 

omvårdnadspersonalen och omsorgstagaren är det främsta arbetsredskapet (Blomdahl Frej 

1998:21). Ett professionellt förhållningssätt i omsorgsarbetet innebär att man ska eftersträva 

en subjekt-subjekt-relation, det vill säga en Jag-Du-relation till omsorgstagaren. Kännetecknet 

på en Jag-Du-relation är främst att man ser och bemöter varandra som unika individer. 

Relationen och handlingen är av ömsesidigt slag. Människor påverkar varandra. För att få 
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helhet, sammanhang eller mening i livet måste vi ha upplevt en Jag -Du -relation och ständigt 

kunna gå in i den relationen. När det gäller motsatsen, Jag-Det-relationen, utmärks den av ett 

subjekt-objekt-förhållande, där Duet i stället blir ett Det, ett ting, som vi behandlar, 

analyserar, åtgärdar, rent av manipulerar. Relationen och handlingen är ensidig och utgörs av 

ofullständig kommunikation (Blomdahl Frej, 1998:23-24). I socialt omsorgsarbete, som i 

övriga livet, måste det finnas Jag-Det-relationer. Ibland måste vi ”ta över” handlingar och 

beslut från omsorgstagaren, då de är oförmögna att förstå eller aktivt ta del i en dialog eller en 

konkret handling (Blomdahl Frej, 1998:24). I hjälprelationer som är professionella får varken 

Jag-Du eller Jag-Det relationer ta över. Omvårdnadspersonalen måste kunna balansera mellan 

de två förhållningssätten i olika situationer i omsorgsarbetet. Om vi i grunden ser en människa 

som ett Du, kan vi tillfälligtvis eller i vissa avseenden förhålla oss till henne som till ett Det, 

utan att generellt göra henne till ett objekt. Vi ser subjektet i objektet och försöker då, så snart 

och så ofta som möjligt framkalla subjektet och förhålla oss till omsorgstagaren som person 

(Blomdahl Frej, 1998:25). 

 

4.2 Symbolisk interaktionism 

Meads tankar om social interaktion och självet vidareutvecklade Blumer i sociologisk 

riktning. Blumer menade att varje människa har en förmåga att uppfatta sig själv i 

objektsform, har en förmåga att agera och kommunicera med sig själv och att detta är en 

process. När människor träffas och interagerar med varandra måste de hela tiden tolka 

varandra för att kunna handla därefter. Enligt Blumer är det alltid möjligt att på nytt omforma 

och omdefiniera, dvs. omtolka möten mellan människor (Andersen m.fl., 2007:150). 

 

Genom att tolka olika symboler, till exempel gester, tal, och val av kläder, ger människan dem 

mening och handlar därefter utifrån dessa tolkningar. Vad som händer inom oss men även i 

relation till andra är kärnan i symbolisk interaktionism (Meeuwisse, m.fl., 2006:104). 

 

Med symboler avses de tecken – ord, gester eller ansiktsuttryck – som uppfattas på ett 

liknande sätt av de flesta människor i ett sammanhang. Med andra ord ska innebörden i 

exempelvis ordet ”familj” vara lika och uppfattas lika av alla. Trost och Levin (2004:141–

143) menar även att symboler, om så i ordform eller i handling, har en känslomässig mening, 

genom att olika symboler kan ha en positiv eller en negativ inverkan på människor. För vissa 

kan ordet ”familj” ha en positiv klang av värme och gemenskap medan samma ord för andra 

kan stå för en känsla av ilska och svek (Trost och Levin 2011:144).  
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Grunderna i symbolisk interaktionism är att individerna agerar efter vilken betydelse saker har 

fått via tolkning. Detta är bundet till hur de förhåller sig till varandra varvid mening formas 

både på ett aktivt och skapande sätt (Augustsson, 2005:87). 

 

Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv och en utgångspunkt för att analysera 

den sociala verkligheten enligt Trost och Levin (2011:12). För att förstå mänskligt beteende 

och känslor är detta perspektiv en bra grund att utgå från. Trost och Levin anser att det finns 

fem beståndsdelar vilka är fundamentala för förståelsen av perspektivet symbolisk 

interaktionism (2011:13–14). Den första beståndsdelen är definitionen av situationen som 

innebär att den verklighet människan befinner sig i styr beteendet. Alltså påverkas 

människans beteende av hur han/hon uppfattar en viss situation. Den andra och viktigaste 

beståndsdelen inom symbolisk interaktionism är att all interaktion är social, vilket innebär att 

människan alltid ägnar sig åt någon form av interaktion vare sig det är i form av kroppsspråk, 

miner eller tal. Den tredje beståndsdel som Trost och Levin tar upp är att människan 

kommunicerar med hjälp av symboler. En symbol är när ett ord har samma mening för den 

enskilda människan som för andra i dennes omgivning. Den fjärde beståndsdelen är aktivitet 

och innebär att alla människor är med i en process, vilket betyder att människans beteende 

inte är statiskt utan föränderligt. Den femte beståndsdelen är att människan lever i nuet, vilket 

innebär att individen tolkar situationen och agerar utifrån detta. Människan agerar i nuet och i 

nästa stund är det borta men påverkar människans sätt att agera nästa gång. Erfarenheten från 

denna situation blir integrerat i de nya meningarna och värderingarna som individen har 

(Trost och Levin, 2011:15–26). Människan interagerar så gott som hela tiden socialt. 

Människor samspelar med varandra men även med sig själva genom att tala med sig själva, 

det vill säga genom att tänka, medvetet eller omedvetet Trost och Levin (2011:105). 

