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Abstrakt  
Personer som lever med demenssjukdom såväl som mentalt friska människor behöver uppleva 

välbefinnande. Ett viktigt mål i vården och omsorgen av personer med demens är därför att hitta 

vägar för att försöka främja välbefinnande hos personen. Avhandlingens övergripande syfte var 

att utveckla kunskap om aspekter av betydelse för att äldre personer med måttlig till svår demens 

ska uppleva välbefinnande. 

Avhandlingen baseras på empiriskt material från fyra delstudier. Den första delstudien, I 

(etnografi) genererade fältanteckningar från 31 observationstillfällen samt nio kvalitativa 

intervjuer med vårdgivare, så kallade kontaktmän till personen med demens. Delstudie II 

(testutveckling/tvärsnittsstudie) utgjordes av 336 testprotokoll som bearbetades statistiskt. 

Materialet i delstudie III (reformulerad grundad teori) innefattade 18 kvalitativa intervjuer med 

personer med demens samt 18 observationsprotokoll från observation av icke-verbalt språk. Den 

sista delstudien (IV) (konstruktivistisk grundad teori) bestod av fältanteckningar från 24 

videoinspelningar av Egentids-situationer och 24 kvalitativa intervjuer med personer med demens 

samt åtta kvalitativa intervjuer med vårdgivare.  

Resultatet från avhandlingens studier visar att de kognitivt friska personerna som finns i 

personens närhet har en avgörande betydelse för upplevelsen av välbefinnande hos personer med 

måttlig till svår demens. För att interaktion ska vara önskvärd och ge välbefinnande måste den 

mentalt friska parten ha kunskap och insikt om att det finns en större medvetenhet hos personen 

med måttlig till svår demens än vad det omedelbara intrycket av förmågor ger. Om denna insikt 

saknas finns risk att interaktionen kan leda till kränkning i stället för välbefinnande. Det är 

förmodligen av betydelse att ha kunskap om och försöka fånga personens kvarvarande förmågor 

istället för att fokusera på brister. Kunskap om kvarvarande förmågor och till exempel 

överinlärda förmågor som fångas i anpassade test kan bidra till en mer positiv syn på personen 

och innebära att kvarvarande förmågor bättre tas tillvara, vilket kan bidra till välbefinnande.  

Personen med måttlig till svår demens kan kommunicera ett välbefinnande men det kräver 

lyssnarens förmåga och förmåga att tolka. Det kan också kräva en del praktiska ansträngningar 

med hänsyn till personens kognitiva nedsättningar som till exempel hjälpmedel i form av bilder 

och ting. Förmodligen ger interaktion som leder till en relation alltid en upplevelse av 

välbefinnande. Tid är en avgörande faktor för att upprätta relationer som ger välbefinnande hos 

personer med måttlig till svår demens. Det är därför viktigt att i vården avsätta tillräcklig tid, som 

vid till exempel Egentid, för att upprätta relationer och därigenom främja välbefinnande.  
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Förord 
Då jag nu lägger sista handen vid min avhandling och ska försöka summera mina intryck och 

mycket speciella upplevelser som arbetet med avhandlingen har gett, hoppas jag kunna ge rättvisa 

till de personer jag mött under mina försök att stilla min nyfikenhet. I mitt fall var det ytterst 

nyfikenheten som drev mig till att överhuvudtaget påbörja ett avhandlingsarbete även om jag från 

början inte trodde att mina små försök till studier skulle utmynna i en avhandling. Jag hade också 

en föreställning om att på något sätt kunna bidra till att de personer som har en stor plats i mitt 

hjärta skulle kunna uppleva välbefinnande trots demenssjukdom. 

Intresset för den äldre personen väcktes redan i min barndom. Jag älskade livsberättelsen som 

min gamla farmor delgav mig. Hon lärde mig tidigt att ta vara på den äldres erfarenhet och 

framförallt att något förstå hur det är att åldras. Det stora intresset för området demens växte 

successivt fram under min sjuksköterskeutbildning och intresset har bara fördjupats genom alla 

de personer med demens som jag mött som blivit mina vänner och som varit min bästa lärobok. 

Jag kan fortfarande från en av mina praktikplatser minnas Ellen som var svårt demenssjuk och 

hade stora svårigheter att uttrycka sig verbalt. En dag sitter vi i dagrummet och jag börjar sjunga 

en gammal sång som min farmor lärt mig. Jag hade bara sjungit första strofen då Ellen stämde in 

och sjöng orden! Denna och liknande episoder som jag upplevt i mina möten med personer med 

demens har fascinerat mig och gjort att intresset fördjupats. 

Ett förord i en avhandling är ett avsnitt där man får uttrycka tacksamhet och jag vill först och 

främst sända en tanke av tacksamhet till dem som inte finns med mig längre. Personer som jag är 

alldeles övertygad om har varit med och format min inställning till livet, min människosyn, och 

därmed också det förhållningssätt till personer med demens som jag har velat förmedla i 

avhandlingen. Mor, far, svärfar, Ann-Britt, Ludwik, Robert och sist men inte minst min kära 

svärmor som var den som förmedlade ett inifrånperspektiv av demenssjukdomen, vilket jag helst 

av allt hade sett att hon hade besparats ifrån men som ändå gav mig en mycket speciell 

erfarenhet.   

Ett stort tack till alla er, huvudpersonerna i avhandlingen, personer som lever med demens och 

vårdgivare som i intervjuer och observationer låtit mig ta del av era liv, vilket jag känner mig 

oerhört ödmjuk inför. Tack också till vänligt inställda närstående som varit positiva till 

undersökningarna eftersom de ville göra allt för att deras närstående ska ha det så bra som 

möjligt. Tack också alla verksamhetschefer, områdeschefer, enhetschefer och 

demenssjuksköterskor som gjort mitt tillträde till fältet och till deltagarna möjligt. Jag hade gärna 
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nämnt er vid namn men med hänsyn till konfidentialiteten är detta inte möjligt men jag vill ändå 

rikta ett djupt tack till er.   

En tacksamhetens tanke går också till professor Stig Berg som var min chef under mina första 

åtta år på Institutet för gerontologi och som inte längre finns ibland oss. Stig var en 

inspirationskälla och var den som först sådde tanken i mitt medvetande om att skriva en 

avhandling och han var också min huvudhandledare. På mitt envisa påstående om att min 

intelligens inte skulle räcka till för att skriva en avhandling svarade Stig alltid att det inte handlar 

om intelligens utan mer om envishet, som han ansåg att jag hade. Jag är nästan beredd att ge 

honom rätt idag, det handlar om att vara envis om man ska slutföra en avhandling.  Stort tack 

också till professor Bo Malmberg som tog över handledarskapet då Stig lämnat oss. Du har 

verkligen gett värdefulla ”input” då arbetet stannat av utifrån din långa erfarenhet och jag 

uppskattar framförallt din öppenhet, värme och medmänsklighet. Ett tack också till Sofia 

Kjellström som varit min bihandledare och nu de sista månaderna min huvudhandledare. 

Framförallt vill jag tacka dig för alla givande etiska diskussioner. Jag uppskattar också att du alltid 

gett snabb respons och att du alltid har kommit väl förberedd till handledningstillfällena.  Tack 

Ingrid Hellström för att du gjorde ny entré i mitt liv då du blev min bihandledare. Jag uppskattar 

verkligen din humor och din trofasta vänskap och framför allt har det känts tryggt med din 

ämnes- och metodkunskap. Tack alla handledare för era insatser och för att ni hållit ut. 

En person som jag vill rikta stort tack till är min kollega som jag arbetat närmast under mina år på 

Institutet för gerontologi, Birgitta Andersson. Genom din rakhet har du satt fingret på sådant 

som jag inte tidigare reflekterat över. Tack, Birgitta, du har verkligen bidragit till att vidga mitt 

perspektiv. Tack till Susanne Johannesson, som har varit behjälplig med transkription av 

intervjuer under min doktorandtid men inte minst tack för korrekturläsning och annan praktisk 

hjälp. Tack också till alla övriga kollegor, ingen nämnd och ingen glömd, på Institutet för 

gerontologi för alla glada tillrop och all stöttning under min doktorandtid.  

Tack också till Hälsohögskolan i Jönköping som gjorde det möjligt för mig att under drygt ett år 

få ägna mig helt åt mina doktorandstudier vilket var av oerhörd betydelse för att jag 

överhuvudtaget skulle kunna genomföra detta. Tack också till Pfizer AB som finansierade 

utvecklingen av KUD-testet och särskilt tack också till Anders Haglund för gott samarbete och 

för att du på ett förtjänstfullt sätt ansvarade för datainsamlingen. Tack också alla trevliga 

samarbetspartners i det Forss-projekt där min tredje delstudie genomfördes. Särskilt tack till 
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professor emeritus Anders Hugoson som gjorde vad som kan kallas för en ”mästar-lärlingskaps-

insats” då du satt ner och analyserade tillsammans med mig.  

Det finns också vänner som har betytt mycket under vägen och det finns risk att glömma någon 

om man börjar nämna namn. Det finns dock en person som måste nämnas, Ann-Helene 

Almborg, som nästan dagligen hört av sig på telefon trots att hon många gånger mötts av en 

asocial stämma. Tack Ann-Helene, jag är så oerhört tacksam för din medkänsla och stöttning.  

