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Sammanfattning 

Bakgrund: Personer med demens är en växande grupp i världen. Sjukdomen bidrar till 

aktivitetsnedsättning och delaktighetsinskränkning vilket gör det viktigt för individerna att 

engageras i meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeuten har en viktig roll i att främja hälsan inom 

målgruppen genom att fokusera på aktivitet och delaktighet. Tidigare forskning visar att 

konstterapi kan ha positiva effekter för personer med demens. Konstvisningsaktiviteter 

anpassade för målgruppen är ett bra sätt att göra samhället mer demensvänligt, dock finns ingen 

samlad beskrivning över konstvisningsaktiviteter och deras upplägg. Syfte: Att kartlägga och 

beskriva olika konstvisningsaktiviteter anpassade för personer med demens. Metod: En 

litteraturstudie i form av en scoping review användes. Insamling av litteratur har gjorts i 

databaserna PsycINFO, PubMed och Scopus samt genom manuella sökningar. 20 artiklar 

inkluderades i resultatet vilka granskades och analyserades numeriskt och tematiskt. Resultat: 

Konstvisningsaktiviteternas upplägg beskrivs utifrån kategorierna: från museum till det egna 

hemmet, konstvisningsaktiviteternas inspiration, att betrakta konst, att skapa konst, sociala 

aspekter, utbildning av personal, samverkan och anpassningar. Slutsats: Flera av 

konstvisningarna har haft ett museum i New York som inspiration för utveckling av 

aktiviteterna och har förutom visning och diskussion kring konst även inkluderat någon typ av 

skapande aktivitet. Vidare forskning inom området behöver utföras i Sverige och Norden.  

 

Nyckelord: arbetsterapi, demensvänligt samhälle, konstvisningar 

 



 
 

Summary 

Title: Art display activities adapted for people with dementia - A scoping review. 

Background: The amount of people with dementia is growing around the world. Dementia leads 

to activity limitations and participation restrictions. Occupational therapists have an important 

role to promote health in this group by focusing on activities and participation. Research shows 

that art therapy can have positive effects on people with dementia. Art display activities adapted 

for the group is a good strategy to make the society more dementia friendly. However, there is 

no gathered description of art display activities and their design. Purpose: To map and describe 

different art display activities adapted for people with dementia. Method: A scoping review was 

used. Literature was selected in the databases PsycINFO, PubMed and Scopus together with a 

manual search. 20 articles where included in the result. The articles where numerically and 

thematically analyzed. Results: The design of the activities is described using the categories: 

from the museum to the home, the inspiration of the activities, to view art, to create art, social 

aspects, staff education, collaboration and adaptations. Conclusion: Several activities where 

inspired by a museum in New York. Many of the activities include some form of artmaking. 

Further research in the area is needed in Sweden and the Nordic countries. 
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Inledning 

Demens är ett av de främsta skälen till funktionsnedsättning och inskränkt självständighet för 

äldre personer runt om i världen (World Health Organization [WHO], 2012) och kan ha negativ 

påverkan på vardagliga aktiviteter och det sociala livet (Ekman et al., 2011; Socialstyrelsen, 

2017). Med rätt typ av stöd och insatser finns dock stora möjligheter för personer med demens 

att fortsätta vara delaktiga i samhället och behålla en hög livskvalité (WHO, 2012). 

Arbetsterapeuter arbetar med aktivitet som sitt främsta redskap och har kunskap att verka inom 

många olika områden där fokus ligger på alla människors rätt till meningsfulla aktiviteter. 

Genom att hjälpa och guida individer som drabbats av långvariga sjukdomar till att utföra 

aktiviteter kan känslan av meningsfullhet och värde i vardagen återskapas trots personens 

sjukdom (Erlandsson & Persson, 2014). Antalet personer med demens förväntas öka i takt med 

att människor lever längre. Därför är arbetsterapeutens hälso- och aktivitetsfrämjande insatser 

mot målgruppen ytterst viktiga (Ledgerd, 2015). Insatser inom kulturella områden som museer 

är ett exempel som startats upp för att inkludera personer med demens i samhället idag 

(Socialstyrelsen, 2017). Att betrakta konstverk har visat sig ha flera positiva effekter för 

personer med demens såsom stimulering av sinnen och ett ökat välbefinnande (Killick & Craig, 

2012). Det finns dock stor utvecklingspotential och möjligheter till förbättringar inom kulturella 

aktiviteter och i arbetet med att inkludera personer med demens i samhället (Socialstyrelsen, 

2017). Behovet är även stort av att arbetsterapeuter i högre utsträckning arbetar med aktivitet 

som redskap mot individer och grupper i samhället för att främja folkhälsan (Erlandsson & 

Persson, 2014). Ovannämnda faktorer har gjort författarna intresserade av att identifiera 

anpassade konstvisningsaktiviteter för personer med demens samt beskriva vilka upplägg de 

har. Kartläggningen kan fungera som en överblick samt inspiration för fortsatt utveckling inom 

området av arbetsterapeuter. 

Bakgrund 

Demens 

Idag lever cirka 160 000 personer med demens i Sverige. Antalet personer med demenssjukdom 

väntas öka med det dubbla till år 2050 (Socialstyrelsen, 2017). Sjukdomen har stor påverkan på 

de kognitiva förmågorna. Det vanligaste symtomet är minnesnedsättningar men sjukdomen kan 

också leda till beteendeförändringar, språksvårigheter, förvirring och ångest (Svenskt 

Demenscentrum, 2016a; Zahn & Burns, 2017). Sjukdomen är progressiv och gör att många 

personer med demens får svårt att klara sin vardag (Stokes, 2016; Svenskt Demenscentrum, 

2016a). Det finns symtomlindrande mediciner men ingen behandling som kan bota sjukdomen. 

Därför är det viktigt att personer med demens får så mycket stöd som möjligt för att fortsatt 

kunna ha ett aktivt liv (Stokes, 2016). Det finns flera olika typer av demens, den vanligaste är 

Alzheimers sjukdom (Zahn & Burns, 2017). 
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Aktivitet och demens 

Att leva med demens kan leda till känslor av meningslöshet då förmågan av att kunna ta eget 

ansvar i olika situationer förloras vilket vanligtvis leder till en beroendeställning av andra. 

Längtan är ofta stor efter att bli accepterad som individ, få känna meningsfullhet och utföra 

lustfyllda aktiviteter (Mazaheri et al., 2013). Deltagande i lustfyllda aktiviteter kan leda till att 

personer i ett tidigt stadie av demens på ett bättre sätt kan hantera och balansera de utmaningar 

som sjukdomen för med sig. Att fortsätta aktivera sig i meningsfulla aktiviteter som är mentalt 

stimulerande kan också ge individerna en känsla av att de kämpar emot sina minnessvårigheter 

(Genoe & Dupuis, 2014). Då personer med demens deltar i sociala aktiviteter anpassade för 

målgruppen är det viktigt att personalen som utarbetar aktiviteterna har kunskap om hur de ska 

möta behoven som individerna har (Söderhamn, Landmark, Eriksen & Söderhamn, 2016). 

Anpassningar av aktiviteter kan till exempel handla om att justera föremål, ytorna där 

aktiviteten utförs eller de sociala krav som ställs i utförandet. Anpassningar som möter 

individens behov kan öka känslan av engagemang men också minska oro och passivitet 

(Trahan, Kuo, Carlson & Gitlin, 2014). 

 

Anhörigas roll 

Den vanligaste vårdgivaren till en person med demens är personens egen make eller maka. Att 

vårda sin partner ses för många som en meningsfull uppgift men kan även upplevas som 

tidskrävande, fysiskt ansträngande och ta mycket energi från vårdgivaren (WHO, 2012). 

Rollförändringar i förhållandet och en obalans mellan parterna kan även uppkomma på grund 

av demenssjukdomen (Ekman et al., 2011). Det är inte ovanligt att vårdgivare till personer med 

demens har en hög social delaktighetsinskränkning (Riffin, Van Ness, Wolff & Freid, 2017) 

vilket gör att rätt stöd och uppstyrda aktiviteter där även anhöriga inkluderas är en viktig resurs 

från samhällets sida (WHO, 2012). 

Ett demensvänligt samhälle 

Idag pågår arbetet mot ett demensvänligt samhälle i Sverige. Det innebär ett mer inkluderande 

samhälle där personer med demens ges möjlighet att kunna leva med så hög livskvalitet som 

möjligt (Socialstyrelsen, 2017). För att en organisation eller ett samhälle ska ses som 

demensvänligt ska de fyra områdena plats, person, resurser och nätverk övervägas och uppfylla 

vissa krav. Exempelvis så ska platsen där personen med demens befinner sig vara lättillgänglig, 

trygg och enkel att förstå. Personerna som möter målgruppen ska ha en förståelse för demens 

och inte vara dömande. De resurser som finns i samhället såsom affärer, museum och bibliotek 

ska vara tillgängligt för personer med demens i lika stor utsträckning som för resten av 

befolkningen. Ett demensvänligt nätverk handlar om att det ska finnas ett samarbete och stöd 

på olika nivåer för personer med demens och deras anhöriga. Exempel på det är grupper för 

anhörigstöd och arbete över gränserna mellan olika professioner och yrkesområden (Crampton 

& Eley, 2013).  Ett exempel på en insats för personer med demens som finns i Sverige idag är 

den anpassade konstvisningen Möten med Minnen som bedrivs på flera museer runt om i landet 

(Socialstyrelsen, 2017; Svenskt Demenscentrum 2016b). Ytterligare utveckling av aktiviteter 

som ovan nämnda konstvisningar behöver dock fokuseras mer på för att skapa ett 
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demensvänligt samhälle samt för att öka stöttningen gentemot personer med demens 

(Alzheimer’s Society, 2012; Socialstyrelsen, 2017). 