 

Genom att utgå från två olika teoretiska perspektiv hoppas vi att nå ökad förståelse för 

kommunikationen och relationen mellan omvårdnadspersonalen och den demenssjuke 

personen.  Vår förhoppning är att de olika perspektiven ska kunna komplettera varandra och 

ge mer nyanserade analyser av materialet. 
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5. RESULTAT OCH DELANALYS 

 

I detta avsnitt presenteras resultaten från de intervjuer som har genomförts och den analys 

som har gjorts utifrån det empiriska materialet. Resultaten utgår från våra huvudteman, 

kommunikation och omsorgsrelation mellan omvårdnadspersonal och demenssjuka personer, 

som delats in i mindre delar. Efter varje del kommer en delanalys som utgår ifrån de valda 

teorierna och avser tolkningar av specifika underteman. Vi ville ta reda på hur 

omvårdnadspersonalen gick tillväga för att kommunicera med och skapa en omsorgsrelation 

till demenssjuka personer. För att underlätta läsbarheten har vi gjort vissa språkliga ändringar 

i intervjucitaten, eftersom vissa av våra intervjupersoner inte har svenska som modersmål. Tre 

punkter i början eller slutet av ett citat innebär att citatet är taget ur ett längre sammanhang. 

Tre punkter inom parentestecken markerar att delar av citatet har utelämnats. Efter varje del 

följer delanalysen direkt efter. 

 

Samtliga sex intervjupersoner var kvinnor och har fingerade namn. Fem av intervjupersonerna 

har undersköterskeutbildning. Den sjätte är inte utbildad undersköterska men har lång 

erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.  

 

5.1 Tema 1 

Kommunikation mellan omvårdnadspersonal och demenssjuka personer 

Anpassade former av ord och kroppsspråk vilket kan vara gester, mimik och även sång är 

viktiga för att kunna kommunicera med dementa personer, berättar intervjupersonerna. 

Kunskap om demenssjukdomar och personens livshistoria är andra aspekter som underlättar 

kommunikationen med demenssjuka personer. Intervjupersonerna beskriver att det finns både 

positiva och negativa faktorer som påverkar kommunikationen.  

 

5.1.1 Anpassade former av ord och kroppsspråk i kommunikationen 

Intervjupersonerna berättar att de använder sig av anpassade former av kommunikation med 

de demenssjuka personerna. Budskapen är tydliga och anpassade till den dementes möjlighet 

att förstå, och kompletteras med gester, mimik och även sång för att förtydliga när ord inte 

räcker till. Intervjupersonerna uppger att det är viktigt för en lyckad kommunikation att lyssna 

in vad den demente säger eller ger uttryck för genom kroppsspråket. Intervjupersonerna 

uppger även att det är av betydelse hur de närmar sig den demente. Vissa intervjupersoner 
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upplever hinder i kommunikationen, till exempel när de talar för fort, otydligt eller har ett hårt 

röstläge. Intervjupersonerna beskriver på följande sätt hur de går tillväga för att kommunicera 

med den demente personen:  

 

”Man måste ge dem tid och lyssna in dem, man får inte ha för långa meningar, man måste 

vara ganska kort så att de hinner förstå och komma ihåg, vissa glömmer snabbt så korta 

kommandon. (…) Tydligt och lugnt, ögonkontakt. (…) Kroppsspråket, peka och visa med 

händerna.” (Eva) 

 

En intervjuperson berättar att hon kommer från Sydeuropa, vilket påverkar hennes talade 

svenska. Hon säger att hennes modersmål talas fort, vilket hon uttrycker på följande sätt: 

 

”Jag har problem för jag pratar väldigt fort ibland, vissa förstår inte vad jag säger, så jag 

försöker tala långsamt till dem…  ” (Consuela) 

 

Även språkets klangmelodi kan påverka kommunikationen med de dementa personerna, 

uppger en intervjuperson: 

 

”Eftersom jag kommer från ett Sydeuropeiskt land talar vi lite hårt tycker många och jag 

kan märka att de blir lite oroliga. Jag förstår att jag måste tala med en låg och mjuk röst, 

då blir de lugna.” (Branka) 

 

En intervjuperson nämner att hon har uppmärksammat ordvalets betydelse i 

kommunikationen med de dementa personerna. Hon berättar att unga sommarvikarier ibland 

använt sig av slanguttryck, som gjort att kommunikationen brustit. 

 

”Men språket påverkar, man märker unga tjejer till exempel som har lite slang hör hur de 

pratar, påverkar hur de når fram till den demenssjuke personen. Alltså svenskan är ju 

jätteviktig tror jag och hur man pratar, hur du använder dig av det svenska språket.” 

(Sara) 

 

En annan anpassad form av kommunikation som ibland kan underlätta är sång, vilket en av 

intervjupersonerna ger exempel på:  
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”Man kan sjunga ibland. Ibland går det inte att nå dem, då måste vi sjunga lite grann och 

då kan jag lyckas.” (Nippa) 

 

Att använda gester för att förstärka orden, och på vilket sätt personalen fysiskt närmar sig den 

demente, har betydelse för hur de lyckas kommunicera med varandra. En intervjuperson 

uttrycker det på följande sätt: 

 

”Ja, det är också viktigt att man närmar sig personen framifrån så att hon kan se mig 

ordentligt. Om jag kommer bakifrån kan Svea bli rädd (…) Om man ska sätta sig så visar 

man här med händerna, kom och sätt dig.” (Eva) 

  

5.1.1.1 Delanalys  

Demenssjukdom ger betydande skador på förmågan att tolka, förstå och förmedla reaktioner 

på det som händer i interaktionen med andra och i världen i stort. Det innebär en extra 

utmaning för personalen när det gäller den kommunikativa problematiken vid omsorgen av en 

dement person (Edberg, 2002, s. 47). Med tanke på den dementes kommunikativa, kognitiva 

svikt berättar personalen att de använder sig av kroppsspråk och ansiktsuttryck för att 

förstärka den verbala kommunikationen. För att kunna kommunicera med den demenssjuke 

personen använder personalen korta meningar, korta kommandon och talar långsamt utan 

slangutryck. Personalen uppger att de tolkar den dementes kroppsspråk och mimik för att 

förstå vad den demenssjuke personen vill, säger eller menar. När de lyckas nå varandra, så att 

en dialog skapas, uppnås enligt Blomdahl Frej en Jag-Du-relation. För att åstadkomma en Jag-

Du-relation bemöter omvårdnadspersonalen de dementa personerna som unika individer och 

handlar utifrån vad som sker i nuet. Kommunikation sker i samspel genom dialog och 

förekommer verbalt eller icke-verbalt. En dialog förutsätter även ett lyssnande till den andre, 

vilket intervjupersonerna betonar är av vikt (Blomdahl Frej, 1998, s. 25–28). En av 

intervjupersonerna upplever att det uppstår hinder i kommunikationen när hon talar för fort. 