Sist men inte minst tack till hela min stora underbara familj, Ingemar, Charlotte, Pierre, Thilde, 

Thea och Philip, Henrik, Lina och Maja, Cecilia och David och Hannah. Om jag hade gjort enligt 

mitt hjärtas prioriteringar så skulle tacket till er kommit först. Ni är de mest betydelsefulla i mitt 

liv men det vet ni redan och ni har verkligen trott på mig då jag själv misströstat. Ingemar mitt 

livs kärlek, hur ska jag kunna tacka, det finns inga ord för det du gjort. Hoppas ni har förståelse 

för att min uppmärksamhet under denna tid varit i huvudsak på avhandlingen men hädanefter 

finns det inget som kan vara mer prioriterat än att vara hustru, mamma, mormor och farmor.  
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Inledning 
Vid ett av mina besök på ett demensboende satt jag i dagrummet i väntan på att få träffa en person som jag 

avtalat tid med. I dagrummet befann sig samtidigt en kvinna. Hon halvlåg med slutna ögon i sin rullstol. Det såg 

ut som om hon sov men hon rörde ibland på armar och ben och ögonen öppnades också vid något tillfälle, då ljud 

hördes från köket, för att snabbt slutas igen. När jag iakttagit kvinnan under cirka 20 minuter kom en 

vårdgivare och satte sig på en stol som hon placerat mycket nära intill kvinnan. Vårdgivaren nämnde kvinnans 

namn med mjuk stämma samtidigt som hon tog kvinnans hand mycket försiktigt och började sakta och varligt 

stryka med sin hand över handryggen. Kvinnan öppnade ögonen och såg på vårdgivaren som fortsatte stryka 

handryggen samtidigt som hon hade ögonkontakt med kvinnan och småpratade lite om hur vädret var, och hur fin 

klänning kvinnan hade. Vårdgivaren fick inget verbalt gensvar men fortsatte ändå och kvinnan verkade vara 

engagerad i stunden för nu blundade hon inte längre utan såg med vad som kan beskrivas som en tillitsfull blick 

på vårdgivaren. Efter att ha suttit så under cirka 12 minuter reste sig vårdgivaren och berättade att nu måste hon 

gå för att duka lunchbordet men att hon skulle komma tillbaka senare. Kvinnan följde vårdgivaren med blicken 

då hon gick iväg men ganska snart slöts ögonen igen och kvinnan intog den position som hon haft innan 

vårdgivarens kontakttagande.  

Under alla de år jag som sjuksköterska, anhörig och de senaste åren som doktorand upplevt 

stunder som den beskrivna, då jag trott mig kunna avläsa ett välbefinnande hos personen med 

demens, har frågan infunnit sig om vad som gav välbefinnandet. Vad var det som gjorde att 

kvinnan blev engagerad och såg ut att trivas i stunden? Vidare fanns också frågor som om, och i 

så fall hur, jag eller vi som personer i omgivningen kan påverka personens välbefinnande. 

Samtidigt som frågorna fanns möttes jag inte så sällan av uppfattningen att livet med 

demenssjukdom innebär en frånvaro av välbefinnande vilket upprört mig eftersom min 

erfarenhet av möten med personer med demens hade visat något annat. Utifrån detta växte sig ett 

behov allt starkare hos mig att undersöka möjligheter för att kunna öka kunskapen om 

välbefinnande hos personer med demens.  

Avhandlingen har ett akademiskt syfte men målet är också att kunna nå ut med den kunskap som 

avhandlingen genererat till alla de som är involverade i vård och omsorg av personer med 

demens. Framförallt till de mycket betydelsefulla och beundransvärda vårdgivare, både 

professionella och närstående, som utför den nära och avancerade vården av personer med 

demens, för att på detta sätt kunna bidra till ett ökat välbefinnandet både hos personerna med 

demens och bland människor som finns i dessa personers närhet.  
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Avhandlingen består av två delar där den första delen innehåller fem kapitel och utgör en 

ramberättelse och en sammanfattning av de empiriska studierna. Därefter följer en engelsk 

sammanfattning av avhandlingen. Efter referenslistan finns en begreppslista med definitioner av 

begrepp och den betydelse de ges i denna avhandling. Del två innehåller fyra artiklar. De tre 

första är publicerade och artikel IV är, i skrivandets stund, accepterad i internationella 

vetenskapliga tidsskrifter och återgivna i fulltext efter tillstånd.  

 

Avhandlingens syfte 
Det övergripande syftet med avhandlingen var att utveckla kunskap om aspekter av betydelse för att 

äldre personer med måttlig till svår demens ska uppleva välbefinnande. För att besvara det övergripande 

syftet formulerades några forskningsfrågor:  

 Hur interagerar personer med måttlig till svår demens med kognitivt välfungerade 

personer och har interaktionen betydelse för välbefinnandet hos personen med måttlig till 

svår demens? Hur kan uttryck för välbefinnande eller dess motsats, ”illabefinnande”, 

avläsas hos personen med demens vid interaktion med kognitivt välfungerande personer? 

(Delstudie I).  

 Hur påverkar kännedomen om personens kognitiva förmågor/svårigheter personen med 

måttlig till svår demens välbefinnande vid interaktion med andra människor? (Delstudie 

II).  

 Hur kan personen med måttlig till svår demens trots nedsättning av kognitiva förmågor 

under tillrättalagda omständigheter kommunicera upplevelse av välbefinnande eller 

motsatsen? Hur kan andra människor som finns i personens närhet bidra till att 

underlätta kommunikationen? (Delstudie III).  

 Hur kan välbefinnandet påverkas vid interaktion där särskilda förutsättningar har skapats 

för att upprätta relationer med personer med måttlig till svår demens? (Delstudie IV). 

Ovanstående forskningsfrågor innefattar aspekterna interaktion, kognition, kommunikation och 

relation som samtliga kan vara av betydelse för välbefinnandet hos personen med måttlig till svår 

demens och ledde fram till fyra delstudier: 
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1) För att besvara den första frågeställningen observerades personen med demens med 

syftet att studera om, eller hur personen interagerade med kognitivt välfungerande 

personer (vårdgivare och medboende) i ett särskilt boende för äldre. Detta boende 

kommer fortsättningsvis benämnas äldreboende i avhandlingen. Föremål för 

observationerna var uttryck för välbefinnande eller motsatsen hos personen med demens 

vid interaktion med kognitivt välfungerande personer. 

2)  Den andra frågeställningen besvaras genom att utveckla ett test som var anpassat till 

personer med måttlig till svår demens. Ett antal personer testades med det nya 

instrumentet dels för att undersöka testets hållbarhet men också för att få en uppfattning 

om det anpassade testet kunde bidra till att undvika kränkning av personen i 

testsituationen. Ett nyanserat mått på den kognitiva nivån förväntas leda till ett 

bemötande som stöder välbefinnande.  

3) Den tredje frågeställningen besvarades genom intervjuer med personer med demens och 

då också de som hade mer avancerad demenssjukdom och som bodde i demensboende. 

Ansträngningar gjordes för att anpassa intervjuerna till personens kognitiva förmågor 

genom bland annat användning av minnesväckare, så kallade triggers. Välbefinnande 

baserat på Oral Health Related Quality of Life (OHRQoL) var föremål för studien även 

om välbefinnande i munnen enbart utgjorde en aspekt utifrån vilken välbefinnande var 

möjligt att kommunicera.  

4) Den fjärde frågeställningen besvarades genom att observera situationer då vårdgivaren 

och personen med demens som bodde i demensboende samspelade en stund på tu-man-

hand. Samspelet ägde rum under det som kallas, Egentid (ET) för personen med demens. 

Dessa stunder av Egentid tillämpades i studien som ett sätt att skapa förutsättningar för 

att upprätta relationer med personen med måttlig till svår demens för att om möjligt öka 

personens välbefinnande.  

Dessa studier tar upp fyra angelägna aspekter för välbefinnandet som hör till normalt mänskligt 

liv. Tidigare forskning har visat att social interaktion är önskvärd och ger välbefinnande hos 

personer med demens (Brod, Stewart, Sands, & Walton, 1999; Cahill & Diaz-Ponce, 2011) även 

om inte all interaktion leder till välbefinnande (Kitwood, 1997). När interaktion inte leder till 

välbefinnande är orsaken ofta att personen känner sig kränkt då deras kognitiva förmågor 

underskattats eller överskattats. Kännedomen om personens kognitiva förmågor eller svårigheter 

kan därför vara av betydelse vid interaktion med personer med demens (Kitwood, 1997). 
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Förmågan att tolka icke-verbala uttryck hos personen med demens vid interaktion behöver också 

ökas (Allan & Killick, 2008; Hubbard, Cook, Tester, & Downs, 2002). För att upprätthålla 

välbefinnande hos personen med måttlig till svår demens är det angeläget att de kognitiva test 

som används för att följa sjukdomsutvecklingen är anpassade till personens sjukdomsgrad (de 

Jonghe, Wetzels, Mulders, Zuidema, & Koopmans, 2009). Det är också möjligt, även om 

personen har språksvårigheter, att kommunicera ett välbefinnande om de människor som finns i 

personens närhet har kännedom om och tar hänsyn till personens kognitiva förmågor. Det krävs 

dock kunskap för att kunna underlätta kommunikationen och också för att kunna tolka både 

verbalt och icke-verbalt språk (Allan & Killick, 2008; Hubbard, m fl., 2002). Mötet på tu-man-

hand i ett försök att upprätta relationer kan underlätta verbal kommunikation (Normann, 

Asplund, Karlsson, Sandman, & Norberg, 2006) och vidare ger relationer välbefinnande även hos 

personer med måttlig till svår demens (Hellström, Nolan, & Lundh, 2005). Förutsättningar för att 

skapa relationer och kunskapen om hur relationen skapas till personen med demens behöver 

därför ökas.  