Konstterapi och demens 

Konstterapi är en behandling som kan innefatta flera olika typer av kreativa aktiviteter som 

exempelvis att måla, skapa, spela/lyssna på musik eller betrakta konst. Konstterapi kan påverka 

beteendemässiga och känslomässiga faktorer positivt. Sociala relationer mellan personer med 

demens och anhöriga kan även stärkas genom konstterapi (Cowl & Gaugler, 2014). Konstterapi 

är en bra metod för att förbättra självkänsla och sociala förmågor (American Art Therapy 

Association, 2017) och kan öka kommunikationen i stunden för personer med demens (Beard, 

2011). Att betrakta konst har även positiv påverkan på personer med demens genom att 

association och engagemang främjas (Killick & Craig, 2012; Young, Camic & Tischler, 2015). 

Det kan öka möjligheterna till att personer med demens vågar uttrycka sig och vara med i 

diskussioner utan att vara rädda för att säga fel saker (Camartin, 2012). Konstterapi kan även 

leda till en ökad social delaktighet och positiva känslomässiga effekter (Camic, Baker & 

Tischler, 2015). Deltagande i konstterapi för personer med demens kan leda till ett ökat 

välbefinnande och ska därför ses som en viktig samhällsresurs. Om personer med demens 

involveras och ges möjlighet att utföra meningsfulla aktiviteter blir sjukdomen lättare att 

hantera vilket kan leda till en ökad livskvalité (Beard, 2011). 

Arbetsterapeutens roll 

Det är en mänsklig rättighet att delta i eller få stöd för att kunna vara delaktig i olika aktiviteter 

oberoende av en människas individuella förutsättningar (World Federation of Occupational 

Therapists [WFOT], 2006). Demens är en sjukdom som har påverkan på en individs 

aktivitetsutförande vilket gör arbetsterapeutens kompetens viktig för att hjälpa målgruppen. 

Arbetsterapeuten kan utreda personens styrkor, svagheter och förmågor och kan bedöma vilken 

typ av intervention som behövs för att aktivitetsförmågan ska kunna behållas så länge som 

möjligt (The American Occupational Therapy Association [AOTA], 2017).  

 

Personer med demens har ofta svårt att socialisera sig och interagera med andra (WHO, 2012). 

Interventioner för ökad social delaktighet är ett sätt för arbetsterapeuten att främja livskvalitet 

och välbefinnande hos personer med demens. Även delaktighet i aktivitet är ett viktigt 

ansvarsområde där arbetsterapeuten kan verka för målgruppen (Letts et al., 2011). Det krävs att 

professionen samarbetar mer med organisationer, föreningar och verksamheter för att kunna 

skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla (WFOT, 2006). AOTA (2017) beskriver att 

arbetsterapeuten kan fungera både som direkt vårdgivare till personer med demens men även 

som konsult. I rollen som konsult kan arbetet riktas mot personen med demens, deras anhöriga 

eller som expert inom aktivitet gentemot andra professioner och verksamheter. 

Teoretisk förankring 

Alla människor oavsett livssituation är i behov av att utföra meningsfulla aktiviteter då dessa är 

hälsofrämjande. Utförandet av aktiviteter som upplevs värdefulla för en individ tillskriver ett 

starkt personligt värde och ger en känsla av mening (Erlandsson & Persson, 2014). För personer 
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med demens blir aktiviteter meningsfulla då de skapar känslor av engagemang, välbehag, 

tillhörighet och självständighet (Beard, 2011). Alla aktiviteter som utförs skapar någon typ av 

värde, så kallat aktivitetsvärde. Aktiviteten i sig påverkas av personen som utför den, vilken typ 

av uppgift som utförs och omgivningen där den sker. Värdet som utförandet sedan för med sig 

är individuellt och kan vara sociosymboliskt eller självbelönande. Sociosymboliskt värde 

handlar om aktivitetens symboliska värde och om delaktighet i sociala sammanhang. Utförande 

av aktiviteter som tillskriver ett sådant värde kan ge individen en känsla av befrielse och lättnad 

från krav och press. Det kan leda till ökad möjlighet att uttrycka sig och kanalisera känslor som 

kan vara svåra att ge uttryck för i andra sammanhang (Erlandsson & Persson, 2014). Konst är 

ett exempel på en aktivitet som kan hjälpa personer med demens att få en förståelse och 

möjlighet till att uttrycka sina känslor, vilka annars skulle förbli outforskade (Killick & Craig, 

2012). Det självbelönande värdet beskrivs som den njutning och glädje som en aktivitet ger. 

Att utföra aktiviteter som genererar i ett självbelönande värde kan leda till en livsförstärkande 

känsla och göra att individen glömmer bort vardagliga bekymmer (Erlandsson & Persson, 

2014). Ett övergripande mål för personer med demens är just att bevara livskvalitén. Trots 

minnessvårigheterna är vikten stor av att kunna njuta av livet och utföra glädjefyllda aktiviteter 

för målgruppen (Brodaty & Seeher, 2017). Konstaktiviteter som är anpassade för personer med 

demens har ofta som målsättning att just öka meningsfullhet och välbehag (Beard, 2011).  

 

Att betrakta konst genom konstvisningar som är anpassade för personer med demens har ökat 

runt om i världen (Killick & Craig, 2012). Det finns dock ingen samlad beskrivning av utbudet 

inom konstvisningar anpassade för personer med demens eller hur visningarna är upplagda och 

går till. Arbetsterapeuten har kapacitet och en viktig roll i att arbeta för ökad hälsa och 

livskvalitet inom målgruppen genom sitt unika fokus på aktivitet och delaktighet. Enligt 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (2012) är en viktig uppgift för professionen även att bidra 

med och delta i olika utvecklingsarbeten. För att utveckling av konstvisningsaktiviteter 

anpassade för personer med demens ska kunna initieras av arbetsterapeuter i framtiden och för 

att sträva efter ett mer demensvänligt samhälle finns ett behov av att se över vilka 

konstaktiviteter som finns och hur de går till. 

Syfte 

Att kartlägga och beskriva olika konstvisningsaktiviteter anpassade för personer med demens. 

Material och metod 

Med studiens syfte som utgångspunkt valdes scoping review som studiedesign. Designen har 

använts för att samla in relevant litteratur inom ett område av intresse och följde en scoping 

reviews fem steg (Arksey & O’Malley, 2005).  

Urval 

I första steget identifierades forskningsfrågan för att kunna söka fram relevant litteratur (Arksey 

& O’Malley, 2005). Följande forskningsfråga valdes: Vilka konstvisningar finns anpassade för 
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personer med demens och hur ser deras upplägg ut? I andra steget identifierades sökord och 

relevanta databaser valdes ut (Arksey & O’Malley, 2005). Databaserna PsycINFO, PubMed 

och Scopus användes. Genom att använda flera databaser möjliggjordes chansen att hitta 

relevant litteratur inom ämnet. Tillämpningen av inklusionskriterier efter en första överblick av 

litteraturen underlättade för författarna att finna och välja ut relevant litteratur (Arksey & 

O’Malley, 2005). Följande inklusionskriterier valdes ut för att specificera urvalet:  

 

- Personer med alla typer av demens 

- Litteratur från 2007 eller senare 

- Litteratur på engelska 

- Visning av och diskussion kring konst ska vara den huvudsakliga delen av konstaktiviteten 

som beskrivs i studien. 

 

Sökorden art programs, art museum, visual arts och dementia har använts i olika kombinationer 

inom databaserna tillsammans med den booleska söktermen AND. I databaserna begränsades 

några av sökningarna även med hjälp av Abstract, Title och Keywords. Pilotsökningar 

genomfördes genom att olika sökord testades i flera olika databaser för att se över dess innehåll. 

Här valdes databaserna AMED, CINAHL och MEDLINE bort då de ej resulterade i relevanta 

artiklar. Beroende på utfallet vid genomförd pilotsökning valdes olika sökord i den slutgiltiga 

sökningen mellan de tre utvalda databaserna. En sökning gjordes också i databasen AgeLine, 

dock resulterade den endast i dubbletter och valdes därför bort. 

Datainsamling  

Sista sökningen ägde rum den 18 april 2018. Sökningen resulterade i 206 artiklar. Totalt 

återfanns 90 dubbletter. Några var dubbletter inom samma databas då två sökningar med olika 

sökord genomfördes i varje. I steg tre gjordes urval av litteraturen (Arksey & O’Malley, 2005). 

Författarna gjorde först ett urval utifrån artiklarnas titel och hur de svarade mot studiens syfte. 