Enligt relationsteorin kan denna kommunikation liknas vid en Jag-Det-relation. En dialog 

uppkommer då inte och kommunikationen är enkelriktad, vilket enligt Blomdahl Frej leder till 

en oföränderlig relation. Det skapas och upplevs ingen gemenskap.  

 

Intervjupersonerna säger att de använder olika gester eller miner som förstärker orden och då 

kan kommunikationen fortsätta beroende på om den demenssjuke uppfattar gesterna och 

minerna på ett liknade sätt. Förlusten av språklig förmåga innebär inte att kommunikationen 
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tar helt slut, utan tolkningen av den måste förfinas och omvårdnadspersonalen måste vara mer 

uppmärksam på både den demenssjukes och sina egna gester, miner och kroppsspråk. Genom 

att använda sig av anpassade former i kommunikationen kan budskapet från 

omvårdnadspersonalen nå fram till den demente personen via tolkningar av den sociala 

världen, det vill säga när de interagerar med varandra. Genom att personalen förstärker sitt 

verbala språk genom kroppsspråk och gester kan en interaktion ske om den demente 

personen, trots dennes kognitiva svikt, uppfattar omvårdnadspersonalens gester och 

kroppsspråk som omvårdnadspersonalen avser, vilket överensstämmer med symbolisk 

interaktion (Trost och Levin 2011:20–21). 

 

5.1.2 Omvårdnadspersonalens kunskap om demenssjukdomar och den demenssjuke   

         personens livshistoria 

Intervjupersonerna berättar att kännedom om den demenssjuke personens livshistoria är viktig 

för kommunikationen. Att ha kunskap om olika demenssjukdomar och sjukdomens olika faser 

har betydelse för att man ska kunna ha en framgångsrik kommunikation. De säger också att 

anhöriga är betydelsefulla eftersom de känner till de dementas livsberättelser.  

  

”Man måste absolut ha hans bakgrund och veta hur länge han har varit sjuk för att 

kunna tala med honom på ett bra sätt. Sen är det ju givetvis information från 

anhöriga som är viktig och man måste ju förstå sjukdomen.” (Eva) 

 

”Jag brukar läsa igenom personens livsberättelse och då går det lättare att tala med Stina. 

Då vet jag mer om henne och jag har flera ingångar till samtal.” (Seija) 

  

Beroende på vilket stadium av sjukdomen som den demenssjuke personen befinner sig i talar 

personalen till dem på olika sätt. I slutstadiet av sjukdomen får samtalet mer 

informationskaraktär. En intervjuperson beskriver detta på följande sätt: 

  

”Ja, i början har man en annan kommunikation, man pratar som till en person som inte är 

sjuk. Men sen ju sämre de blir använder jag mig av kortare meningar och talar om vad jag 

skall göra, till exempel: nu kommer jag att tvätta dig under armarna. Det är mycket hålla 

handen, titta i ögonen och ansiktet.” (Sara) 
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5.1.2.1 Delanalys  

De flesta intervjupersoner betonar vikten av att känna till personens livshistoria som en del i 

att underlätta kommunikationen. Ju mer omvårdnadspersonalen vet om den demenssjuke 

personens livshistoria, desto lättare blir det att kommunicera med och förstå personen. Detta 

skulle utifrån relationsteorin kunna innebära att omvårdnadspersonalen i kommunikationen 

med den demenssjuke personen skapar en Jag-Du-relation. När omvårdnadspersonalen får 

information om den dementes livshistoria främjas kommunikationen och umgänget 

underlättas med den berörda personen på dennes villkor, det blir en subjekt-subjekt-relation. 

Omvårdnadspersonalen får av livsberättelsen indirekt ett sammanhang och därigenom 

framträder en unik individ.  

 

En intervjuperson talar om att när demensen utvecklas från lindrig till svår ändras 

kommunikationen från dialog till ensidig information. När den demenssjuke personen 

befinner sig i slutstadiet av sjukdomen kommunicerar omvårdnadspersonalen informativt. 

Denna kommunicerande handling är enligt relationsteorin en Jag-Det-relation, därför att det 

inte uppstår någon dialog. Om omvårdnadspersonalen ser den demente personen som ett du i 

relationen kan de ibland förhålla sig till den dementa människan som ett Det i handlingen, 

utan att göra henne till ett objekt generellt.  

 

Enligt symbolisk interaktionism analyseras den sociala verkligheten. När 

omvårdnadspersonalen möter den demenssjuke personen, innebär det att de inte vet hur, när 

och var personen med demenssjukdom är i sin föreställningsvärld, till exempel kan denne 

vänta på att hans/hennes mamma och pappa ska komma hem. Den demenssjuke kan även ha 

glömt bort vem han/hon är i interaktion med. Livsberättelsen kan här vara till hjälp för 

omvårdnadspersonalen för att förstå och tolka den sociala verkligheten tillsammans med den 

demenssjuke personen i deras värld.  

 

5.1.3 Faktorer som påverkar kommunikationen 

Intervjupersonerna berättar att en viktig åtgärd för att förbättra kommunikationen med 

personer med demens, är att alla potentiella källor till störningar identifieras och minskas eller 

avlägsnas. De beskriver att oljud och buller inverkar negativt på den dementes förmåga att 

kommunicera, till exempel högljudda samtal eller en TV- eller radioapparat som står på. 

Intervjupersonerna berättar också att när de tar den demente personen avsides, till exempel till 

hans/hennes egna rum, är det lättare att nå fram i kommunikationen: 
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  ”Man får ju mer kontakt när man sitter i lugn och ro och pratar, här i matsalen blir de ju  

  distraherade av ljud och saker. (…) TV:n som skrålar är störande.” (Eva) 

 

Intervjupersonerna beskriver också att det finns andra faktorer som försvårar, exempelvis när 

personalen är färre än de skall vara. Då finns inte tiden som behövs för de dementa 

personerna. 