Det är demenssjuka personers perspektiv som är avhandlingens fokus. Då dessa huvudpersoner 

nämns i avhandlingen används benämningarna ”personerna med demens”, ”personen med 

demens”, ”personen med demenssjukdom” och ibland bara ”personen”. Det kan verka 

ordmässigt tungrott att använda dessa benämningar men det är angeläget att betona att den 

enskilda individen i första hand är en unik person. Demenssjukdomen är en bisak även om den är 

en del av personens livsvärld som vi måste ha kunskap om för att kunna förhålla oss till 

(Kitwood, 1997).  

 

Bakgrund 
Bakgrunden består av tre huvudområden som avser att ge en översikt av forskningsfältet demens 

och välbefinnandet vid demens. Avsnittet Välbefinnande innehåller en beskrivning av begreppets 

innebörd, därefter följer underrubriken Demenssjukdom en redogörelse för innebörden av demens, 

förekomsten av demenssjukdomar, personcentrerad vård och synsätt på demenssjukdom. 

Välbefinnande och demens innehåller en beskrivning av vad som utifrån befintlig forskning anses 

vara välbefinnande hos personer med demens. En kort redogörelse ges av interaktion, anpassning 

till kognitiv förmåga, kommunikation och relation och dessa aspekters betydelse i sammanhanget.  
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Välbefinnande 
Att uppnå och upprätthålla en känsla av välbefinnande (se bil. 1) är ytterst en djupt mänsklig 

angelägenhet. Källan till välbefinnande finns i individen men inre och yttre faktorer påverkar en 

persons upplevelse av välbefinnande (Maddox, 1992). Välbefinnande anses vara känslomässiga 

reaktioner på resurser som kan vara både yttre miljömässiga, ekonomiska, sociala, kulturella och 

inre fysiska och psykiska. Välbefinnande beskriver hur en person har det vid en viss tidpunkt och 

ses som ett mått på grad av lycka eller olycka (Nordenfelt, 2004). I svenska ordböcker förklaras 

välbefinnande som en känsla av att må bra och ett tillstånd då man befinner sig väl (Natur och 

Kulturs ordbok, 2001; Norstedts, 1977). Sarvimäki & Stenbock-Hult (1996) talar om 

välbefinnande i betydelsen njutning och tillfredsställelse vilket hör till det goda livet. Det betyder 

dock inte att livet måste innehålla enbart njutning och tillfredsställelse för att anses gott, men det 

måste innehålla en viss minimimängd av välbefinnande för att vara gott.  

Ofta då man i politik och i hälso- och socialvård avser att studera människors välbefinnande och 

välfärd används begreppet livskvalitet (se bil. 1) för dessa begrepp (Nordenfelt, 2004). Forskare 

menar dock att välbefinnande är begreppsmässigt diffust och svårdefinierat (Hillerås, 2000; 

Schermer, 2003). Begreppet används frekvent i vetenskapliga artiklar och sökorden 

”välbefinnande och äldre” gav i databasen Pub Med 341 118 träffar med artiklar från 

tidsperioden 1915-2011. Välbefinnande är också ett ofta använt begrepp i styrdokument för vård 

och omsorg i stort och inom vård av äldre och personer med demens (Brooker, 2007; NHS, 

2006; Socialstyrelsen, 2010; Socialstyrelsen, 2011). I självbedömningsskalor som avser att mäta 

välbefinnande används också ibland välbefinnande synonymt med andra begrepp som lycka, 

moral, livskvalitet och hälsorelaterad livskvalitet (Hillerås, 2000). I forskningen ses ett tydligt samband 

mellan mått på lycka och välbefinnande och Hillerås (2000) hänvisar till Bradburns definition av 

lycka som är den grad till vilken positiva känslor överväger negativa känslor. Moral överensstämmer med 

välbefinnande inom det område av välbefinnandet som har med livstillfredsställelse att göra 

(Hillerås, 2000). Moral definieras som en människas grundläggande känsla av tillfredsställelse med sig själv, 

en känsla av att det finns en plats i omgivningen för henne själv och ett accepterande av det som inte går att 

förändra (Diener, 2000). Även mått på livskvalitet överlappar i forskningen mått på välbefinnande 

och då främst livstillfredsställelse (Hillerås, 2000). Livskvalitet definieras som individens uppfattning 

(subjektiv upplevelse) om sin position i livet i förhållande till det kulturella sammanhang och värdesystem i vilka 

personen lever, i relation till individens mål, förväntningar, levnadsstandard och intressen. Livskvalitet är ett 

omfattande begrepp, som på ett komplext sätt också involverar personens fysiska hälsa, psykiska tillstånd, grad av 

oberoende, sociala förhållande, personlig övertygelse och förhållningssätt till förekommande företeelser i miljön 
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(WHO, 2002). Mått på hälsorelaterad livskvalitet anknyter till några aspekter av välbefinnande, 

speciellt negativa affekter. Måtten handlar mer om dålig hälsa på bekostnad av välbefinnandet 

(Hillerås, 2000). Hälsa definieras av WHO (1948) som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och 

socialt välbefinnande och inte bara som frånvaro av sjukdom eller handikapp. Hälsorelaterad livskvalitet kan 

anses bidra till begreppet livskvalitet genom att representera effekten av sjukdom och dess 

behandling som syftar till att individen ska kunna fungera i det dagliga livet (Hillerås, 2000). 

Hälsorelaterad livskvalitet har tillfört en viktig dimension, till exempelvis tandvård, det vill säga 

livskvalitet som en effekt av orala förhållanden, så kallad Oral hälso- relaterad livskvalitet-

OHRQOL (se bil. 1) (Locker, 2004; Inglehart & Bagramian, 2002). I flera studier har konstaterats 

att god oral status påverkar allmän hälsa och välbefinnande, såväl fysiskt som psykiskt och stärker 

självförtroendet (Ghezzi & Ship, 2000; Petersen, 2008). Personer med god oral status har oftare 

visat sig åldras med högre välbefinnande än personer med dåliga orala förhållanden (Ghezzi & 

Ship, 2000; Loesche, m fl., 1995).  

Begreppet välbefinnande har studerats inom gerontologin och Lawton (1983) anser att 

välbefinnande finns representerat i flera delar av mänsklig existens; Beteendemässig kompetens 

(hälsa, funktionell hälsa, kognition [se bil. 1], socialt beteende, tidsanvändning), objektiv miljö, 

psykologiskt välbefinnande och upplevd livskvalitet. Beteendemässig kompetens och objektiv 

miljö anses kunna bedömas objektivt. Upplevd livskvalitet och psykologiskt välbefinnande kan 

endast bedömas subjektivt. Psykologiskt välbefinnande är en subjektiv känsla av tillfredsställelse 

och står för en mer global bedömning medan den subjektiva bedömningen av livskvalitet är 

knutet till mer specifika områden av livet (Lawton, 1983). Uppfattad livskvalitet kan ses som 

resultat av en kognitiv process där ett övervägande görs i stunden av den aktuella livssituationen i 

förhållande till det önskvärda (Hillerås, 2000). 

Hillerås (2000) som studerat välbefinnandemätningar hos äldre människor har funnit att det finns 

oenighet angående välbefinnandets dimensioner. Föreställningen finns att välbefinnande enbart 

har en dimension och detta grundas på att om en person i en kvantitativ skattning får hög poäng 

på välbefinnande så blir poängen låg för psykologisk oro/ohälsa. Det har dock visat sig att en del 

personer kan få låga eller höga siffror på båda dessa företeelser och detta kan bero på att 

välbefinnande förmodligen består av flera dimensioner. Sedan 1970-talet mäts i studier av 

välbefinnande både tillfredsställelse och negativ och positiv affekt (Andrews & McKennel, 1980; 

Hillerås, 2000; Diener, 2000). Variationerna avseende affekterna är mellan deprimerad och 

otillfredsställd till upprymd och fullständigt tillfredsställd (Diener, 2000).  
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Det psykologiska välbefinnandet är en subjektiv upplevelse och inkluderar både en kognitiv 

bedömning av tillfredsställelse men också affektreaktioner (känslouttryck) genom vilka människor 

uttrycker sina liv och dess omständigheter (Andrews & McKennel, 1980; Diener, 1984;  Lawton, 

1983). Eftersom affekter är möjliga att observera kan det genom observation avgöras om 

personen har välbefinnande, vilket således inte kräver att den observerade har fungerande 

kognitiva förmågor (se bil. 1) (Lawton, van Haitsma, & Klapper, 1996). För en subjektiv 

upplevelse av välbefinnande krävs heller ingen kognitiv process eftersom det är en subjektiv 

känsloupplevelse (Lawton, 1983). 

Demenssjukdom 
Demens är, oavsett orsak, ett progressivt tillstånd som orsakar neuropsykologisk, 

neuropsykiatrisk och neurofunktionell försämring hos personen som insjuknar (Burns & 

Winblad, 2006). Det finns flera olika sjukdomar som leder till demens och de vanligaste 

demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom, Vaskulär demens, Lewy Body demens och 

Frontotemporal demens (SBU, 2008). Demensförloppet är beroende av vilken grundsjukdomen 

är. Vid Alzheimers sjukdom, som är den vanligast förekommande demenssjukdomen, sker 

insjuknandet smygande med en successiv försämring medan vaskulära demensformer kan 

innebära episoder av plötslig försämring (Burns & Winblad, 2006).  