Här valdes 41 artiklar bort. Efter att ha tagit bort dubbletter och icke relevanta titlar fanns 75 

artiklar kvar vars abstrakt lästes. Utifrån innehållet i abstrakt exkluderades ytterligare 35 artiklar 

som inte levde upp till inklusionskriterierna eller studiens syfte. Slutligen lästes 40 artiklar i 

fulltext. Båda författarna läste igenom samtliga artiklar och diskuterade dess innehåll för att 

hitta de av störst relevans. Artiklar som valdes bort beskrev inte tillräckligt utförligt hur 

konstvisningarna gick till eller uppfyllde inte inklusionskriteriet om att betrakta och diskutera 

konst som den huvudsakliga delen av aktiviteten. Efter denna relevansbedömning valdes 16 

artiklar ut för att ingå i resultatet. För att utöka antalet artiklar i resultatet gjordes manuella 

sökningar (bilaga 1) där tre artiklar tillkom genom att de nämndes i redan utvalda artiklars 

referenslistor. En visning nämndes även i textmassan i en av resultatartiklarna och söktes 

därefter fram. Tillsammans med de manuella sökningarna inkluderades totalt 20 artiklar till 

resultatet. En översikt av urvalet återfinns i figur 1.  
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Scopus  

92 träffar 

Sökord: [ABS] Art 

programs AND dementia; 

[TITLE-ABS-KEY] Art 

museum AND dementia 

 

PsycINFO 

71 träffar 

Sökord: [ab] Art programs 

AND [ab] dementia; 

Art museum AND 

dementia 

 

PubMed 

43 träffar 

Sökord: Art programs  

AND dementia; 

[Title/abstract] Visual Art 

AND [Title/abstract] 

dementia 

 

Antal träffar 

206 

Artiklar kvar  

116 

Abstrakt  

 75 

41 artiklar exkluderades 

utifrån titlar pga. irrelevans 

av ämne 

Dubbletter  

90 

35 artiklar exkluderas efter 

läsning av abstrakt då de ej 

svarade mot studiens syfte 
Artiklar lästa i 

fulltext 

40 

Artiklar inkluderade i 

studien  

16 

(Scopus 8) 

(PsycINFO 5) 

(PubMed 3) 

 

 

 

 

24 artiklar valdes bort efter 

genomläsning i fulltext då de ej 

beskrev hur visningarna gick 

till på ett tydligt sätt 

Totalt antal 

artiklar i studien 

20 

Inkluderade artiklar 

till studien genom 

manuella sökningar  

 4 

 
 

 

Databearbetning 

I det fjärde steget sammanställdes och kartlades den viktigaste informationen som framkommit 

av den litteratur som granskats (Arksey & O’Malley, 2005). En översikt av innehållet i de 

Figur 1. Översikt av artikelurval 



7 
 

artiklar som ingår i studien återfinns i bilaga 2. Rubrikerna som ingår i artikelöversikten 

bestämdes utav författarna och var relevanta för studiens syfte (Levac, Colquhoun & O’Brien, 

2010). Följande rubriker valdes: Författare/år, Plats för visning/land, Konstvisningsaktivitetens 

upplägg, Personal/utbildning, Antal deltagare per visning/tid/antal träffar. Därefter 

genomfördes steg fem med analys, sammanfattning och rapportering av resultat (Arksey & 

O’Malley, 2005). Författarna sökte efter likheter och skillnader i insamlat material för att få 

fram karaktäristiska drag vilka sammanställdes i både numerisk- och tematisk analys (Levac et 

al., 2010). Den tematiska analysen utfördes genom att innehållet i artikelöversikten granskades 

ytterligare och delades därefter in i nya kategorier utifrån de fynd som utmärkte sig eller var 

gemensamma faktorer för visningarna.    

Etiska överväganden 

Etiska ställningstaganden och överväganden har tillgodosetts i studien (Kristensson, 2014). 

Författarna har använt ett etiskt förhållningssätt under hela sök-och urvalsprocessen genom att 

överväga om artiklar ska inkluderas eller ej oavsett om de varit vetenskapliga eller så kallad grå 

litteratur. Samtlig litteratur som ingått i studiens resultat presenterades för att andra ska kunna 

ta del av innehållet och på så vis kunna se att det överensstämmer med resultatet. 

Resultat 

Resultatet presenteras i form av en kort numerisk analys och övergår sedan i en tematisk analys 

för att kartlägga och beskriva konstvisningsaktiviteternas upplägg. Den tematiska analysen 

resulterade i kategorierna: Från museum till det egna hemmet, Konstvisningsaktiviteternas 

inspiration, Att betrakta konst, Att skapa konst, Sociala aspekter, Personalens arbetssätt, 

Samverkan, Anpassningar för att möta behoven. 

 

Resultat utifrån numerisk analys 

Konstvisningsaktiviteter anpassade för personer med demens har identifierats i flera delar av 

världen varav 7 i Storbritannien, 5 i USA, 2 i Kanada och 2 i Spanien. Även visningar i 

Tyskland, Schweiz, Australien och Nya Zeeland ingår i resultatet. Samtliga visningar som tar 

plats på museum eller gallerier sker i större städer i de olika länderna såsom London, Madrid, 

Seattle och Vancouver. Frekvensen på konstvisningsaktiviteterna varierar där 9 stycken utförs 

en gång i veckan under en tidsbegränsad period, 5 stycken utförs en gång i månaden och 2 av 

aktiviteterna sker flera gånger i veckan. Vid 4 av aktiviteterna framgår det ej hur ofta de utförs. 

Visningarna pågår mellan 1–3 timmar. En tydligare beskrivning av uppdelningen återfinns i 

bilaga 2. 

Resultat utifrån tematisk analys 

Från museum till det egna hemmet 

Platsen för visningarna varierar men majoriteten (14 stycken) äger rum på museum eller 

konstgallerier (bilaga 2). Utav de konstvisningsaktiviteter som utförs på andra platser sker en 

av visningarna på ett dagcenter för personer med demens (Ullán et al., 2017), två kombinerar 

konstgalleri och sjukhus/dagcenter (Belver, Ullán, Ávila, Moreno, & Hernández, 2017; Hazzan 
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et al. 2016) och en erbjuder samma visning på flera olika vårdinstanser, galleri eller bibliotek 

(Windle et al., 2017). En av konstvisningarna sker utomhus genom promenader i olika 

stadsdelar i Vancouver (Kelson, Phinney & Lowry, 2017) och en av visningarna äger rum i 

personer med demens egna hem (Tyack, Camic, Heron & Hulbert, 2015). 

Konstvisningsaktiviteternas inspiration 

En av de första konstvisningarna anpassad för personer med demens grundades och utförs på 

The Museum of Modern Art [MoMA] i New York och kallas Meet Me at MoMA. Visningen 

sker i grupp och involverar att betrakta konst på museet utifrån olika teman. Varje konstverk 

diskuteras utifrån olika frågor för att få deltagarna att observera, beskriva och tolka verken de 

har framför sig (Mittelman & Epstein, 2009). Nio konstvisningsaktiviteter i resultatet har tagit 

inspiration av Meet Me at MoMA, vilka framgår i bilaga 2. De nio visningarna har sedan 

utvecklats och format sina egna upplägg. Likt visningen på MoMA sker samtliga 

konstvisningsaktiviteter i grupp, förutom en som utförs i par, där diskussion och samtal främjas 

och uppmuntras av den personal som leder aktiviteten. 

Att betrakta konst 

Samtliga konstvisningsaktiviteter har visning och diskussion kring konstverk i form av främst 

tavlor och målningar som huvudfokus. Att betrakta, hantera, undersöka och diskutera andra 

typer av föremål involveras även under några av visningarna. Exempel på föremål som används 

är forntida egyptiska föremål och fossila hajtänder som skickas runt och diskuteras bland 

visningens deltagare (Johnson, Culverwell, Hulbert, Robertson & Camic, 2017). Ett annat 

exempel är statyer och skulpturer som betraktas och diskuteras i utemiljö i deltagarnas egna 

närområden (Kelson et al., 2017). På Dallas Museum of Arts är visningen även multisensorisk 

genom att deltagarnas syn- och luktsinne stimuleras samtidigt. Där visas en tavla samtidigt som 

deltagarna får hålla i och dofta på något som har koppling till tavlans motiv. Ett exempel är 

under det grekiska temat då deltagarna under tiden de betraktar ett foto av ett olivträd får 

möjlighet att samtidigt dofta på olivblommor (Martin, 2016). På en av konstaktiviteterna, där 

utvalda konstverk från Prado Museums online galleri betraktas via datorer, kan deltagarna 

zooma in delar av verken och på så sätt ta del av intressanta delar på närmre håll (Ullán et al., 

2011). 

 

Vilka konstverk som ska ingå i visningarna planeras i förväg och ett fåtal konstverk som ofta 

utgår från specifika teman väljs ut. Exempel på teman som används på Frankfurt Städel 

Museum är Familj och barn, Färgen blå och Staden Frankfurt. Konstverk av kända konstnärer 

väljs ut kopplade till temat för att underlätta och begränsa antalet betraktade konstverk av 

museets totala utbud. Staden Frankfurt är ett populärt tema som medför goda diskussioner då 

deltagarna är bekanta med staden och gärna pratar om platser de känner igen. Våldsamma motiv 

exkluderas från att visas för att ej skapa obehag hos deltagarna (Shall, Tesky, Adams, & Pantel, 

2017). I en visning i Kanada ingår teman som Konst och sport, Målade trädgårdar och 

Popkonst (Hazzan et al., 2016) och på Frye Art Museum i Seattle är exempel på teman som 

används Naturens krafter, Ljus och Familj (Burnside, Knecht, Hopley & Logsdon, 2017). En 

av konstvisningsaktiviteterna skiljer sig markant från de andra. Då betraktas konst genom att 

personen med demens tillsammans med sin partner beskådar konstverk utvalda från tre museer 
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i London med hjälp av en applikation på en läsplatta i det egna hemmet. Här kan personerna 

själva välja vilka konstverk de vill betrakta utifrån teman (Tyack et al., 2015). 