   

”Det blir ju sämre med kommunikationen när det är underbemannat och stressigt, man 

har ju inte tiden med dem då. Man hinner inte lyssna på dem ordentligt. Det kan bli 

stökigt då på avdelningen. Det blir de boende som blir lidande. De blir också upprörda, 

ilskna, det blir svårt att hjälpa och nå dem, de blir aggressiva.” (Seija) 

 

En intervjuperson beskriver att djur kan underlätta både för kommunikationen och för 

relationen med den demenssjuke personen. Detta beskrivs på följande sätt: 

  

 ”… Om någon är arg brukar vi hämta katten eller hunden och då brukar de lugna  

 ner sig, sånt hjälper ju till, då kan man få kontakt igen.” (Eva) 

 

5.1.3.1 Delanalys  

Flera intervjupersoner säger att tillräckligt med personal och framför allt tid är viktiga 

förutsättningar för god kommunikation. När det är otillräckligt med personal och tid inte 

finns, hinner omvårdnadspersonalen inte lyssna på och svara den demenssjuke personen, 

individen står inte i fokus då. Enligt relationsteorin skulle detta kunna ses som en subjekt-

objekt-relation eftersom omvårdnadspersonalen är stressad och inte hinner se den 

demenssjuke personen som en unik person. De förmedlar inte heller trygghet och tillit till den 

demenssjuke individen. När djur i vården fungerar som avledare i situationer som är 

konfliktfulla neutraliserar djuret situationen i nuet. När den demente personen blivit avledd 

ges möjlighet för honom/henne att tolka om den nya situationen och när det konfliktfyllda är 

avvärjt kan kommunikation möjliggöras. Det kan jämföras med den femte beståndsdelen i 

social interaktionism där människan lever i nuet och tolkar in situationen och agerar utifrån 

den tolkade situationen (Trost och Levin, 2011:15–26).  
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Den personorienterade kommunikationen kan inte ske när omgivningsfaktorer inverkar 

negativt, till exempel när en TV är påslagen med hög volym, eftersom den demente personen 

på grund av sin kognitiva svikt behöver lugn och ro för att förstå eller kunna kommunicera.  

 

5.2 TEMA 2  

Omsorgsrelationen mellan omvårdnadspersonal och demenssjuka personer 

Intervjupersonerna berättar att de behöver ha vissa förmågor som t.ex. att lyssna, visa respekt, 

ha tålamod och empati samt vara ödmjuk för att en god omsorgsrelation skall kunna skapas. 

De använder sig också av olika strategier såsom humor för att kunna skapa en 

omsorgsrelation med den demente personen. Intervjupersonerna talar även om att det finns 

olika situationer då relationen mellan dem och de demenssjuka kan påverkas. I intervjuerna 

framkommer att en förutsättning för att kunna skapa en omsorgsrelation, bland annat är att få 

tillräckligt med tid med den demenssjuke personen.  

 

5.2.1 Omvårdnadspersonalens kunskap om den demenssjuke personens bakgrund 

För att kunna utveckla en god omsorgsrelation behöver personalen inhämta information om 

personens bakgrund för att förstå den dementes behov. Intervjupersonerna uttrycker det på 

följande sätt: 

 

 ”Vi brukar läsa lite bakgrund, sen kan man välkomna honom, prata med  

 honom, fråga honom om vad han tycker om för mat och vad han har för vanor.  

       Så gör vi.” (Binta)      

  

5.2.1.1 Delanalys  

Om omvårdnadspersonalen inte känner till något om den demenssjukes bakgrund blir det 

svårt att nå en djupare dimension i det ”mellanmänskliga”. Kärnan i det mellanmänskliga är 

personens ”sanna jag”, det vill säga vem personen egentligen är och för att verkligen förstå 

vem människan är bakom sin demenssjukdom krävs att personalen får tillgång till den 

demenssjuke personens bakgrund. Den demenssjuke personen har på grund av en kognitiv 

svikt svårigheter att förmedla vem denne är. Utifrån relationsteorin kan den demenssjuke 

personen ses som ett objekt av omvårdnadspersonalen om de inte känner till den demente 

personens bakgrund, något som därmed försvårar omsorgsrelationen.  
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Om personalen har kunskap om den demenssjukes bakgrund kan han/hon ges möjlighet att 

vara med i den dementa personens livsvärld, där den för tillfället befinner sig. Denna kunskap 

om den dementes bakgrund kan då ge förutsättningar för en god omsorgsrelation. Med hjälp 

av symbolisk interaktion kan denna situation tolkas utifrån Trost och Levin (2011:14–19) som 

att människan varseblir eller definierar sin situation som verklig och styr sitt beteende utifrån 

detta. 

 

5.2.2 Omvårdnadspersonalens förmågor och relationsstrategi 

Intervjupersonerna uppger att förutsättningar för att skapa en god omsorgsrelation är att 

omvårdnadspersonal har förmåga att lyssna, visa respekt och empati och vara ödmjuk. Om 

personalen har dessa förmågor kan trygghet skapas för de dementa och förutsättningar finns 

för att en god omsorgsrelation kan utvecklas. Intervjupersonerna beskriver detta på följande 

sätt: 

 

”Man måste vara ödmjuk, vad har jag gjort för något speciellt eller bättre i mitt liv än de. 

Jag har ingen rätt att tro att jag är bättre än de.” (Sara) 

 

”Ja, jag känner att empati och respekt är jätteviktig för relationen… Jag brukar 

 försöka behandla dem som jag själv vill bli behandlad.” (Seija) 

 

”Som personal måste man ha tålamod och kunna lyssna in, följa dem där de är.” (Nippa) 

 

En av intervjupersonerna säger att hon använder sig av humorn som arbetsredskap för att 

kunna skapa en bra grund för omsorgsrelationen mellan henne och den demente personen.  