Vanligt förekommande symtom vid demenssjukdom är minnesstörning, språksvårigheter, 

orienteringssvårigheter, svårigheter att tolka sin omgivning, praktiskt nedsatt förmåga, nedsatt 

initiativförmåga samt nedsatt abstraktionsförmåga. Dessa symtom ger en påverkan på personens 

funktionsförmåga med tilltagande svårigheter att klara det dagliga livets normala aktiviteter 

allteftersom sjukdomen utvecklas. Demenssjukdomar har en smygande debut och för att ställa en 

diagnos på demenssjukdom ska de kognitiva nedsättningarna ha funnits under minst ett halvår 

och innebära en nedgång från en tidigare högre funktionsnivå. Det är alltid angeläget att utreda 

orsaken om en person uppvisar symtom som vid demenssjukdom eftersom det finns ett antal 

tillstånd där en person kan uppvisa demenssymtom men där orsaken kan vara behandlingsbar 

eller botbar (Markusson, Blennow, Skoog, & Wallin, 2003). I Socialstyrelsens (2010) riktlinjer 

rekommenderas i första hand en basal utredning vid misstanke om demenssjukdom. Utredningen 

innefattar en strukturerad anamnes, anhörigintervju, somatisk undersökning med psykiatrisk 

intervju, blodprover, hjärnavbildning (datortomografi), bedömning av funktions- och 

aktivitetsförmåga samt kognitiva test. Om denna undersökning inte anses tillräcklig föreslås en 

utökad utredning som innefattar lumbalpunktion (undersökning av förekomst av biomarkörer i 
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hjärnvätskan), utökade neuropsykologiska testningar och ytterligare hjärnavbildning 

(Socialstyrelsen, 2010).  

För att beskriva var i sjukdomsutvecklingen en person befinner sig, det vill säga vilken grad av 

demens personen har, används termerna mild, måttlig och svår demens (Burns & Winblad, 2006). 

Mild demens är det stadium under demenssjukdomens utveckling då personen har lättare 

nedsättningar av kognitiva förmågor samt en nedsättning av social och arbetsmässig förmåga. 

Mild demens innebär svårigheter att utföra komplexa aktiviteter som att till exempel hantera 

räkenskaper, planera inköp och planera en måltid för gäster. Trots dessa nedsättningar klarar 

personen det dagliga livet förhållandevis självständigt med lite påminnelse och tillsyn. Personen 

kan till exempel behöva påminnas om avtalade tider eller att ta sina läkemedel. Vid måttlig demens 

är de kognitiva svårigheterna mer uttalade och personen behöver daglig hjälp, assistens och stöd 

för att ta initiativ till att utföra och klara av att utföra de för ett normalt liv nödvändiga dagliga 

aktiviteterna som till exempel inköp, matlagning, tvätt, personlig hygien, välja lämpliga kläder, 

städning, att använda telefonen, ta initiativ till aktiviteter och slutföra dem. Svår demens definieras 

som det stadium i processen då nedsättningarna är så stora att det krävs ständigt stöd, tillsyn och 

hjälp med allt eller nästintill allt som hör till basal omvårdnad. Personen kan till exempel inte 

självständigt använda toaletten, kan inte använda vattenkranen (glömmer stänga av vattenkranen), 

klarar inte måltidens krav (vet inte hur bestick används). Omvårdnadsbehovet är vid svår demens 

så omfattande att de flesta bor i äldreboende eller demensboende. I detta stadium är personen 

ofta inkontinent och motoriken är också påverkad. Personen har gångsvårigheter och obalans 

vilket ökar risken för att personen ska ramla. De motoriska svårigheterna är ofta orsak till att 

personen är rullstolsburen. Förmågan att förmedla sig med hjälp av det talade språket kan vara 

mycket störd eller förlorad (Reisberg, m fl., 2006). 

Förekomst av demenssjukdomar 

År 2010 uppskattades 148 000 personer ha någon form av demenssjukdom i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2010). Risken att insjukna i demenssjukdom ökar med stigande ålder och de 

flesta som insjuknar är äldre (> 65 år). Cirka 8% av de personer som är 65 år och däröver har en 

demenssjukdom. På grund av ett ökat antal äldre personer i befolkningen sker en markant ökning 

av antalet personer med demenssjukdom i framtiden.  

Ökningen av antalet personer med demens ställer stora krav på samhällets resurser. Ett exempel 

är det växande behovet av antalet vårdgivare som gör att det år 2050 beräknas finnas behov av 

50% fler vårdgivare än i dag (Socialstyrelsen, 2007, 2010). Mer än 50 000 av personerna med 
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demens bor i särskilda boenden för äldre och cirka hälften av dessa bor i boenden som är 

speciellt anpassade för personer med demens, så kallade demensboenden (Socialstyrelsen, 2009). 

Två tredjedelar av alla personer med demens bor i ordinärt boende och tillsyn och vård av dessa 

utförs till övervägande del av närstående make/maka. Dagvård erbjuds för att stödja närstående 

som vårdar i hemmet men också för att erbjuda aktivitet och möjlighet till en meningsfull dag för 

personen med demens. Omkring 8 500 personer med demens >65 år får dagvård i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2007; Socialstyrelsen, 2009). Ungefär hälften av personerna med demens har 

flyttat till någon form av särskilt boende tre år efter att de fått sin diagnos. Nästan alla personer 

med svår demens bor i äldreboende eller demensboende (SBU, 2008; Socialstyrelsen, 2007).  

Från en hjärna till en person 

Biomedicinskt och biopsykosocialt perspektiv 

Under 1900-talet ökade kunskapen om hur sjukdomar botas eller behandlas både ur ett 

medicinskt och ur ett tekniskt perspektiv. Psykiatrikern Engel (1978) reagerade mot att de 

humana värdena i vården inte beaktades fullt ut och menade att det saknades något i den 

medicinska världens fokus på sjukdom i betydelsen frånvaro av hälsa. Personen som var sjuk sågs 

inte med detta synsätt som en person utan som ett objekt (som en maskin) som skulle befrias 

från en sjuk del eller behandlas för att nå hälsa. Sjukdom innebar frånvaro av hälsa med ett 

biomedicinskt synsätt (se bil. 1). Den biomedicinska modellen har dock bidragit till att viktiga 

medicinska upptäckter gjorts men tyvärr har det också bidragit till en förenklad förklaring av de 

betydligt mer komplexa begreppen hälsa och sjukdom (Engel, 1978). Den biopsykosociala modell 

(se bil. 1) som Engel (1978) föreslår beskriver hälsa som inte enbart frånvaro av sjukdom. En 

person som är sjuk behöver inte uppleva ohälsa och till skillnad från synen inom det 

biomedicinska perspektivet tas hänsyn till personens upplevelse av hälsa och sjukdom. Personens 

upplevelse belyses utifrån biologiska, psykologiska och sociala dimensioner av välbefinnande och 

dessa dimensioner anses interagera med varandra (Engel, 1978). Den biopsykosociala modellen 

används alltmer inom gerontologin för att förklara åldrandets komplexitet. Åldrandet innebär en 

objektivt avtagande hälsa och funktioner men den åldrande personen kan trots objektiv ohälsa 

uppleva sig ha både subjektiv hälsa och välbefinnande (Molton & Jensen, 2010; Kanning & 

Schlicht, 2008).  

Demenssjukdomen sedd ur de två perspektiven 

Historiskt har demenssjukdomen ansetts vara en psykisk sjukdom med beteenden som 

förklarades ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Under 1960-talet började dock stora 
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neuropatologiska undersökningar utföras vilket bidrog till en förändrad syn på 

demenssjukdomen. Man fann vid dissektion av hjärnor från personer med demens, att det fanns 

hjärncellsdöd och att signalsubstanserna var påverkade, vilket ansågs vara bevis för att det rörde 

sig om en organisk sjukdom. Från att tidigare ansetts vara en psykisk sjukdom framställdes nu 

demenssjukdomen som en organisk psykisk sjukdom, vilket gjorde att forskningen inriktades på 

att tekniskt komma åt eller förebygga problemet demenssjukdom (biomedicinskt synsätt). 

Forskning gjordes i stor omfattning i laborationsstudier av obduktionsmaterial (Edvardsson, 

2010; Kitwood, 1997). Det biomedicinska sättet att se på demenssjukdomen skulle kunna sägas 

vara ett exempel på reduktion där personen reducerades till en hjärnskada (Edvardsson, 2010). 

Det finns en risk, då kunskap och tekniska hjälpmedel för diagnostik ökar, att reducera ett mycket 

mer komplext område till att studera enbart en del (Danermark, Ekström, Jakobsen, & Karlsson, 

2003).  