Att skapa konst 

Tretton av de inkluderade visningarna har förutom att betrakta och diskutera konst även lagt till 

någon typ av skapande aktivitet, se bilaga 2. Den skapande aktiviteten på Dulwich picture 

gallery i London går ut på att kopior av samma verk som precis har betraktats under 

konstvisningen ställs upp i galleriets studio. Deltagarna får inspireras och sedan skapa fritt 

utifrån konstverket med olika typer av material och verktyg (Eekelaar, Camic & Springham, 

2012). Konstinstitutet i Chicago har anpassat sin konstaktivitet för personer i alla stadier av 

demens. Ett enkelt streck på ett papper ses som ett lika värdefullt skapande som de mer 

avancerade kreationerna som kan skapas utav vissa deltagare. Deltagarna får välja om de vill 

visa upp sina egna verk för de andra i gruppen och även på utställningar på museet (Livingston, 

Fiterman Persin & Del Signore, 2016). Aktiviteten som utförs i Madrid innefattar först 

betraktande av konst på Pradomuseet efterföljt av skapande aktivitet på ett dagcenter. Den 

skapande aktiviteten sker några dagar efter besöket på museet och några av deltagarna kan ha 

svårt att minnas besöket. Därför visas samma konstverk upp igen och deltagarna får dela med 

sig av sina minnen och åsikter kring konsten och sedan skapa egna verk med olika konstnärliga 

tekniker. Allt som deltagarna skapar sparas i en mapp så att de vid nästa tillfälle även får 

beskåda sina egna verk (Belver et al., 2017). Frye Art Museum i Seattle är ett exempel på en 

visning där deltagarna kan välja på två olika upplägg där skapandet kan inkluderas eller 

exkluderas. Valet står mellan månadsvisning och veckoklasser där månadsvisningen involverar 

att titta på och diskutera konst i grupp utifrån tre utvalda konstverk vid varje tillfälle. Klasserna 

däremot involverar både att betrakta konst efterföljt av konstskapande (Burnside et al., 2017). 

Sociala aspekter 

Majoriteten av konstvisningsaktiviteterna välkomnar och uppmuntrar anhöriga till personer 

med demens att vara delaktiga under aktiviteten (bilaga 2). Visningen på museet i Auckland 

startades för att skapa en ny mötesplats och öka den sociala delaktigheten för personer med 

demens och deras anhöriga. Utvärderingar från anhöriga visar att aktiviteten är väldigt 

uppskattad då den ger en bra möjlighet till att socialisera sig med förstående människor i en 

liknande livssituation (McGuigan, Legget & Horsburgh, 2015). Under visningarna i Dallas tar 

även de äldre paren ibland med sig sina barnbarn för att få dela upplevelsen med dem (Martin, 

2016). Konstvisningen som sker på en läsplatta gör konst mer tillgängligt både för personer 

med demens och deras anhöriga och möjliggör för paren att utföra en aktivitet tillsammans i sitt 

egna hem. Par som testat applikationen upplever att den har bidragit till fler konversationer 

mellan dem och att den har ersatt andra mindre meningsfulla aktiviteter såsom tv-tittande 

(Tyack et al., 2015). Under visningen i stadsmiljö i Vancouver där deltagarna är mellan 50 och 

75 år finns inga anhöriga med. Där är istället flera volontärer och gruppledare från en social 

grupp för personer med demens på plats för att göra deltagarna sällskap (Kelson et al., 2017). 

Flera av visningarna har inplanerad tid för deltagarna att ta en paus med fika. Pauserna 

inkluderar även möjlighet till socialisering och mingel med de övriga deltagarna (Burnside et 

al., 2017; Flatt et al., 2015; Loizeau, Kündig & Oppikofer, 2015). Flera deltagare uppger att de 

upplevt den sociala delaktigheten och integreringen med övriga deltagare som positiva faktorer 

under visningarna (Belver et al., 2017; Burnside et al., 2017; Flatt et al., 2015; Louizeau et al., 
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2015). En önskan av att delta i aktiviteten på nytt framkommer även från flera deltagare (Flatt 

et al., 2015; McGuigan et al., 2015; McPherson et al., 2009; Mittelman & Epstein, 2009). 

Personalens arbetssätt 

Den personal som håller i de olika konstvisningsaktiviteterna har olika typer av utbildningar 

och erfarenheter med sig som påverkar deras arbetssätt. En gemensam faktor är att allas roll 

syftar till att leda, uppmuntra och engagera deltagarna i diskussioner på olika sätt. Flertalet av 

visningarnas personal är musei- eller konstpedagoger, se bilaga 2. På MoMA i New York 

arbetar de utbildade museipedagogerna efter att tillämpa ett gott och genuint bemötande 

gentemot deltagarna. De bemöter deltagarnas tankar och kommentarer på ett varmt och 

välkomnande sätt, visar intresse för det som uttrycks, fångar upp saker som sägs och leder sedan 

diskussioner utifrån det (Mittelman & Epstein, 2009). På Konsthaus Museum i Schweiz får all 

berörd personal utbildning i en metod som heter TimeSlips, vilken syftar till att öka personer 

med demens delaktighet, kreativitet och spontanitet då de uttrycker sig. Deltagarna får öppna 

frågor kring konstverken som de uppmuntras att berätta historier utifrån. Den historien som 

deltagarna tillsammans skapar skrivs ner av personal och läses sedan upp vid nästkommande 

träff som en berättelse (Loizeau et al., 2015).  

 

På Frye Art Museum i Seattle är museipedagogerna som håller i konstvisningarna och 

konstnärerna som leder konstskapandet utbildade och tränade i användning av metoden Visual 

Thinking Strategies [VTS]. Metoden används för att engagera personer med demens att tänka, 

reflektera kring och uttrycka vad de ser då de betraktar en tavla. Deltagarna får först observera 

och titta på konstverket innan museipedagogen som leder visningen ställer öppna frågor som 

Vad är det ni ser/vad händer på tavlan? och Vad ser ni som får er att säga det?. 

Museipedagogen fortsätter sedan att engagera deltagarna genom att exempelvis fråga Om du 

befann dig inuti detta konstverk, på platsen som visas, vad skulle du då känna för lukt? och Vad 

skulle du höra? Deltagarnas kommentarer länkas ihop och leder på så vis diskussionen för att 

öka stimulans och delaktighet hos alla inom gruppen. Museipedagogen visar även sitt intresse 

genom att vara engagerad, bekräfta och lyfta fram saker som deltagarna säger (Burnside et al., 

2017). Exempel på andra frågor som personal använder sig utav för att främja diskussion efter 

att konstverk betraktats är Hur skulle du beskriva det här konstverket med ett ord? och Hur får 

konstverket dig att känna? (Young, Tischler, Hulbert & Camic, 2015).  

 

På Frankfurt Städel Museum är alla de sju museipedagogerna som valts ut för att hålla i 

konstvisningsaktiviteterna utbildade i en metod som heter TANDEM training manual. Metoden 

är framtagen för att underlätta och öka kommunikation mellan personer med demens och 

personerna som finns i deras närhet. Under visningen uppmuntrar museipedagogerna deltagarna 

till samtal genom att de får prata fritt kring saker de associerar konstverken till. Om konstverken 

exempelvis inkluderar fiskar och deltagarna då börjar samtala kring hur de brukar tillaga fisk 

själva uppmuntras denna diskussion (Shall et al., 2017). Under visningen på Dallas Museum of 

Art ber personalen deltagarna att tänka tillbaka på sin barndom och yngre år då de betraktar 

konstverken (Martin, 2016). Att just tänka tillbaka och väcka minnen till liv är även en metod 

som används vid visningen i Vancouvers stadsmiljö där en legendarisk idrottsman betraktas 

samtidigt som deltagarna ombeds att diskutera sina minnen av honom (Kelson et al., 2017). 
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Även under visningarna i Seattle använder sig museipedagogerna av liknande metoder. Ett 

exempel är då paren (personerna med demens och deras anhöriga) efter att ha betraktat en 

målning där motivet är ett landskap över vatten tillsammans får diskutera sina favoritplatser 

från just vatten. Om paren vill får de sedan möjlighet att dela sina tankar med resten av gruppen 

(Burnside et al., 2017).  

 

Utvald personal på The Andy Warhol Museum i Pittsburgh får före visningarnas uppstart en 

utbildning av Alzheimer Disease Research Center för att få en bättre förståelse för demens och 

vilka beteenden och reaktioner som är vanliga inom målgruppen (Flatt et al., 2015). Även andra 

visningar möjliggör utbildning för personal på museet genom nationella Alzheimers- eller 

demensförbund (MacPherson, Bird, Anderson, Davis, & Blair, 2009; McGuigan et al., 2015). 