 

  ”Jag brukar vara väldigt glad av mig och skrattar mycket, jag använder mig av humorn 

  för att försöka skapa en bra relation till dem, man liksom skojar med dem.” (Seija) 

   

5.2.2.1 Delanalys  

Personalen säger att de som har förmåga att lyssna, visa respekt, förmåga till empati och är 

ödmjuka har större möjligheter att utveckla en god omsorgsrelation till den demente personen. 

Om personalen har dessa förmågor kan en god omsorgsrelation utvecklas och den kan då 

liknas vid en Jag-Du-relation utifrån relationsteorin. Personalen har då genom dessa förmågor 
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skapat en förtrolig, ”äkta” relation till den demente personen. När dessa förmågor saknas hos 

personalen finns det en risk att den förtroliga relationen uteblir, en distans uppstår, som kan 

liknas vid en Jag-Det-relation (Blomdahl Frej, 1998:24).  

 

Trost och Levin (2011:21) pekar på att människan är aktiv och föränderlig, vilket kan 

innebära en kontinuerlig process. För en demenssjuk person är detta något som hela tiden 

pågår på ett annat sätt än hos personer utan demenssjukdom. För den demente personen kan 

detta hela tiden antas förändras, vilket ställer stora empatiska krav på personalen att kunna 

sätta sig in i den dementes upplevda livsvärld. Enligt symbolisk interaktionism krävs det ett 

ömsesidigt rolltagande för att skapa en relation, då personalen försöker föreställa sig vad den 

demenssjuke tänker och känner, och utifrån en föreställning om den demenssjukes behov ges 

möjlighet för den demenssjuke personen att ta en roll (jfr Trost och Levin 2011:163–164).  

 

5.2.3 Förhållanden som kan påverka omsorgsrelationen 

Intervjupersonerna talar om att det finns situationer då relationen mellan dem och de 

demenssjuka kan påverkas. Det kan vara situationer som när omvårdnadspersonalen måste ge 

den demenssjuke personen medicin han/hon inte vill ta. Det kan också vara vid 

olyckshändelser när den demente inte hinner till toaletten eller duschar och helt plötsligt går 

iväg med huvudet fullt med schampo. I dessa situationer kan ibland personalen behöva ”ta 

över”, vilket kan upplevas som stressande och psykiskt påfrestande.  

  

 ”Ja, det är det här med medicingivningen som kan gå snett ibland. Jag skulle ge Stina 

hennes morgonmedicin, men hon vägrade att ta den och blev sur på mig. Jag försökte 

flera gånger att ge den till henne men hon blev bara surare för varje gång och jag blev 

stressad. Man vet ju att hon måste ha den. Till slut krossade jag medicinen och blandade 

den med kräm, sen gick jag tillbaka och sa här ska du få något gott och då tog hon den.” 

(Binta) 

  

En intervjuperson säger att en relation snabbt kan förändras, från att ha varit en god relation 

till att bli en dålig. Hon berättar om en situation som hon särskilt kommer ihåg:  

 

 ”… det började bra i duschen men sen helt plötsligt sprang hon ut naken i korridoren och 

jag var ju tvungen att springa efter för att ta in henne. När jag försökte få henne tillbaka 

till rummet grät hon och såg rädd ut. Jag mådde dåligt i flera dagar efter det. Som tur är 
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kan jag prata med dem som man jobbar med (…) Det känns ju ändå kränkande, man har 

ju gjort något som den inte vill, fast man vet att det är för hennes egna bästa.” (Eva) 

 

5.2.3.1 Delanalys  

I vissa situationer påverkas relationen mellan personalen och de demenssjuka negativt. 

Personalen måste ibland objektifiera den demente personen för att kunna hjälpa denne på 

bästa sätt, vilket intervjupersonerna uttrycker med att ”ta över”. Utifrån relationsteorin 

utvecklas då en Jag-Det-relation. Om personalen i grunden ser den demente personen som ett 

Du kan han/hon tillfälligtvis objektifiera den demenssjuke personen utan att permanenta 

synsättet (Blomdahl Frej, 1998:24). 

 

5.2.4 Tid som strukturell förutsättning för omsorgsrelationen 

Intervjupersonerna talar om att det är extra viktigt att ha tillräckligt med tid när de arbetar 

med målgruppen personer med demenssjukdom. Ett exempel är när personalen behöver möta 

den demente personen i dennes upplevelsevärld. För att inte skepsis eller misstro skall skapas 

i relationen fordras tillräckligt med tid. Ett annat exempel är att tid måste finnas så att den 

demente personen inte behöver uppleva att han/hon blir påskyndad när personen skall svara 

på något. Intervjupersonerna upplever att de känner sig misslyckade och blir stressade då 

relationen fallerar till den demente personen på grund av att tiden inte finns.  

 

 ”Det är ju när man känner att i dag har jag inte haft gott om tid och det är ju ofta, man 

kan inte ta hand om dem lugnt och fint liksom, ge dem den här tiden som de behöver. Då 

kan det vara svårt att nå dem och det känns som om jag misslyckats i förhållandet, då 

känner jag att jag är på ruta ett igen.” (Seija)  

 

 ”Jag tycker man skall vara fler personal för då ges tiden att kunna vara i den värld de 

upplever just då, till exempel när Britta vill gå hem till sin mamma. Har man inte tiden är 

det lätt att man missförstår och att de lätt blir misstänksamma.” (Sara) 

 

”Ja, det är ju det här med tiden. Det påverkar ju kontakten mellan oss, det är ju sämre när 

det är underbemannat, man har ju inte tiden som behövs med dem. På kvällarna när jag är 

ensam blir jag lätt stressad eftersom jag inte hinner med att ge dem den tid de behöver 

och då kan det bli kaos oss emellan.” (Eva) 

 



29 
 

5.2.4.1 Delanalys  

Enligt intervjupersonerna är att ha tillräckligt med tid tillsammans med den demente personen 

en förutsättning för att lyckas i omsorgsrelationen. Enligt relationsteorin är äkthet och 