Resultatet av det biomedicinska synsättet på demenssjukdom gjorde att personen behandlades 

som ett objekt, ett tomt skal som förlorat sin själ (Moore & Hollett, 2003) eller som en levande 

död (Behuniak, 2011). De beteenden som personen uppvisade uppfattades som meningslösa av 

omgivningen (Maurer & Maurer, 2003). Det började dock framkomma resultat från studier som 

inte riktigt stämde överens med den tidigare kunskapen man haft inom disciplinen. I den så 

kallade ”nunnestudien”, där 118 hjärnor från avlidna nunnor som donerat sina hjärnor till 

forskning undersöktes, avvek resultaten från tidigare etablerade föreställningar om demens. Det 

visade sig att även om hjärnan hade de förändringar som brukar finnas vid Alzheimers sjukdom 

så hade inte personen under sin levnad uppvisat tecken på kognitiv nedsättning (Snowdon, 1997). 

Liknande resultat framkom också i studier där man jämförde datortomografibilder av hjärnan 

från friska personer med bilder av hjärnor från personer med demens. Datortomografibilderna 

visade mer tecken på atrofi hos personerna med demens men det fanns samtidigt en klar atrofi i 

ett stort antal av de friska personernas hjärnor trots att dessa inte uppvisade en klinisk bild på 

demenssjukdom (Jacoby & Levy, 1980). De nya rönen var anledning till att standardparadigmet, 

som Kitwood (1997) benämner det, ifrågasattes och ett biopsykosocialt perspektiv på 

demenssjukdom efterfrågades med Kitwood (1997) som förgrundsgestalt (Brooker, 2004; 

Downs, Small, & Froggatt, 2006; Sabat, 2008).  

De beteenden och symtom som personer med demens uppvisar är beroende av flera faktorer och 

kan inte enbart förklaras utifrån den reella hjärnskadan. För att förklara demenssjukdomen finns 

behov av en biopsykosocial modell. Personens reaktion på effekterna av hjärnskadan är en faktor 

av betydelse samt hur personens livsmiljö är utformad och inte minst bemötande från friska 
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personer i omgivningen men också på hur personen med demens reagerar på andras sätt att 

bemöta dem (Sabat, 2008). Kitwood (1993) beskriver demenssjukdom med det han kallar 

demensekvationen: demens (D) = personlighet (P), biografi (B), fysisk hälsa (H), neurologisk 

skada (NI) och socialpsykologi (SP). I denna beskrivning övervägs således också övrig fysisk hälsa 

som en faktor av betydelse. Spector & Orrell (2010) menar att det finns begränsningar i de 

befintliga modellerna och presenterar en utveckling av modellen som på ett tydligt sätt också 

överväger betydelsen av fysik miljö och mental stimulering. 

Från att tidigare ha betraktats endast som en sjuk hjärna betonar nu forskare vikten av att utgå 

från den unika personen och dennes livsvärld (Kitwood, 1997; Kontos, 2004; Kontos & Naglie, 

2007; Taylor, 2008). Det biopsykosociala synsättet gör det naturligt att alltid först fråga efter 

vilken inverkan vården och bemötandet har för personens möjligheter att leva ett gott liv 

(Edvardsson, 2010). En person med demens kan uppleva hälsa och välbefinnande trots en sjuk 

hjärna och nedsättningar av kognitiva förmågor. För upplevelse av hälsa och välbefinnande krävs 

dock att vården är personcentrerad, det vill säga fokus i vården är den unika personen i ett 

biopsykosocialt perspektiv (Brooker, 2007; Kitwood, 1997). 

Personcentrerad vård för personer med demens 

Personcentrering (se bil. 1) myntades först inom psykoterapin av psykologen Carl Rogers. 

Personcentrering ersatte så småningom uttrycket, ”klientcentrering”, inom psykoterapin. 

Personcentreringen innebar att se den hjälpsökande personen som specialisten om sig själv och 

terapeuten är den som ger stöd för att personen skall nå självinsikt (Brooker, 2004; Rogers, 1961). 

Professor Tom Kitwood som grundade Bradford Dementia Group var den förste som använde 

termen personcentrering i mötet med personen med demens och är också den som haft störst 

betydelse för utvecklingen av den personcentrerade demensvården. Kitwood (1997) ville rikta 

uppmärksamhet på faran med det, enligt hans inställning, rådande biomedicinska perspektivet 

som ledde till att vården blev undermålig. Vården blev bara en form av förvaring som utplånade 

personen i stället för att som med det personcentrerade synsättet se och vårda den unika person 

där man utgår från personens livsvärldsperspektiv (se bil. 1), det vill säga ett biopsykosocialt 

synsätt (Brooker, 2004, 2007; Downs, m fl., 2006; Edvardsson, 2010). Den personcentrerade 

vården är ingen teknik utan först och främst en filosofi som grundar sig på ett antal centrala 

värden, vilka har konsekvenser för vårt handlande, vad vi gör och hur vi gör (Brooker, 2004; 

Downs, m fl., 2006). 
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Det har inte funnits någon enhetlig tolkning av vad personcentrerad vård är och begreppen som 

innefattas i Kitwoods (1997) beskrivning har varit svåra att förstå och kommunicera (Brooker, 

2007; Epp, 2003). Personhood (se bil. 1) är ett av begreppen, vilket måste upprätthållas för att 

vården skall kunna anses vara personcentrerad. För begreppet personhood finns ingen enkel 

svensk översättning men personhood har definierats som : ”Den ställning eller status som ges en 

person av andra i ett socialt sammanhang, och socialt varande i relation till andra, och som 

innefattar erkännande, respekt och tillit” (egen översättning) (Kitwood, 1997, sid. 8). Personhood 

kan sägas innehålla både etik, socialpsykologi och transcendens. Den grundläggande etiska 

ståndpunkten i den personcentrerade vården är att alla människor har ett absolut värde och 

förtjänar att respekteras, oavsett funktionshinder, utifrån övertygelsen att personer med demens 

kan leva ett meningsfullt liv (Epp, 2003; Kitwood, 1997). Socialpsykologin är viktig för 

upplevelsen av att vara en person och handlar om den plats andra ger personen i det sociala 

sammanhanget. I begreppet personhood ingår också transcendens som kan översättas som det 

översinnliga eller överskridande, ett svårförklarat begrepp som berör en annan dimension av 

människan. Kitwood använder begreppet för att förklara behovet av att känna tillhörighet med 

tillvaron, uppleva sig vara en betydelsefull del av något större, ett universum, och därigenom 

uppleva mening (Kitwood, 1997). Norberg & Zingmark (2002) använder också begreppet 

transcendens för att förklara vad det är att vara människa och menar att denna dimension av 

människan är möjlig och betydelsefull för att personen trots svår demenssjukdom ska kunna 

uppleva mening med tillvaron. Dimensionen kan nås genom till exempel naturupplevelse, poesi, 

konst, musik, rörelse, dans, beröring och bön.  

Avsaknaden av definition av personcentrerad vård utgjorde ett problem eftersom begreppet 

användes flitigt och tolkades på olika sätt. De olika uppfattningarna gav anledning till att utveckla 

en definition av personcentrerad vård som beskrivs bestå av följande fyra delar:  

V-Värdera personen med demens och dennes vårdgivare. En värdegrund som betonar det 

absoluta värdet av allt mänskligt liv oberoende av ålder eller kognitiv förmåga (behandla alla som 

jämbördiga).  

I-Individuellt närmande till personen med erkännande av den unika personen (se personen). 

P-Perspektiv, det vill säga att förstå världen utifrån personen med demens perspektiv. 

S-Social miljö som stöder psykologiska behov hos personen med demens skapas.  

Kunskap om personen och en nära relation till den vårdade kan fås genom att lyssna till 

personens berättelse om sitt liv. Därigenom kan kunskap fås om personens drömmar, önskningar 
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och förväntningar. Att på detta sätt utgå från personens livsvärld är en förutsättning för att 

vården skall vara personcentrerad (Brooker, 2004, 2007). 

Den kritik som ibland riktats mot den personcentrerade vården är att den är individualistisk och 

tar inte hänsyn till det omgivande samhället. Den personcentrerade vården anses också vara dåligt 

definierad och det finns också en obalans i hänsynstagande till de olika parterna (professionell 

vårdgivare, närstående/familj, personen med demens) som är inblandade i vården. Vidare är 

personens autonomi och oberoende en viktig strävan enligt den personcentrerade vården vilket 

kritiker menar är ohållbart. Det är därför bättre och mer realistiskt att betona betydelsen av en 

vårdarrelation som präglas av ett ömsesidigt beroende (Adams, 2008; Nolan, Ryan, Enderby, & 

Reid, 2002; Nolan, Davies, Brown, Keady, & Nolan, 2004). Kritiken bemöts av företrädare för 

Bradford Dementia Group som menar att den betoning på relation och hänsynstagande till 

omgivande miljö och samhälle som efterfrågas finns i den personcentrerade vården om man 

studerar den noga (Downs, m fl., 2006). 

Storbritannien och Australien är de länder där den personcentrerade vården vid demens har fått 

den mesta uppmärksamheten och den personcentrerade vården har sedan flera år tillbaka varit 

inskriven som mål i styrdokument för äldrevård (Edvardsson, 2010). Det finns dock en viss 

tveksamhet hos förespråkare för den personcentrerade vården om den vård som utförs i 

verkligheten är i överensstämmelse med en personcentrerad vård eller om det enbart är fina ord 

som finns i policydokument (Brooker, 2007; Downs, m fl., 2006). Den personcentrerade vården 

har tidigare inte fått något större gehör i Sverige (Edvardsson, 2010). Nationella riktlinjer för vård och 

omsorg av personer med demens rekommenderar dock att vård och omsorg bör vara personcentrerad, 

vilket kan anses vara ett erkännande av den personcentrerade vården (Socialstyrelsen, 2010). 