Samverkan 

En konstvisningsaktivitet har grundats genom samarbete mellan The Art institute of Chicago 

och CJE seniorlife, vilket är en ideell organisation för äldrevård och service i Chicago-området. 

De utarbetade konstprogrammet genom att slå samman sina resurser för att erbjuda ett 

konstbaserat program med målet att öka välbefinnandet för personer med demens (Livingston 

et al., 2016). Vikten av samverkan mellan olika professioner och aktörer då konstvisningarna 

planeras och skapas har även använts på Manchester Museum och Whitworth Art Gallery i 

Manchester. Samarbetet mellan museipersonal, personal på demensboende samt en 

aktivitetskoordinator har varit en viktig del under uppbyggnaden. Konstvisningsaktiviteten 

skapades som en del av galleriets och museets projekt för att öka sin tillgänglighet gentemot 

individer i samhället samt öka delaktigheten i kulturella aktiviteter för personer med demens 

och deras anhöriga (Roe et al., 2016). 

Anpassningar för att möta behoven 

Anpassningar av de olika konstvisningarna för att möta behoven hos personer med demens sker 

på flera olika sätt. På konstinstitutet i Chicago hålls visningen på de öppettider som traditionellt 

sett är lugnare vilket gör att det blir mindre störande ljud, mindre folkmassor och färre 

distraherande moment som kan ta uppmärksamheten från konsten (Livingston et al., 2016). 

Konstvisningen på MoMA i New York anordnar sina visningar när museet är stängt för 

allmänheten för att kunna fokusera helt på personerna med demens och deras anhöriga samt för 

att minska antalet stimuli (Mittelman & Epstein, 2009). Störande ljud utesluts på två museer 

genom att deltagarna får använda headset där de kan höra visningspersonalen röster tydligare 

(Livingston et al., 2016; Mittelman & Epstein, 2009). På Pradomuseet i Madrid är museet mer 

lättillgängligt för deltagarna då en gemensam bussresa arrangeras ifrån deltagarnas dagcenter 

till museet (Belver et al., 2017). Ett annat exempel är visningen i Pittsburgh som startar kl.10.30 

på förmiddagen vilket gör vägen till museet mer lättframkomlig eftersom den värsta 

morgontrafiken kan undvikas, något som uppskattades av deltagarna och deras anhöriga (Flatt 

et al., 2015).  

 

På Manchester Museum tas stor hänsyn till att tillräckligt med tid ska finnas till deltagarnas 

ankomst, förflyttningar i byggnaden och hemgång från museet. Då museet är en gammal 

byggnad är den inte optimalt anpassat för personer med rullstol eller rullator. Extra stöd och 

hjälp krävs för att deltagarna ska kunna ta sig runt. Därför är 2,5 timmar avsatt till varje tillfälle 



12 
 

för att deltagarna inte ska behöva känna någon stress samt för att visningen ska fortgå på ett 

smidigt sätt (Roe et al., 2016). Även under visningarna i Seattle läggs stor vikt vid att deltagarna 

ska känna ett lugn vid sina besök på museet, innan diskussion kring varje konstverk startar sker 

en tyst stund så att alla deltagare får ta sin tid och reflektera (Burnside et al., 2017).  

 

Flera utav visningarna delar in det totala antalet deltagare i mindre grupper för att möjliggöra 

mer utrymme för varje individ att framföra sina åsikter kring konsten och för att öka 

integrationen mellan dem (Belver et al., 2017; Mittelman & Epstein, 2009; MacPherson et al, 

2009; Ullán et al., 2011). Under visningarna på MoMA är det som flest 16 stycken deltagare i 

en och samma grupp, varav åtta är personer med demens samt åtta är anhöriga. Upp till sex 

olika visningar kan ledas samtidigt i olika delar av byggnaden (Mittelman & Epstein, 2009). På 

Pradomuseet är en konstpedagog ansvarig för att presentera tavlorna och starta diskussionen 

kring dem med samtliga 12 deltagare. Deltagarna delas sedan in i mindre grupper om 3–4 

personer där varje grupp har en egen pedagog som främjar varje deltagares delaktighet (Belver 

et al., 2017). Museet i Auckland delar in deltagarna i mindre grupper beroende på personerna 

med demens kognitionsnivå (MacPherson et al, 2009).  

 

Flera av museerna har även gjort enklare anpassningar för deltagarna såsom att stolar finns till 

förfogande framför varje konstverk som ska betraktas (Camic, Tischler, & Pearman, 2014; Flatt 

et al., 2015; Martin, 2016; Mittelman & Epstein, 2009; Roe et al., 2016). När konstverk till 

visningarna på Städel Museum i Frankfurt väljs ut finns det i åtanke att de ska vara tillräckligt 

stora och ha en hög kontrast för att de ska vara enklare för målgruppen att betrakta (Shall et al., 

2017). På museet i Canberra har liknande överväganden gjorts vid utformning av visningen då 

konstverk med tydliga och enkla motiv var de enda som valdes ut till en början. Dock märkte 

personalen att även abstrakta konstverk engagerade deltagarna och främjade diskussion vilket 

gjorde att även dessa inkluderades till visningen (MacPherson et al., 2009). De konstverk som 

ingår i applikationen har valts ut med kriteriet att de ska innefatta ett motiv som inte direkt kan 

kännas igen utan ge en liten utmaning och stimulering för betraktaren och på så sätt bidra till 

diskussion (Tyack et al., 2017). Ullán et al. (2011) som beskriver en konstvisningsaktivitet på 

ett dagcenter i Salamanca menar att aktiviteterna inte ska förenklas för mycket för målgruppen.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte var en scoping review en lämplig design att använda då den syftar 

till att kartlägga och beskriva ett specifikt område. En intervju- eller enkätstudie hade inte 

kunnat ge den bredd i resultatet som författarna var intresserade av att eftersöka vilket gjorde 

användningen av en scoping review till en fördel. En scoping review gav även fördjupad 

kunskap och förståelse kring det valda ämnet.   

Lämpliga databaser att söka i valdes ut genom att läsa igenom beskrivningar av basernas 

fokusområden på högskolebibliotekets hemsida samt genom diskussion med bibliotekarie. 

Exempelvis beskrivs det att databasen Scopus inkluderar området konst därför valdes den ut 
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tillsammans med PsycINFO och PubMed. Genomförda pilotsökningar bekräftade också 

databasernas relevans. Att utöka antalet databaser för att vidga sökningen diskuterades, dock 

ansågs det stora antalet dubbletter vara en indikation på att ämnet är smalt och att de tre första 

databaserna täckte området väl. Som tidigare nämnts valdes databasen AgeLine bort då den 

endast bestod av dubbletter. De sökord som användes resulterade i 16 artiklar som levde upp 

till studiens syfte. Det finns dock ingen garanti för att samma resultat hade framkommit om 

andra sökord hade använts. Sökorden art activity och viewing art testades i kombination med 

dementia men gav irrelevanta artiklar och valdes därför bort. Pilotsökningarna som 

genomfördes där olika kombinationer av sökord testades gav vägledning till de mest lämpliga 

sökorden.  

 

Inklusionskriteriet att litteratur inte skulle vara äldre än 2007 var ett kriterie som valdes tidigt 

under processen för att endast inkludera de senaste utförda och utvecklade konstvisningarna i 

studien. Till resultatet inkluderades slutligen ingen artikel publicerad tidigare än 2009. De flesta 

artiklarna i resultatet är från 2015-2017 vilket indikerar på en utveckling inom området de 

senaste åren. I efterhand skulle därav ett senare publikationsår som inklusionskriterie valts, 

dock var detta inget som författarna var medvetna om då inklusionskriteriet bestämdes.    

Flera av artiklarna som ingår i resultatet involverar förutom beskrivning av de olika 

konstvisningsaktiviteterna också någon typ av forskning som genomförts i samband med 

deltagande i visningarna. Exempelvis har fokusgrupper genomförts med anhöriga om deras 

upplevelser av aktiviteten eller så har bedömnings- och självskattningsinstrument använts för 

att försöka utvärdera och mäta effekten av aktiviteterna. Det ska poängteras att fokus inte har 

lagts på de olika forskningsresultaten eftersom syftet med studien var att kartlägga och beskriva 

de olika konstvisningsaktiviteternas upplägg. Information kring upplägget har därför främst 

framkommit i de utvalda artiklarnas metoddelar. Från början övervägdes en studie som syftade 

till att mäta effekter av konstterapi eller konstvisningar för personer med demens. Forskning 

som återfanns visade dock på att det finns en utmaning i att välja vilka mätningar och 

bedömningsinstrument som ska användas för att vetenskapligt kunna bevisa exakta effekter av 

konstprogram för personer med demens (Young, Camic & Tischler, 2015). Även 

tillförlitligheten kan ifrågasättas i studier med personen med demens på grund av deras 

minnessvårigheter (Innes, 2009). Svårigheterna att mäta effekterna på målgruppen gjorde att 

syftet med att kartlägga och beskriva olika konstvisningsaktiviteter istället valdes.  