ömsesidighet förutsättningar för en relation av en Jag-Du karaktär. Omvårdnadspersonalen 

behöver lyssna in och observera de demenssjuka personerna för att kunna lyckas i 

omsorgsrelationen. För att detta skall vara möjligt krävs tid, eftersom de dementa har en 

kognitiv svikt och på grund av detta behöver extra tid för att kunna medverka och en relation 

uppstå. När denna tid inte finns har personalen inte möjlighet att sätta sig in i den dementes 

situation, de känner sig misslyckade och stressade. I dessa situationer skapas en Jag-Det 

relation vilket innebär att personalen objektifierar den demente personen och relationen 

uteblir. Omvårdnadspersonalen måste försöka se och uppleva problemet utifrån den dementes 

perspektiv och använda sig av inlevelse, fantasi, sinnesuttryck, intuition och kunskap för att se 

en unik människa dvs. för att en person ska träda fram (Blomdahl Frej, 1998:30). Det kallas 

inom demensomsorgen ett personcentrerat arbetsätt. 
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6. SAMMANFATTANDE HELHETSANALYS  

Utifrån intervjupersonernas utsagor analyseras slutresultatet tillsammans med de valda 

teorierna och tidigare forskning i detta kapitel. Syftet är att utifrån omvårdnadspersonalens 

skildringar belysa hur de kommunicerar och skapar en omsorgsrelation till en person med 

demenssjukdom, samt vilka faktorer och förhållanden som påverkar kommunikationen och 

omsorgsrelationen. 

 

6.1 Kommunikation och relation mellan omvårdnadspersonal och demenssjuka 

personer 

Vi fann att omvårdnadspersonalen anpassar kommunikationen till den demenssjuke personen. 

En intervjuperson berättar att hon talar med korta meningar, korta kommandon och talar 

långsamt till demenssjuka personer. En annan intervjuperson säger att språket är viktigt, 

därför använder hon inga slangutryck när hon pratar med personer med demenssjukdom. 

Intervjupersonerna talar om att de kommunicerar mestadels genom kroppsspråket, dels genom 

att man kan tolka mimik och kroppsspråk hos den demente för att förstå vad personen vill, 

dels genom att man använder kroppsspråket och gester för att förstärka den verbala 

kommunikationen till den demenssjuke personen. Liknande fynd rapporterar Holst (2000). 

Enligt Trost och Lewin påverkas människans beteende av en viss situation och hon handlar 

utifrån den tolkade situationen. Den demenssjuke personen har problem med att tolka 

situationer ibland och då kan omvårdnadspersonalen hjälpa till genom att använda sig utav 

olika symboler – ord, gester och ansiktsuttryck som uppfattas lika av dem båda. 

 

En av intervjupersonerna berättar i vår studie om en duschsituation där hon misslyckades att 

interagera med den demente personen som vi tolkar som en Jag-Det-relation utifrån 

relationsteorin eftersom det inte uppstod någon dialog. Intervjupersonen uppgav att hon 

mådde dåligt i flera dagar efteråt. Vi tolkar det som att hon då inte kunde balansera mellan de 

två förhållningsätten: Jag-Du och Jag-Det relationer.  

 

Vi fann att tid beskrivs som en viktig förutsättning i kommunikation med demenssjuka 

personer.  En intervjuperson upplever att när tid inte finns för att ta hand om personer med 

demens blir det svårt att nå fram till dem och hon får en känsla av misslyckande i relationen 

till den demenssjuke personen. Liknande resultat rapporterar Holst (2000) och Socialstyrelsen 

(2010).  
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Denna situation tolkar vi som att intervjupersonen inte ges tillräcklig tid för att kunna se den 

demente personen som en unik individ, det vill säga se hela människan, för att kunna mötas i 

dialog. 

 

Studien visade också på att när omvårdnadspersonal använde sig av den verbalt anpassade 

formen sång, det vill säga sjöng för eller tillsammans med den demenssjuke personen verkade 

han/hon förstå sammanhanget utan att omvårdnadspersonalen verbalt behövde uttrycka vad 

som skulle göras, vilket bekräftas av Götell (2003) i en tidigare studie. 

 

Resultatet av studien bekräftar att användningen av de demenssjuka personernas 

livsberättelser ökar omvårdnadspersonalens förståelse och kunskap om personen i fråga. 

Dessutom underlättades kommunikationen mellan omvårdnadspersonalen och de 

demenssjuka personerna vilket även styrks i en tidigare studie av Hällgren Graneheim (2004). 

Omvårdnadspersonalen ges då en möjlighet att möta den demenssjuke personen i dennes 

livsvärld. Enligt relationsteorin uppstår då en Jag-Du-relation. En kommunikation kan skapas 

och i och med det finns en förutsättning för att en relation kan utvecklas enligt Blomdahl Frej 

(1998:23). I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 

understryks att det är viktigt för de demenssjuka personernas självkänsla att de påminns om 

sin egen historia. 

 

Vi fann i resultatet att omvårdnadspersonalen fysiskt närmade sig den demenssjuke personen 

framifrån för att möjliggöra ögonkontakt och därmed underlätta kommunikationen dem 

emellan. Liknande resultat presenteras av Ericsson (2011).  

 

En av intervjupersonerna berättar att hon kan använda sig av katten eller hunden på enheten 

när den demente personen är arg, för att på så sett avleda och återfå kontakt med personen. Vi 

fann att djur i vården kan fungera som avledare och skapa en förbättrad sinnesstämning för de 

dementa personerna. Resultat av liknande karaktär har tidigare rapporterats av Norling (2002).  

 

Genom att sammanväga delanalyserna är det uppenbart att alla relationer och interaktioner 

kräver ett genuint människointresse. Demenssjuka personer är en utsatt grupp som behöver 

stöd och hjälp för att interagera på ett hållbart sätt. På grund av den kognitiva svikten 

glömmer de lätt var de är, vem de är eller vem de mött. Detta påverkar hur de skall tolka 

situationer och kunna handla därefter på ett korrekt sätt i interaktionen med andra människor. 
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Det har också framkommit att omvårdnadspersonal måste se individen som en unik människa 

och inte behandla de demenssjuka personerna som om de vore en grupp.  
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7. DISKUSSION 

 

7.1 Besvarande av frågeställningarna 

Syftet var att utifrån omvårdnadspersonalens skildringar belysa hur de kommunicerar och 

skapar en omsorgsrelation till en person med demenssjukdom. Vi ville även ta reda på vilka 

faktorer och förhållanden som påverkar kommunikationen och omsorgsrelationen.  