Professor Astrid Norberg kan anses vara en pionjär inom svensk demensomvårdnadsforskning 

och har tillsammans med sina forskargrupper bidragit till att utveckla kunskapen inom 

demensvården. Tankegångarna och även några begrepp som presenterats i beskrivningar av den 

personcentrerade vården återfinns även hos dessa forskare (se t.ex. Asplund & Norberg, 1993; 

Edberg, 2002; Edvardsson, Sandman, & Rasmussen, 2003; Kihlgren, 1999; Norberg, Zingmark, 

& Nilsson, 1994; Norberg, 1996; Norberg & Zingmark, 2002; Zingmark, Norberg, & Sandman, 

1995; Zingmark, Sandman, & Norberg 2002). Kitwood (1997) var dock den som införde 

begreppet personcentrering i demensvården och gjorde också en strukturerad modell för den 

personcentrerade vården. Det biopsykosociala synsättet som den personcentrerade vården bygger 

på ligger också nära gerontologins tvärvetenskaplighet och därför är Kitwoods (1997) 



 
 

24 

 

personcentrerade vård tilltalande och känns naturligt att använda som teoretiskt perspektiv i 

avhandlingen.  

För att främja upplevelse av välbefinnande hos personen med demens krävs en personcentrerad 

vård med upprätthållande av personhood. Kitwood (1997) beskriver den maligna (elakartade) 

socialpsykologin som ett hot mot upplevelse av välbefinnande hos personer med demens. Malign 

socialpsykologi är olika sätt varpå personhood undermineras. Några exempel på malign 

socialpsykologi är då vårdgivaren distraherar, manipulerar eller använder tvång för att få personen 

medgörlig (Treachery), inte låter personen använda sina kvarvarande förmågor 

(Disempowerment), bemöter personen på ett förbarnsligande sätt (Infantalisation), ger 

information i en hastighet som gör det svårt eller omöjligt för personen att uppfatta 

informationen (Outpacing), inte accepterar personens upplevelse av verkligheten (Invalidation), 

gör sig rolig över något personen gör eller säger (Mockery) (Kitwood, 1997).  

Välbefinnande och demens 

Det relativa välbefinnandet 

Personen som lever med demenssjukdom, såväl som mentalt friska människor, behöver uppleva 

välbefinnande (Brooker, 2007; Downs, m fl., 2006). Det finns åtskilliga beskrivningar av den 

negativa inverkan de nedsättningar och den påfrestning som det innebär att leva med en 

demenssjukdom har för att personen ska uppleva välbefinnande (Logsdon, 2002; Phinney, 2002; 

Phinney & Chesla, 2003; Sterin, 2002). Den personcentrerade vården fastslår att personer med 

demens har kapacitet eller förmåga att uppleva välbefinnande men också motsatsen. Upplevelse 

av välbefinnande kräver således inte en fungerade kognitiv förmåga (Banerjee, m fl., 2006; 

Brooker, 2007; Trigg, Skevington, & Jones, 2007; Volicer, Hurley, & Camberg, 1999).  

Personen med demens anses åtminstone kunna ha ett relativt välbefinnande. Grunden till 

antagandet om det relativa välbefinnandet är den variation av välbefinnande som iakttagits och 

som i någon mån anses vara förknippat med grad av kognitiv nedsättning (Kitwood & Bredin, 

1992). Observationer har visat att personen även vid långt framskridit stadium av 

demenssjukdom och med stora kognitiva nedsättningar kan visa tecken på hög grad av 

välbefinnande medan personer med betydligt högre kognitiv förmåga kan visa en lägre grad av 

välbefinnande. Ofta är demenssjukdom förenad med depression, ångest, apati och 

disengagemang vilket kan vara förklaringen till denna lägre grad av välbefinnande. Relativt 

välbefinnande förklaras som att demenssjukdomen och dess konsekvenser gör att personen inte 

har den beredskap man normalt har för att kunna förhålla sig till yttre händelser. Personen med 



 
 

25 

 

demens tenderar därför att skifta från ett tillstånd av välbefinnande till motsatsen relativt snabbt 

(Kitwood & Bredin, 1992; Mayhew, Acton, Yauk, & Hopkins, 2001; Zank & Leipold, 2002). 

Ett viktigt mål i vården och omsorgen av personer med demens är att hitta vägar för att främja 

välbefinnande (Kalis, van Delden, & Schermer, 2004; Volicer, m fl., 1999). För att kunna främja 

välbefinnande hos personer med kognitiv nedsättning i vår hyperkognitiva kultur är det av 

betydelse att lägga tonvikten på det icke-kognitiva som relationer och känslor i kontakten med 

personen med demens (Post, 1995, 2006). Upplevelsen av välbefinnande konstateras vara fullt 

möjlig även vid svår demens men Bruce, Surr, Tibbs, & Downs (2002) såg att vårdgivarna hade 

lättare att stödja och främja välbefinnandet hos personer med mild demens, vilket de ansåg bero 

på att det är lättare att få respons från personen och att observera välbefinnande vid mild och 

måttlig demenssjukdom. 

Att mäta välbefinnande hos personer med demens 

Kitwood & Bredin (1992) utvecklade Dementia Care Mapping (DCM) som används för att 

utvärdera demensvård i praktiken men används också i forskning för mätning av välbefinnande. 

Fyra områden som är förknippade med uppfattningen av oss själva och som är baserade på våra 

minnen, personlighet och mentalt status identifierades vid utvecklingen av DCM. De fyra 

områdena ansågs av betydelse för upplevelsen av välbefinnande. Det första är känslan av att ha ett 

värde, vilket innefattar en känsla av att vara någon, upplevelsen av identitet, att vara av betydelse 

och att ha ett personligt värde. Känsla av kontroll är ytterligare ett område vilket handlar om 

känslan av att vara delaktig och kunna påverka sin situation. Vidare är hoppet av betydelse för 

välbefinnandet och hoppet är förknippat med känslan av trygghet och mening i livet. Slutligen är 

känslan av social säkerhet av betydelse vilket handlar om hur jag som person uppträder i 

förhållande till andra och detta är beroende av positiva och negativa uppfattningar som finns hos 

mig själv som person. Välbefinnande kan upprätthållas genom att stödja personen inom dessa 

fyra områden (Kitwood & Bredin, 1992).  

Även Volicer m fl. (1999) presenterar en modell för välbefinnande under demensprocessen som 

innefattar både positiva och negativa affekter. Indikatorerna på känslomässigt tillstånd och 

psykologiskt välbefinnande är glädje, engagemang, lugn, ledsnad, tillbakadragenhet och agitation. 

Glädje-ledsnad kunde tolkas genom ansiktsuttryck, lugn-agiterad visade sig genom kroppsspråk 

och uttalanden, engagerad eller apatisk (tillbakadragen) kan mätas i grad av personens involvering 

i den omgivande miljön. Välbefinnande har den som uppvisar glädje, lugn, engagemang och om 

motpolerna uppvisas har personen alltså inte välbefinnande (Volicer, m fl., 1999).  
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Lawton m fl. (1996) utvecklade under 1990-talet Affect Rating Scale (ARS) som är en 

strukturerad observationsskala. Skalan innehåller sex områden som observeras, tre positiva 

affekter;  glädje, intresse och belåtenhet, samt tre negativa affekter; ångest, ledsnad och ilska. 

Under varje område finns beskrivet vilka tecken på respektive affekt som kan iakttas. 

Undersökaren skattar förekomst av respektive affekt i en femgradig skala genom att observera 

patientens kroppsspråk, ansiktsuttryck och andra sätt att uttrycka affekt som ljud eller ord. 

Bedömningen görs också av hur varaktig affekten är. Högre varaktighet ger högre bedömning. 

Lawton m fl. (1996) fann att skalan var tillförlitlig då han undersökte 253 personer med demens 

och 43 friska personer. Personerna med demens uppvisade mer ångest och mindre positiva 

känslor än de friska personerna. Känslor som belåtenhet och intresse var dock mest 

förekommande (Lawton, m fl., 1996).  

Innes & Surr (2001) använde två skalor varav den ena var Well- and Ill-Being skalan (WIB) där 

nivå av välbefinnande bedöms från -5 (illa-befinnande) till +5 (välbefinnande). Den andra skalan 

var Behavioural Category Coding (BCC) där bedömning görs utifrån 12 beteendekategorier. 

Dessa två skalor ingår i Dementia Care Mapping (Kitwood & Bredin, 1992). Hos de 76 personer 

med demens som undersöktes var siffran för välbefinnande genomgående runt +1. Moderat 

välbefinnande som uttrycktes med siffran +3 kunde iakttas under 10% av observationstiden. Det 

anses realistiskt att ligga på +3 under 20-30% av tiden och +5 bör finnas under 5-10% av tiden. 

En siffra som visar på icke välbefinnande (illa-befinnande) kan förväntas under 10% av tiden 

eftersom ingen människa normalt lever i ett ständigt välbefinnande, menar Innes & Surr (2001). 

Varianter av mätinstrument 

För att mäta välbefinnande hos personer med demens används ofta livskvalitetinstrument och 

här ges exempel på tre olika typer av skalor; observationsskalor, kombinerad subjektiv och 

objektiv skattning och självskattningsskalor. Det ges också några synpunkter med hänsyn till 

deras användbarhet utifrån befintlig forskning.  