 

Studiens kvalitet argumenteras för utifrån trovärdighetsbegreppet. Enligt Kristensson (2014) 

finns fyra dimensioner av trovärdighetsbegreppet. Dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, 

verifierbarhet och giltighet. Tillförlitligheten har tillgodosetts i studien då triangulering använts 

genom att litteratur har lästs igenom, diskuterats och valts ut av båda författarna. Det har gjort 

att resultatet inte bara färgats av den ena författarens tolkning. Artikelöversikten som 

presenteras redovisar en sammanställning av den utvalda litteraturen som ingår resultatet. Den 

stärker tillförlitligheten då den möjliggör för andra att ta del av artiklarnas innehåll. 

Överförbarheten i studien har stärkts genom att litteraturens ursprung och innehåll noggrant 

presenterats. Valda inklusionskriterier framgår i den löpande texten och databassökningen har 

presenterats i detalj i text och figur för att tydliggöra arbetsgången vilket stärker studiens 
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verifierbarhet. Giltigheten i studien har tillgodosetts genom att datum för den slutgiltiga 

sökningen framgår. Endast litteratur från det senaste decenniet har inkluderats i resultatet för 

att innehållet och upplägget i visningarna skulle vara uppdaterat. En faktor som ska lyftas fram 

kopplat till giltigheten är att vissa av konstvisningsaktiviteterna fortfarande kan pågå medan 

andra kan vara avslutade projekt. Information om det framkommer inte i all den litteratur som 

inkluderats i studien. Syftet var dock inte att beskriva vad som finns tillgängligt i nuläget utan 

göra en kartläggning och beskrivning av olika konstvisningsaktiviteter som kan verka som 

inspiration och utveckling inför framtiden. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att kartlägga och beskriva olika konstvisningsaktiviteter anpassade för 

personer med demens. Resultatet visade att flera av konstvisningsaktiviteterna har tagit 

inspiration från Meet Me at MoMA i New York. Majoriteten av visningarna har dessutom 

förutom visning och diskussion kring konst även lagt till någon typ av skapande aktivitet vid 

konstaktiviteternas upplägg. Resultatet indikerar på att visningarna på olika sätt tagit hänsyn 

till och arbetat med faktorerna plats, person, resurs och nätverk som enligt Crampton och Eley 

(2013) ska involveras i arbetet mot ett demensvänligt samhälle. 

 

En bidragande orsak till att flera av konstvisningsaktiviteterna inspirerats av Meet Me at MoMA 

är troligen att den aktiviteten var en av de första konstvisningarna som togs fram anpassade för 

personer med demens och deras anhöriga. En annan orsak kan vara den manual som tagits fram 

av MoMA som ska verka som en guide och inspiration för andra museer som vill utveckla 

liknande program. I guiden beskrivs det hur museer ska tänka kring exempelvis mål för 

programmet, antal deltagare som ska involveras, upplägget, kostnader, personalen samt vilken 

tid som är mest lämpad för visning. Det framkommer även tips på hur museerna kan gå tillväga 

för att nå ut till målgruppen och sprida informationen om programmet ut i samhället (The 

Museum of Modern Art, 2009). Att många länder och museer runt om i världen tagit inspiration 

från visningen i New York är trots allt något överraskande då ingen publicerad  forskning 

genomförts på Meet Me at MoMA. Fynden indikerar på att mer forskning behöver utföras inom 

området för att kunna klargöra vilket upplägg och utförande av visningarna som är bäst lämpat 

för målgruppen.  

 

De resultat som visar att konstskapande blivit ett vanligt inslag under flertalet av visningarna 

kan kopplas samman med tidigare forskning inom ämnet konstterapi där skapande genom 

kreativa aktiviteter beskrivs som en del (Cowl & Gaugler, 2014). Att skapa konst genom 

exempelvis målning har även visat sig ha positiva effekter för att minska passivitet för personer 

med demens (Esker & Ashton, 2013) vilket är en faktor som kan ha bidragit till att flera av 

visningarna har skapandet som en del i upplägget. Resultatet kan även kopplas till ett 

banbrytande konstskapande program vid namn Contemporary Journey, vilket var det första för 

personer med demens. Programmet togs fram efter inspiration av Meet Me at MoMA. Idén med 

konstskapandet var att personer med demens skulle tillåtas att förutom diskussion även vara 

mer aktiva och praktiskt få prova på att skapa något under konstaktiviteten (Parsa, Humble & 

Gerber, 2010). Då Contemporary Journey beskrivs som banbrytande inom området är det något 

förvånande att inte någon av konstvisningarna i resultatet nämnt programmet som en 
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inspiration, utan då endast hänvisat till Meet Me at MoMA. Konstterapi som intervention har 

ökat markant de senaste åren för personer med demens. Det går dock inte att påvisa vilken typ 

av konstterapi som är den bästa för målgruppen (Karmakar, 2016). För att skapandeaktiviteten 

ska bli så bra som möjligt är det viktigt att den anpassas utifrån deltagarnas intressen, behov 

och förmågor (Esker & Ashton, 2013). Alla människor är unika, värdesätter olika aktiviteter, 

har olika behov och engageras på olika sätt (Erlandsson & Persson, 2014). Skapandet kan därför 

ses som positivt inslag ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv eftersom ett upplägg med fler 

aktivitetsmöjligheter kan täcka fler behov inom målgruppen.  

 

Att platsen tagits hänsyn till i arbetet mot ett demensvänligt samhälle framkommer i resultatet 

genom att anpassningar av konstaktiviteterna genomförts och en stöttande miljö har skapats för 

målgruppen på flera sätt. Flera av aktiviteterna fokuserar på fysiska anpassningar medan andra 

har lagt fokus på den sociala miljön genom att exempelvis dela in antalet deltagare i mindre 

grupper. Resultaten kan kopplas samman med tidigare forskning kring vikten av att anpassa 

aktiviteter för personer med demens för att möta målgruppens behov (Trahan et al, 2014). Om 

den fysiska miljön ej anpassas på rätt sätt kan det leda till förvirring och otrygghet för personer 

med demens (Padilla, 2011). Att genomföra större anpassningar argumenteras emot utav Ullán 

et al. (2011) som menar att för många förändringar, justeringar och förenklingar kan leda till 

ett förlöjligande av deltagarna. Deras självbild och uppfattning om den egna kapaciteten kan 

även minskas. Utifrån argumenten är det viktigt vid utveckling av framtida 

konstvisningsaktiviteter anpassade för personer med demens att ta i beaktning hur pass stora 

anpassningar som ska och behöver genomföras. Att genomföra anpassningar för målgruppen 

anses som viktiga delar i upplägget då det kan skapa trygghet och öka tillgängligheten. Det är 

dock viktigt att inte ta ifrån personer med demens för mycket av deras kapacitet och förmåga. 

Crampton & Eley (2013) beskriver att anpassningar som görs för att nå ett demensvänligt 

samhälle också underlättar för hela befolkningen. Att de insatser och anpassningar som utförs 

på en lagom nivå för målgruppen även kan gynna resten av befolkningen är ett bra argument 

att använda för de professioner som arbetar med att förbättra vardagen och samhället för 

personer med demens. 

 

Person kopplas samman med att flertalet av de konstvisningsaktiviteter som ingår i resultatet 

har letts av personal som fått någon typ av utbildning inför aktivitetens start. Antingen 

utbildningar som handlar om att förstå demens som sjukdom eller utbildningar inom olika 

metoder och tillvägagångssätt för att engagera personer med demens i diskussioner under 

visningarna. Resultaten kan kopplas samman med tidigare forskning som betonar att det är 

viktigt att personal som utarbetar och leder aktiviteter anpassade för personer med demens har 

kunskap om sjukdomen och målgruppens behov (Söderhamn et al., 2016). Att stort fokus lagts 

på personalens utbildning kan även härledas till forskning som beskriver att det är personerna 

som befinner sig runt de dementa som bär det största ansvaret över huruvida de blir delaktiga 

och socialt integrerade i olika situationer eller inte (McCabe, 2008). Ett exempel från resultatet 

som indikerar på att personalen tar ansvar och gör deltagarna engagerade är visningen i New 

York. Där arbetar museipedagogerna efter att ha ett gott bemötande gentemot deltagarna och 

vara genuint intresserade oavsett saker de vill ta upp och diskutera (Mittelman & Epstein, 2009). 

Personalen arbetar vid flera av konstvisningarna med att skapa diskussioner genom att få 
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deltagarna att återväcka minnen och tänka tillbaka på tidigare upplevelser. Tidigare forskning 

beskriver att titta på konst kan främja just association och engagemang (Killick & Craig, 2012; 

Young, Camic & Tischler, 2015). Personalens arbetssätt kan kopplas samman med det 

välbeprövade terapeutiska angreppssättet för personer med demens som kallas reminiscens. 

Reminiscens är en metod som används för att väcka minnen till liv. Arbetssättet har visat sig 

ha goda effekter då minnen som personer med demens hittar tillbaka till också kan leda till att 

de återkopplar med sig själva (McCabe, 2008). Att reminiscens är en välbeprövad och 

accepterad metod att använda för målgruppen är faktorer som talar för att det är ett positivt 

inslag i upplägget av aktiviteterna och är troligen ett av skälen till att flera av konstvisningarna 

använder metoden. 