Vi anser att studiens frågeställningar har besvarats i vår uppsats och resultatet visar att 

intervjupersonerna har en likartad uppfattning om hur de kommunicerar och skapar en 

relation till personer med demens. I vår studie har det konstaterats att det finns en 

samstämmighet med tidigare forskning när det gäller hur omvårdnadspersonalen skapar en 

relation och kommunicerar med den demente personen.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Vi har konstaterat att en av de viktigaste förutsättningarna för att lyckas kommunicera och 

skapa en god omsorgsrelation till en person med demenssjukdom är att tillräckligt med tid 

ges. Det finns både positiva och negativa beskrivningar av hur omvårdnadspersonalen 

kommunicerar och interagerar med de demenssjuka personerna. Vi finner det troligt att om 

omvårdnadspersonalen inte får tillräckligt med tid med den demente personen blir det svårt att 

kunna möta denne i dennes livsvärld och se individen som en unik person. Förutsättningar 

saknas också för att kunna skapa tillit och trygghet i relationen. En förklaring till att 

omvårdnadspersonalen misslyckas i kommunikationen är bland annat att de inte hinner 

invänta svar från den demente personen eller att man missförstår varandra. 

 

Under studiens genomförande synliggjordes att anpassade former av verbaltspråk och 

kroppsspråk samt olika förmågor och strategier var viktiga i kommunikationen för att skapa 

en relation. När det gällde anpassade former av ordspråk och kroppsspråk handlade det 

mycket om hur omvårdnadspersonalen använde sin kropp och röst. Intervjupersonerna ansåg 

att det gavs förutsättningar för en lyckad kommunikation när de använde sig av gester, mimik, 

humor och sång för att förtydliga för den demente personen ”när ord inte räcker till”. 

Omvårdnadspersonalen säger i intervjuerna att förmågor som att vara empatisk, visa respekt, 

vara ödmjuk och lyssna aktivt på den demente personen är förutsättningar för att skapa en god 

omsorgsrelation. Vi ser det som meningslöst att försöka skapa en god relation till en person 

med demenssjukdom om inte dessa förmågor finns hos omvårdnadspersonalen. 
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När personer födda på fyrtiotalet når åttioårsåldern efter år 2020 kommer antalet demenssjuka 

att öka påtagligt. Samhället strävar efter att ge personer med demenssjukdom möjlighet att bo 

kvar i det egna hemmet så länge som möjligt med hjälp och stöd av hemtjänst och anhöriga. 

Samtidigt pågår utvecklingen av det särskilda boendet för dementa. I socialtjänstlagen 

regleras kommunens skyldigeter när det gäller äldreomsorgen. Att arbeta med socialt arbete 

såsom biståndshandläggare och verksamhetschef i verksamheter för personer med 

demenssjukdom kräver kunskap om olika demenssjukdomar. Det är viktigt att förstå hur 

demenssjuka personer fungerar och vilka förutsättningar som krävs för omvårdnadspersonal 

som skall hjälpa de demenssjuka personerna både i ordinärt boende och i särskilt boende. Det 

har tidigare inte varit nödvändigt med en formell vårdutbildning för att arbeta i hemtjänst men 

de senaste fem till sex åren har krav på utbildning ökat och hemtjänstpersonal skall vara 

utbildad undersköterska för att få en fast anställning. I undersköterskeutbildningen ingår 

kurser om demenssjukdomar och omsorg. Vi är kritiska till att det var ytterst lite kunskap om 

ämnet demens i kurslitteraturen i socionomutbildningen med inriktning mot äldre. Efter 

genomförd socionomutbildning med inriktning mot äldre kan arbeten som 

biståndshandläggare och verksamhetschef sökas. Personer med demenssjukdom kommer att 

öka i framtiden och därför är det relevant att kunskap om demenssjukdomar ingår i 

socionomutbildningen.     

 

Vår förförståelse var att vi trodde att omvårdnadspersonalen skulle påstå att det var särskilt 

svårt att kommunicera med demenssjuka personer. Denna uppfattning har efter 

genomförandet av denna studie till viss del bekräftats. Det framkom att 

omvårdnadspersonalen hade kommunikationssvårigheter med demenssjuka personer. Tidbrist 

och underbemanning var två förhållanden som påverkade kommunikationen och skapandet av 

relationer men även att omvårdnadspersonalen måste använda sig utav tidigare nämnda 

förmågor och strategier för att kunna kommunicera och kunna skapa relationer.  

 

7.3 Metoddiskussion 

Naturligtvis har alla de val vi gjort påverkat studien, såväl vad gäller studiens resultat som de 

teorier vi använt oss av. Vi valde symbolisk interaktionism och relationsteori som verktyg i 

analysen och därmed har andra synsätt och teorier valts bort. I viss mån har vi i val av teori 

redan styrt vilka resultat vi kommer att få men genom att använda oss av två teorier har vi 

försökt nyansera perspektiven. 
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Vi valde en kvalitativ metod som skulle ge oss en djupare förståelse för vårt syfte med 

uppsatsen. Att välja en kvalitativ metod innebär både fördelar och nackdelar. En fördel har 

varit att vi har fått möta våra intervjupersoner ansikte mot ansikte och på så sätt kunnat få en 

djupare förståelse för svaren samt haft möjlighet att ställa följdfrågor direkt.  