Observationsskalor 

För att få information om personens välbefinnande används ofta så kallade observationsskalor 

som till exempel: Dementia Care Mapping-DCM (Brooker & Surr, 2006; Kitwood & Bredin, 

1992), Affect Rating Scale-ARS (Lawton, m fl., 1996), Face Mood Evaluation-FACE (Mace, 

1989) och The Quality of Life in Late Stage Dementia-QUALID (Weiner, m fl., 2000) som också 

finns i en svensk version, Livskvalitet vid svår demenssjukdom-Qualid (Falk, Persson, & Wijk, 

2007). Asplund, Norberg, Adolfsson, & Waxman (1991) såg i sin forskning att de emotionella 
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uttrycken för välbefinnande som uttrycks med ansiktsuttryck och kroppsspråk utarmas under 

demensprogressen. Andra forskare har dock visat att det finns emotionellt gensvar även om det 

inte är lika tydligt vilket kan göra det svårt att som observatör uppfatta om personen upplever 

välbefinnande (Magai, Cohen, Gomberg, Malatesta, & Culver, 1996; Volicer, m fl., 1999). Det 

finns dock anledning att tro att då personen med demens uppvisar lugn och stillhet kan det vara 

uttryck för välbefinnande (Norberg, m fl., 1994). För att med större säkerhet kunna iaktta ett 

välbefinnande hos personen med demens krävs det träning och att observatören känner personen 

väl och har en nära relation till personen (Edberg, 2000; Kolanowski, Litaker, & Catalano, 2002).  

Kombinerad subjektiv och objektiv skattning 

Andra skalor som mäter livskvalitet och då också välbefinnande vänder sig dels till personen med 

demens med subjektiv skattning men också en objektiv skattning av någon utomstående, en 

närstående eller vårdgivare. Exempel på sådana skalor är Dementia Mood Picture Test-DMPT 

(Tappen & Barry, 1995), Quality of Life in Dementia-QOL-D (Albert, Marks, Barrett, & 

Gurland, 1997), Quality of life in Alzheimers disease-QOL-AD (Logsdon, Gibbons, McCurry, & 

Teri, 1999) och Quality of Life in Dementia-DEMQOL (Smith, m fl., 2005). Studier 

(Kolanowski, Hoffman, & Hofer, 2007; Sloane, m fl., 2005; Thorgrimsen, m fl, 2003) visar dålig 

överensstämmelse mellan personen med demens egenskattning och närståendes eller vårdgivares 

objektiva skattning av personens välbefinnande. Välbefinnandet skattades vara mindre av 

närstående och vårdgivare än vad personen med demens själv uppgav. Då Silberfeld, Rueda, 

Krahn, & Naglie (2002) undersökte om de i Quality of Well-Being- instrumentet (QWB) 

ingående faktorerna var tillräckliga för att mäta välbefinnande visade det sig att vissa områden 

som informanterna ansåg viktiga saknades i instrumentet. Av de 56 faktorerna som 

informanterna nämnde var endast 25 representerade i instrumentet. Överensstämmelsen mellan 

den objektiva och den subjektiva bedömningen var bristande. Personen med demens nämnde 

elva faktorer av betydelse för välbefinnandet som inte fanns med bland de faktorer närstående 

nämnde (Silberfeld, m fl, 2002). Erfarenheten är att bilden blir mer sanningsenlig då man tillfrågar 

personen själv (Brod, m fl., 1999; Moyle, McAllister, Venturato, & Adams, 2007; Novella, m fl., 

2001) och att besvara frågor om upplevelse av välbefinnande eller motsatsen är fullt möjligt 

eftersom frågan kan anses vädja till känslan i stället för till intellektet (Post, 2006). 

Självskattningsskalor 

Ytterligare ett sätt att mäta livskvalitet och välbefinnande är självskattningsskalor där man vänder 

sig till personen med demens. Exempel på sådana instrument är: Dementia Quality of Life 

Instrument-DQoL (Brod, m fl., 1999) och Bath Assessment of Subjective Quality of Life in 
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Dementia-BASQID (Trigg, m fl., 2007). Inställningen finns att självskattningsinstrument är svåra 

att använda till personer med demens och framför allt i svårare stadier av sjukdom och det råder 

en tveksamhet om personen med demens kan förväntas ge tillförlitliga svar (Simmons, m fl., 

1997; Thomson, 2004; Zank & Leipold, 2002). Det finns dock forskning som visat att personer 

med demens har en intakt förmåga att uppfatta känslor och att personen kan svara på frågor om 

subjektivt välbefinnande också i långt framskridit stadium av demenssjukdom (Cahill & Diaz-

Ponce, 2011; Cortrell & Hooker, 2005; Hubbard, Tester, & Downs, 2003; Sloane, m fl., 2005). 

Då personer med demens tillfrågas i forskning krävs träning hos undersökaren men också en 

utveckling och anpassning av mätinstrument och anpassning av metoder (Dewing, 2002; 

Hubbard, m fl., 2003; Kolanowski, m fl., 2007). En källa till kunskap om subjektivt välbefinnande 

hos personer med demens är att i djupintervjuer tillfråga personen (Cahill & Diaz-Ponce, 2011; 

Phinney, 1998; Phinney & Chesla, 2003; Wogn-Henriksen, 1997) även om det har diskuterats i 

hur långt framskridet stadium av demenssjukdom detta är möjligt. Sloane m fl. (2005) menar att 

intervjubarheten hos personen med demens inte kan fastslås utifrån personens prestationer på 

kognitiva test.  

Flera studier (Bruce, m fl., 2002; Innes & Surr, 2001; McKee, Houston, & Barnse, 2002) har visat 

att för att personen med demens ska uppleva välbefinnande krävs stöd från människor som finns 

i personens omgivning. Aktivitet, stimulans, sysselsättning som initieras av personer i 

omgivningen ger välbefinnande och social interaktion (se bil. 1) och relationer (se bil. 1) är en 

viktig källa till välbefinnande hos personen med demens och då också vid svårare demens (Bruce, 

m fl., 2002; Cahill & Diaz-Ponce, 2011; Dröes, m fl., 2006; Innes & Surr, 2001; Jonas-Simpson, & 

Mitchell, 2005; McKee, m fl., 2002).  

Aspekter av betydelse för välbefinnande hos personer med demens 

Interaktion  

Precis som alla människor har också personen med demens ett behov av att känna sig delaktig i 

ett socialt sammanhang (Mead, 1976; Tornstam, 2011). Då personer som lever med 

demenssjukdom har tillfrågats om vad som ger dem välbefinnande beskrivs social interaktion 

vara av betydelse (Brod, m fl., 1999; Bruce, m fl., 2002; Cahill & Diaz-Ponce, 2011; Downs, m fl., 

2006). Social interaktion är den samvaro eller samspel som sker mellan människor. Den sociala 

interaktionen är nödvändig för att ett medvetande och ett ”jag” ska kunna utvecklas och bevaras 

hos människan (Mead, 1976). ”Jag-uppfattningen”, att se sig själv som ett subjekt, formas i det 

sociala sammanhanget. Det är av betydelse för att ha upplevelse av att vara någon (”jaget”) att bli 
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sedd och bekräftad av andra som en ”handlande varelse” (Tornstam, 2011). Normalt utvecklar en 

personen också förmågan att inta andras attityd mot sig själv och kan se på sig själv utifrån, med 

andras ögon, som ett objekt. Människans förmåga att på detta sätt relatera sig själv till andra 

människor kräver fungerande kognitiv förmåga menar Mead (1976). Den bristande kognitiva 

förmågan hos personen med demens kan därför innebära svårigheter att bevara denna känsla av 

att vara någon som Mead beskriver, att ha upplevelsen av identitet (Norberg, 2010; Sabat, 2002). 

Kitwood (1997) menar dock att omgivningens uppmärksamhet, bekräftelse och erkännande av 

personen kan bidra till jag- upplevelsen, trots bristande kognitiva förmågor. 

Om en person avstängs från det sociala sammanhanget, från interaktionen med andra människor 

finns en risk att identiteten utplånas, en så kallad depersonalisering uppstår. Mead (1976) kallar 

detta för att en ”jagosäkerhet” uppstår. Demenssjukdomens konsekvenser utgör en risk för ett 

avtagande socialt samspel (Kitwood, 1997; Örulv & Hydén, 2006). För att personen med demens 

ska ha upplevelsen av identitet krävs därför att personer i omgivningen ser och bekräftar 

personen genom att göra ansträngningar för att involvera personen med demens i det sociala 

sammanhanget (Allan & Killick, 2008; Hubbard, m fl., 2002; Norberg, 2010). Personens förmåga 

att själv ta initiativ till och upprätthålla interaktion med andra minskar, vilket gör personen med 

demens beroende av andras initiativ till kontakt (Allan & Killick, 2008; Evans, Fear, Means, & 

Vallelly, 2007). Holthe, Thorsen, & Josephsson (2007) ger emellertid exempel på att personen 

med demens ibland gör trevande försök till interaktion genom att kommentera andras uttalanden. 

Dessa kommentarer ignoreras ofta vilket medför att personen tystnar och interaktion uteblir. 

Även om interaktionen är viktig behöver personer med demens såväl som andra människor också 

stunder av enskildhet men personen har ofta inte förmågan att själv hålla en nödvändig balans 

mellan tiden för enskildhet och tid för interaktion (Evans, m fl., 2007; Kolanowski & Litaker, 

2006; Norbergh, Asplund, Rasmussen, Nordahl, & Sandman, 2001).  