 

Att konstvisningsaktiviteter utförs på flera olika platser såsom museum, gallerier, vårdinstanser 

och andra arenor ser författarna som en indikation på att även resurser i arbetet mot ett 

demensvänligt samhälle har inkluderats och övervägts. Exempelvis så möjliggör 

konstaktiviteter som utförs i det egna hemmet eller på sjukhus/dagcenter att konst som 

samhällsresurs även blir tillgänglig för personer som ej själva har möjlighet att ta sig till 

museum eller gallerier. Visningen i Vancouvers stadsmiljö (Kelson et al, 2017) visar också hur 

en individs närområde kan användas för att utföra konstaktiviteter och att de inte nödvändigtvis 

måste utföras i en anpassad lokal. Resultatet kan kopplas samman med tidigare forskning som 

beskriver att kreativitet är en viktig faktor i arbetet mot att göra personer med demens mer 

delaktiga i samhället. Det kan handla om att möjliggöra resurser på olika sätt för att målgruppen 

fortsatt ska kunna engageras i olika aktiviteter (Lin, Becker & Belza, 2014).  

 

Nätverk ur ett demensvänligt perspektiv har tagits hänsyn till då flera av visningarnas personal 

har utbildats eller rekryterats genom Alzheimer- eller demensförbund. Förbunden och 

verksamheterna arbetar tillsammans och strävar båda efter att förbättra samhället för personer 

med demens. Visningen i Auckland som startades upp för att paren som deltog skulle kunna 

träffa andra personer i samma livssituation som de själva (McGuigan, 2015) är ett bra exempel 

på hur en visning också kan bidra till att bygga nya nätverk mellan deltagarna. Resultatet kan 

kopplas samman till tidigare forskning som beskriver positiva effekter av att personer med 

demens och deras anhöriga får träffa andra personer i liknande livssituation som de själva. 

Effekterna handlar exempelvis om att känna stöttning, få råd samt dela erfarenheter (Söderhamn 

et al., 2016). Att majoriteten av visningarna välkomnar anhöriga att följa med under 

aktiviteterna är en aspekt som kan kopplas samman med tidigare forskning som beskriver att 

uppstyrda aktiviteter där även anhöriga inkluderas är en viktig resurs från samhällets sida 

(WHO, 2012). Roland och Chappel (2017) beskriver även vikten av att personer med demens 

och deras partner ges möjlighet att utföra aktiviteter tillsammans då det kan stärka och bevara 

den sociala identiteten som par.  

 

Som beskrivits tidigare skapar alla aktiviteter som utförs någon typ av värdeupplevelse. 

Utförandet av vissa aktiviteter medför sociosymboliskt värde medan andra genererar i 

självbelönande värde för individen som utför dem (Erlandsson & Persson, 2014). Utifrån 

resultatet görs bedömningen att konstvisningsaktiviteter kan bidra till ett sociosymboliskt värde 

för målgruppen på flera olika sätt. Att alla visningarna sker i grupp och att deltagarna och deras 
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anhöriga får träffa människor med liknande livssituation kan leda till en ökad social delaktighet 

och på så sätt skapa värde. Att få uttrycka sig fritt kring konstverken samt att personalen 

bemöter deltagarna på ett icke-dömande sätt är faktorer som kan ge personerna med demens en 

trygghet och frihetskänsla i aktiviteten.  

 

Det självbelönande värdet uppkommer då aktiviteter som innefattar njutning och glädje utförs 

(Erlandsson & Persson, 2014). Huruvida konstaktiviteterna ger ett självbelönande värde eller 

inte är såklart en subjektiv känsla utifrån varje individ. En viktig faktor för att deltagarna ska 

kunna njuta av upplevelsen kan vara de anpassningar som tillämpats för att aktiviteterna ska 

passa målgruppen på ett så bra sätt som möjligt. Att deltagande i konstvisningsaktiviteter kan 

ge ett självbelönande värde både för personer med demens och deras anhöriga kan även kopplas 

samman med de resultat som beskriver att flera av deltagarna uttryckte att de uppskattade 

aktiviteten samt en önskan att delta i aktiviteten på nytt (Flatt et al., 2015; McGuigan et al., 

2015; McPherson et al., 2009; Mittelman & Epstein, 2009). Värdeupplevelserna som 

uppkommer i aktiviteten kan i sin tur leda till att individen känner en meningsfullhet i livet som 

stort vilket är en förutsättning för att individen ska kunna uppleva en god hälsa (Erlandsson & 

Persson, 2014). Då konstaktiviteter kan ha positiv inverkan på målgruppens hälsa är området 

en viktig samhällsresurs att lägga fokus på. 

 

Betydelse för arbetsterapi 

Arbetsterapeuter har ett unikt fokus på att arbeta med aktivitet och delaktighet (Förbundet 

Sveriges Arbetsterapeuter, 2012). Det finns dock, som beskrivits tidigare, ett ökat behov av att 

arbetsterapeuter arbetar med aktivitet som redskap mot individer och grupper i samhället för att 

främja folkhälsa. Konstvisningsaktiviteter för personer med demens är ett lämpligt område för 

arbetsterapeuten där professionens kompetens skulle kunna göra stor nytta för målgruppens 

hälsa. Konstterapeuter och museipedagoger är de yrkeskategorier som i resultatet beskrivs 

ansvara för de flesta konstvisningsaktiviteterna idag. Här kan arbetsterapeuter göra skillnad 

genom sitt aktivitetsperspektiv och komplettera de andra professionerna i form av exempelvis 

rollen som konsult. AOTA (2017) beskriver just hur arbetsterapeuten kan bidra med sin expertis 

och konsultera andra verksamheter i deras arbete mot personer med demens. Det kan också ske 

i form av att arbetsterapeuten antar rollen som aktivitetskoordinator vid utveckling av fler 

konstvisningsaktiviteter i framtiden, vilket i resultatet endast användes vid en av visningarna 

(Roe et al., 2016). Eftersom arbetsterapeuter är experter på att arbeta utifrån ett holistiskt 

perspektiv där hela individen och sammanhanget runt omkring personen beaktas (Erlandsson 

& Persson, 2014) är rollen skräddarsydd för en arbetsterapeut. Aktiviteten kan då planeras för 

att på ett så bra sätt som möjligt passa både individen och gruppen. På detta sätt skulle 

arbetsterapeuter även uppfylla några av professionens etiska krav som handlar om skyldighet 

att delta i utvecklingsarbeten och samverka med andra yrkesprofessioner och instanser för att 

på ett så bra sätt som möjligt tillgodose de behov som individen har (Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter, 2012).  

 

Arbetsterapeuten ska också arbeta efter att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla 

(WFOT, 2006). Arbetsterapeuten skulle med sin breda kompetens på olika sätt kunna verka 

inom alla fyra områden för ett demensvänligt samhälle. Dels genom anpassning och utformning 
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av aktiviteter eller genom samarbete med andra professioner och organisationer. Arbetet kan 

även riktas mot att ge stöd mot målgruppen och deras anhöriga eller genom att medvetandegöra 

de aktiviteter som finns tillgängliga för personer med demens.  

 

Vidare studier 

I resultatet beskrivs konstvisningsaktiviteter från flera platser runt om i världen men främst från 

USA och Europa. Det fanns förhoppningar att finna beskrivande litteratur om den svenska 

konstvisningsaktiviteten Möten med Minnen (Socialstyrelsen, 2017) som nämnts i den 

föreliggande studiens bakgrund. Dock återfanns ingen litteratur om visningen. Bristen på 

vetenskaplig- eller grå litteratur om Möten med Minnen efter genomförd litteratursökning 

indikerar på ett forskningsgap av genomförda konstvisningsaktiviteter i Sverige. Forskning på 

konstvisningsaktiviteter återfanns inte heller från de övriga nordiska länderna. Vidare forskning 

behöver därför utföras inom området i dessa länder för att både kunna beskriva och 

vidareutveckla liknande aktiviteter i framtiden. 

Slutsatser 

Konstvisningsaktiviteter anpassade för personer med demens har visat sig ta plats på flera 

platser runt om i världen. Meet Me at MoMA i New York har verkat som en inspiration till att 

flera av konstaktiviteterna skapats och format grunden till deras upplägg. Förutom elementen 

att betrakta och diskutera konst har majoriteten av konstvisningarna även inkluderat någon typ 

av skapande aktivitet. Varje individ är unik, har olika önskemål och engageras på olika sätt. 

Därför är den variation som finns i upplägget av konstvisningsaktiviteterna ett positivt inslag 

ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv eftersom olika typer av behov därigenom kan mötas hos 

deltagarna. Studiens resultat kan fungera som inspiration och vägledning vid utvecklingen av 

liknande aktiviteter för personer med demens i framtiden. Fler arbetsterapeuter bör involveras 

i arbetet med konstvisningsaktiviteter på grund av professionens unika fokus på aktivitet 

kopplat till hälsa samt då den växande målgruppen är viktig att verka inom. Att ingen litteratur 

inom det berörda området återfunnits från Sverige eller Norden indikerar på att mer forskning 

behöver utföras i dessa länder. 
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konst efterföljt av konstskapande i 

studio.  

 

Museipedagog håller i 
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anhöriga. Involverar både 

konstvisningen samt skapa konst i en 
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Visningen leds av en 

museipedagog. 