 

Eftersom vi både är oerfarna intervjuare och därigenom inte haft någon större kunskap i hur 

man formulerar en frågeguide kanske resultatet sett annorlunda ut med mer erfarna 

intervjuare. Vi upplevde dock intervjusituationerna som positiva för intervjupersonerna 

eftersom vi var studenter och detta bidrog till en mer avslappnad miljö. 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning  

I samband med att vi gjorde studien upptäckte vi i urvalet att intervjupersonerna var kvinnor 

på de demensboenden vi studerat. Det vore intressant att intervjua män för att se om andra 

resultat skulle skapas, det vill säga om man undersökt frågan ur ett genusperspektiv. Det 

skulle också vara intressant att få andra yrkesgruppers syn på hur de kommunicerar och 

skapar en relation till personer med demenssjukdom, och om det i så fall skulle skilja sig åt 

från de svar vi fått här. 
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Bilaga 1 – Verksamhetschefens godkännande av datainsamling  

 

Vi är två studenter som studerar på socionomprogrammet med inriktning äldre och 

funktionshindrade, högskolan i Gävle. Vårt syfte är att undersöka kommunikationens och 

omsorgsrelationens betydelse för omsorgsarbetet med demenssjuka personer. Metoden i 

examensarbetet är kvalitativ intervju med fem-sex omvårdnadspersonal med minst tre års 

erfarenhet. Intervjuerna kommer att göras av undertecknade studenter under november 2010. 

Deltagarna informeras om examensarbetets syfte och intervjuernas genomförande. Efter 

deltagarnas informerade samtycke genomförs intervjuerna på en plats som bestäms av den 

deltagande. Intervjuerna spelas in och skrivs ut ordagrant. Uppgifter som kan identifiera 

deltagare tas bort. Ingen obehörig har tillgång till inspelat material eller utskrifter. Vid 

publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är frivilligt 

och kan när som helst avbrytas av de som blir intervjuade. Vi handleds i examensarbetet av 

docent Peter Öberg. 

 

 

 

Akademin för hälsa och arbetsliv  

Högskolan i Gävle  

Tfn 026-64 85 00 

Med vänlig hälsning  

__________________________ __________________________  

Märit Bergström och Tina Cederlund 

E-post: marit.bergstrom@yahoo.se E-post: tina.cederlund@comhem.se 

Tel: 073-729 68 20: Tel: 073-705 56 56 

 

 

Godkännande  
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Märit Bergström och Tina Cederlund 

genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

 

/  2010  

 

 

Verksamhetschef 
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Bilaga 2 – Informationsbrev  

 
Hej! Vi är två studenter som heter Märit Bergström och Tina Cederlund och studerar vår 

sjunde termin på socionomprogrammet på högskolan i Gävle. Denna höst ska vi skriva c-

uppsats, vars syfte är att undersöka hur ni kommunicerar och skapar en omsorgsrelation till 

personer med demenssjukdom. 

 

Vi skulle vara tacksamma om ni ville vara med i denna undersökning och bidra med era 

kunskaper och upplevelser inom ert yrkesområde. Under vårt arbete med uppsatsen kommer 

vi att följa vissa etiska riktlinjer. Detta innebär bland annat att din medverkan i intervjun är 

helt frivillig. Du har rätt att när som helst avbryta intervjun eller välja att inte svara på vissa 

frågor utan att uppge någon orsak. Ditt namn och dina andra personuppgifter kommer inte att 

presenteras i uppsatsen.  

 

Vi kommer att spela in din intervju med bandspelare för att på ett lätt sätt registrera hela 

intervjun. Intervjusvaren kommer sedan att vara underlag för en analys i uppsatsen. Under 

arbetets gång kommer vi att förvara dina personuppgifter och bandinspelningen så att ingen 

utomstående kommer åt dem. Intervjuerna kommer att raderas när studien är avslutad. 

 

Dina svar kommer enbart att användas i vår uppsats. Uppsatsen kommer dock att vara 

tillgänglig för allmänheten. Självklart skickar vi dig ett exemplar om du så önskar.  

 

Vi beräknar att intervjun kommer att vara cirka 30 till 45 minuter. Har du några frågor är du 

välkommen att ringa oss. 

 

Vi tackar på förhand för Er medverkan. 

 

Märit Bergström  Tina Cederlund 

 

Tel: 073-729 68 20  Tel: 073-705 56 56 
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Bilaga 3 – INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat som omvårdnadspersonal och är du utbildad undersköterska? 

2. Hur lång erfarenhet har du av arbetet med dementa personer? 

Kommunikation 

3. Är kommunikationen viktig i mötet med personer med demenssjukdom? Och i så fall på 

vilket sätt? 

4. Beskriv hur du gör för att kommunicera med den demenssjuke personen. 

5. Beskriv hur du kommunicerar med personen med demenssjukdom beroende på vilket 

stadiet i sjukdomen som han/hon befinner sig i. 

6. Finns det något i den fysiska miljön som påverkar kommunikationen er emellan? 

7. Vilken kunskap anser du som omvårdnadspersonal att man bör ha om den demenssjuke 

personen för att underlätta kommunikationen och förståelsen för hans situation?  

8. Händer det att du använder icke-verbal kommunikation med personen med 

demenssjukdom? Beskriv i så fall hur du gör. 

9. Finns det några faktorer som understödjer kommunikationen mellan dig och personen med 

demenssjukdom? 

10. Finns det några faktorer som motverkar kommunikationen mellan dig och personen med 

demenssjukdom? 

Omsorgsrelation  

11. Berätta hur du skapar en god omsorgsrelation till personen med demenssjukdom. 

12. Anser du att du behöver någon speciell strategi eller något särskilt förhållningssätt för att 

skapa en relation till den demenssjuke personen? 

13. Vilka egenskaper och förmågor behöver du för att skapa en god omsorgsrelation till den 

demenssjuke personen? 

14. Finns det situationer där du måste åsidosätta relationen med den demenssjuke personen? 

15. Om så, berätta om de situationerna. 

16. Berätta om hur du upplever den demenssjuke personen reagerar i er relation till varandra 

vid dessa situationer. 

17. Finns det några faktorer eller förhållanden som motverkar en god omsorgsrelation mellan 

dig och den demente personen? 
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Avslutande fråga 

18. Finns det ytterligare något som du skulle vilja tillägga som du tycker är viktigt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