Konstskapandet leds av en 
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Pennsylvania. USA.  
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vårdgivare. Inspirerat av Meet Me at 
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Hamilton, Hamilton, 

Ontario, Kanada och på 

St.Peter’s sjukhuset i 

Hamilton.  

 

För personer i mellan eller de sena 

stadierna av demens samt deras 

vårdgivare/anhöriga. Inspirerat av 

Meet Me at MoMA, En kombination 

av att betrakta och skapa konst.  

 

Personalen från 
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skapande. Månadsvisning. 
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vårdgivare. Består av 

föremålshantering, paus med fika, 

konsttittande och diskussion. 

En museivärd och två 

frivilliga håller i träffarna.  
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visningar fanns möjlighet att 
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hur frekvent de har utförts. 
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Kelson et al. (2017) 

 

 

Stadsdelar i 

Vancouver, British 

Columbia, Kanada 

 

 

För personer som är medlemmar i den 

sociala gruppen Paul’s Club. Inspirerat 

av Meet Me at MoMA. De beskådar 

och diskuterar offentliga konstverk 

under sina promenader i staden.  

 

Gruppledare i Paul’s Club 

leder promenaderna. Även 

volontärer hjälper till.  

 

Ca 15 deltagare per tillfälle. 3 

gånger i veckan. 

 

 

Livingston et al. (2016) 

  

 

 

The art institute of 

Chicago, Chicago, 

Illinois, USA. 

 

 

För personer i alla stadier av demens 

samt deras vårdgivare eller anhöriga. 

Inspirerat av Meet Me at MoMA. 

Deltagarna bor på CJE Senior life (en 

äldrevårdsorganisation) äldreboenden 

eller är med i deras dagcenter. 

Konstvisning efterföljt av skapande 

konstaktivitet.  

Personal från CJE är med på 

visningarna, seniorutbildare 

från museet håller i 

visningarna. Konstterapeut 

ansvarar för 

skapandeaktiviteten. 

 

Max 16 deltagare.60 min 

visning och diskussion i 

galleriet, 60-90 min utförande 

av konstaktivitet. 

Framgår ej hur ofta aktiviteten 

utförs. 

 

 

Loizeau et al. (2015)  Kunsthaus Museums, 

Zürich, Schweiz 

 

 

För personer med demens och deras 

vårdgivare/anhöriga. Tagit viss 

inspiration från Meet Me at MoMA. 

Innehåller betrakta konst och 

återberättande via TimeSlips. 

 

2 personal utbildad i 

TimeSlips. En av dem håller i 

visningen, den andra skrev 

ner det som de dementa sa 

och bildade en historia.  

 

 

4 deltagare per tillfälle. 

60 min med berättande utifrån 

TimeSlips följt av 60 min fika 

och mingel. 

Veckovisning en gång i veckan 

i 9 veckor.  

MacPherson et al. (2009) 

 

National Gallery of 

Australia, Canberra, 

Australien 

 

För personer med demens som bor 

hemma, eller på äldreboende. De som 

bor hemma rekryterades med hjälp av 

den lokala Alzheimer organisationen. 

Innehåller visning och diskussion av 

konst, tavlor och skulpturer.  

Museipedagoger fick 

utbildning av Alzheimer’s 

Australia och från en läkare. 

2 pedagoger håller i varje 

grupp. 

 

15 deltagare. De delades in i 

grupper med ca 4 personer i 

varje. Träffen hålls vid samma 

tid varje vecka och höll på i 45-

60 min. En träff i veckan under 

6 veckor. 

 

Martin (2016) Dallas Museum of Art, 

Dallas, Texas, USA 

 

 

För personer i ett tidigt stadie av 

demens och deras anhöriga.  
Inspirerat av Meet Me at MoMA. 

Innehåller konstvisning samt skapande 

aktiviteter. 

Museets ansvariga personal 

för tillgänglighetsprogram 

håller i visningarna. 

 

10 deltagare per tillfälle. 30 

min visning och 30 min 

skapande. Månadsvisning. 
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McGuigan et al. (2015) 

 

Auckland Museum, 

Auckland, Nya Zeeland 

 

 

För personer med demens och deras 

anhöriga. Programmet innehåller 

konstvisning, hantering av föremål 

samt diskussion. 

Visningarna hålls av 

volontärer som rekryterats 

från museets volontär-guider. 

Även fältarbetare från 

Alzheimers Auckland är 

delaktiga. Volontärerna fick 

utbildning om demens ifrån 

Alzheimers Auckland för att 

utöka förståelsen kring 

sjukdomen. 

 

8 deltagare. Pågår ca 120 min. 

Involveras 20-30 min 

välkomnande, 30-40 min 

visning av konst. En gång i 

veckan under 6 veckor. 

 

Mittelman och Epstein (2009)  

 

 

The Museum of 

Modern Art, New 

York, USA.  

För personer med demens och deras 

anhöriga vårdgivare. Konstvisning på 

museet utifrån olika teman.  

En tränad pedagog på museet 

håller i visningen och guidar 

runt deltagarna bland de 

utvalda konstverken.  

 

Vid varje tillfälle är det max 8 

personer med demens, plus 

deras anhöriga. Varje session 

pågår ca 90 min där varje 

konstverk betraktas ca 15-20 

min. Månadsvisning. 

 

Roe et al. (2016) Whitworth Art gallery 

and Manchester 

Museum, Manchester, 

Storbritannien. 

 

 

För personer med eller utan 

diagnostiserad demens som bor på 

äldreboende eller stödboende och deras 

vårdgivare/anhöriga. Innefattar 

konstvisning samt möjligheter att 

skapa konst.  

Personal var fyra 

specialutbildade 

museipedagoger samt två 

konstnärer som stöttade dem. 

Programmet planeras av 

museipersonalen tillsammans 

med boendepersonalen och 

en aktivitetskoordinator. 

 

17 deltagare totalt. Sessionerna 

var 2,5 timma. 25 min 

välkomnande, 40 min 

konstvisning, 60 min fika, 

skapande och mingel, 20 min 

avslutning. Månadsvisning 

under 6 månader. 

 

Shall et al. (2017) Frankfurt Städel 

Museum, Tyskland.  

 

För personer med demens och deras 

informella vårdgivare (anhöriga). 

Konstvisning på museet följt av 

konstskapande i studio.  

Utbildad museipersonal 

håller i visningarna och 

konstskapandet i studio. De 

utbildas även i användning 

av ”TANDEM training 

manual”.  

Mellan 3-5 par (dement + 

informell vårdgivare) deltog 

varje gång. 60 min konstvisning 

följt av 60 min konstskapande. 

Veckovisning en gång i veckan 

under 6 veckor. 

 

Tyack et al. (2015) Projektet utfördes i 

London och deltagare 

rekryterades via 

demenskaféer i 

För personer med demens och deras 

informella vårdgivare 

(anhörig/partner). Projektet går ut på 

Ingen personal håller i 

träffarna då de utförs i 

deltagarnas hem.   

 

Projektet pågick under två 

veckor då deltagarna ombads 

att använda läsplattan och titta 
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Londons innerstad och 

från landsbygden i 

sydvästra England.  

 

att betrakta konst tillsammans i sitt 

eget hem med en läsplatta. 

 

på konst tillsammans vid minst 

5 tillfällen.  

 

Ullán, et al. (2011)  

 

 

Dagcenter för personer 

med demens i 

Salamanca, Spanien.  

 

För personer med mild till “måttlig” 

demens. Innehåller workshops utifrån 

olika konstverk där konst betraktas och 

diskuteras. Efteråt skapades konst med 

inspiration från verken de sett.  

Workshops hålls av två 

konstpedagoger.  

2-11 deltagare vid varje 

tillfälle. Varje workshop varar i 

60-90 min. Framgår ej hur ofta 

aktiviteten utförs. 

 

Windle et al. (2017) 

 

Utfördes på 3 olika 

platser i Storbritannien. 

Dels fyra olika 

äldreboenden i 

nordöstra England, 2 

sjukhusavdelningar i 

Derbyshire samt olika 

platser inom 

kommunen i North 

Wales, ex biblioteket 

och galleri.  

 

För personer med demens eller annan 

minnesproblematik, vårdare/ personal 

fick delta om de ville. Visningarna 

innehåller oavsett om de utförs på 

vårdplatsen eller inom kommunens 

enheter både att betrakta konst 

efterföljt av något skapande.  

Två konstnärer vana att 

arbeta med dementa håller i 

visningarna.  

 

Max 15 deltagare per tillfälle. 

Varje session pågick 120 min. 

En gång i veckan under 12 

veckor.  

 

Young, Tischler, Hulbert och Camic 

(2015) 

 

Konstgalleri 

i Storbritannien  

 

 

För personer med mild till måttlig 

demens och deras anhöriga, eller 

personal. Programmet involverar både 

att betrakta och diskutera konst 

efterföljt av konstskapande i studio.  

Konstpedagog utbildad med 

hjälp av en psykolog och en 

psykiatriker på medvetenhet 

hos personer med demens 

håller i visningen.  

Mellan 5 och 8 personer med 

demens + deras vårdgivare 

(anhörig eller personal). Varje 

session var 120 min lång. 60 

min konsttittande följt av 60 

min konstskapande. 

Veckovisning 1 gång i veckan i 

8 veckor. 

 

 