Social interaktion är önskvärd och kan ge välbefinnande hos personen med demens även om 

Kitwood (1997) menar att interaktion inte alltid leder till välbefinnande. Ett uteblivet 

välbefinnande kan vara beroende av att personhood inte upprätthålls, det vill säga personen 

behandlas inte som en kapabel person (Kitwood, 1997; Brooker, 2007). Interaktion mellan 

vårdgivare och personen med demens har tidigare studerats (Graneheim, Norberg, & Jansson, 

2001; Hansebo & Kihlgren, 2002) och också interaktion med andra personer med demens (Diaz 

Moore, 1999; Örulv, 2008). Det finns också studier som gett kunskap om kognitivt välfungerande  

personers upplevelser av interaktion med personer med demens i äldreboendet. De uttrycker till 

exempel att de känner rädsla, otrygghet men också samvetskval för de negativa känslor som väcks 
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hos dem i mötet med personen med demens (Gorman, 1996; Ragneskog, Gerdner, & Hellström, 

2001). Kunskapen om upplevelser hos personer med måttlig till svår demens vid interaktion med 

andra kognitivt välfungerande personer behöver dock ökas ytterligare. 

Anpassning till kognitiv förmåga 

För att interaktionen med personen med demens ska möjliggöra upplevelse av välbefinnande är 

det av vikt att ha kunskap om de kognitiva förmågor och svårigheter personen med demens har. 

Anledning till uteblivet välbefinnande kan vara att personen med demens utsätts för krav som 

inte svarar upp mot de kognitiva förmågorna eller om personen fråntas möjligheten till att själv 

utföra uppgifter som han/hon fortfarande är kapabel att utföra (Kitwood, 1997). Det kan vara 

svårt att utifrån första intrycket i mötet med en person med svår demens få en uppfattning om 

den kognitiva förmågan. Risken är därför stor att underskatta men också överskatta personens 

förmågor (Hughes, 2008; Sloane, m fl., 2005). En tränad vårdgivare som har kunskap om 

demenssjukdom och dess konsekvenser och som känner personen väl genom att ha vårdat 

personen under en längre tid uppfattar ofta förändringar i personens kognitiva förmågor i 

interaktionen med personen. Vårdgivaren kan utifrån en sådan kunskap anpassa krav och stöd till 

personens kognitiva förmågor (Norberg, m fl., 1994).  

Användning av kognitiva test och bedömningsskalor för att fastställa personens kognitiva 

förmågor och förmåga att fungera i de för det dagliga livet nödvändiga aktiviteterna kan ibland 

vara försvarbart, till exempel för att kommunicera vård och för utvärdering av olika behandlingar 

(Meaney, Croke, & Kirby, 2005; Mountain & Pighills, 2003). De kognitiva test som används dels 

för att upptäcka kognitiv nedsättning men också för att följa sjukdomsutveckling och uppföljning 

av behandling är oftast inte anpassade till personer med måttlig till svår demens (Galasko, m fl., 

2005). Mini Mental Status Examination (MMSE) ( Folstein, Folstein, & Fanjiang, 2001; Folstein, 

Folstein, & McHugh, 1975) är ett exempel på kognitivt test som används frekvent för att få en 

bild av personens kognitiva förmågor och för att följa sjukdomsutvecklingen. Att utsättas för test 

som inte är specifikt anpassade till personer med svårare demenssjukdom kan ge frustration hos 

personen och upplevas kränkande (Choe, m fl., 2008). Bilden av personens förmågor anses heller 

inte bli rättvisande eftersom test, som till exempel MMSE, endast visar personens kognitiva 

brister och inte kvarvarande funktionsförmågor (Sabat, 2008). Det har under senare år utvecklats 

test som är specifikt anpassade till personer med svårare demens (Choe, m fl., 2008; de Jonghe, m 

fl., 2009; Saxton, m fl., 2005). Vid svårare demenssjukdom är det viktigt att ha kunskap om och ta 

tillvara överinlärda förmågor (se bil. 1) hos personen för att kunna anpassa bemötande, stöd och 
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hjälp. Dessa överinlärda färdigheter kräver inte komplex kognitiv förmåga (Kontos & Naglie, 

2007; Woods, 1991) men det krävs utveckling av test som mäter denna förmåga. 

Kommunikation  

Kommunikation (se bil. 1) möjliggör den sociala interaktionen (Mead, 1976). Vid interaktion med 

personer med demens är kunskap och hänsynstagande till personens förmåga att använda och 

förstå verbalt och icke-verbalt språk (se bil. 1) av betydelse för välbefinnandet (Killick & Allan, 

2001; Allan & Killick, 2008). För att personen med demens ska kunna uppleva och bevara 

känslan av att vara en person, uppleva sig ha en identitet och därmed ha välbefinnande är 

kontakten via verbalt språk (se bil. 1)  av avgörande betydelse (Kitwood, 1997). Det är därför 

viktigt för välbefinnandet att initiera samtal med personen och på detta sätt involvera personen i 

den sociala gemenskapen, vilket innebär ett erkännande av personen (Allan & Killick, 2008; 

Hubbard, m fl., 2002; Kitwood, 1997; Lindholm, 2010). 

Personer med språksvårigheter (se bil. 1) kan anses vara mindre värda i en kultur där verbalt språk 

värderas högt (Post, 2006). Avsaknad av, eller minskad, verbal förmåga ökar därför risken för att 

lämnas utanför det sociala sammanhanget (Kitwood, 1997). Enligt Örulv & Hydén (2006) kan ett 

förvirrat tal som ibland förekommer, så kallad konfabulering, vara en anledning till att personen 

med demens utesluts från ett socialt sammanhang. Kommunikationssvårigheter hos personen 

med demens är en vanlig anledning till bristande initiativ till och delaktighet i social interaktion 

(Normann, Norberg, & Asplund, 2002). Norbergh, m fl. ( 2001) visade att vårdgivare som 

vårdade personer med demens interagerade mer frekvent med de personer som hade ett 

välbevarat verbalt språk. Det finns dock åtgärder som kan öka vårdgivares kommunikation med 

personen med demens som till exempel användning av så kallade minnesböcker (Burgio, m fl., 

2000; Spilkin & Bethlehem, 2003).  Mead (1976) menar att inte enbart det verbala språket utan 

också kroppsspråket som innefattar gester, ansiktsuttryck, ögonkontakt och beröring är en 

förutsättning för interaktion. Personen med demens använder ofta det icke-verbala språket vid 

interaktion men kunskapen som krävs för att tolka icke-verbala uttryck hos personen med 

demens är ofta bristande (Allan & Killick, 2008; Hubbard, m fl., 2002; Kontos & Naglie, 2007).  

Kommunikationssvårigheter kan inte enbart hänföras till hjärnskadan utan är även beroende av 

psykologiska och sociala faktorer som oro, otrygghet, störande ljud och oro i omgivande miljö, 

allt det som kallas ”elakartad (malign) socialpsykologi” (Allan & Killick, 2008; Kitwood, 1997; 

Downs, m fl., 2006). Normann, m fl. (2006) har visat att i en lugn och trygg miljö kan orden 

komma från den person som man inte längre trodde hade dem. De vanligaste anledningarna till 
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personen med demens svårigheter att kommunicera verbalt är minnessvårigheter, svårigheter att 

hitta ord, en nedsatt abstraktionsförmåga, koncentrationssvårigheter och svårigheter att förstå 

vad andra säger (Snyder, 2006).  

Vid kommunikation med personer med demenssjukdom är ofta frågor, och då främst 

kunskapsfrågor som kräver ett fungerande minne, en anledning till avbrott i pågående 

kommunikation (Lindholm, 2010; Normann, m fl., 2002). Sabat (2008) menar att det kan finnas 

kognitiv kapacitet och också språklig kapacitet för att besvara frågan i ett samtal men det är den 

felaktigt ställda frågan som ställer till problem. Användning av frågor som kräver igenkänning där 

personen ges alternativa förslag är mer gångbart, åtminstone i tidiga stadier av demenssjukdom än 

frågor som kräver ett fungerande minne, så kallad fri återgivning. Taylor (2008) beskriver att hon 

i samtal med modern, som har en svår Alzheimers sjukdom, berättar för henne i stället för att 

fråga. Om frågor används är det bättre med här och nu frågor och frågor som vädjar till känslan, 

till exempel Så allt är OK med dig idag mamma? (Taylor, 2008).  

Svårigheter att uttrycka sig i ord behöver inte nödvändigtvis innebära att personen inte förstår det 

sagda (Allan & Killick, 2008; Hughes, 2008). Kommunikationen kan störas av en nedsatt 

abstraktionsförmåga, vilket gör att personen inte i tanken kan föreställa sig det han eller hon för 

stunden inte ser framför sig, det samtalspartnern talar om (Norberg, m fl., 1994). Erfarenheter 

från både kliniskt arbete (Murphy, Gray, & Cox, 2007) men också forskning (Murphy, Tester, 

Hubbard, Downs, & MacDonald, 2005) visar att kommunikation med hjälp av bilder är 

framgångsrikt vid nedsatt verbal förmåga och nedsatt abstraktionsförmåga hos personer med 

demens. Instrumentet Talking MatsTM utvecklades av Murphy (1998) och har i England använts 

inom flera olika områden där verbal kommunikation kan vara ett problem som afasi, demens, 

autism. Svenska exempel kan återfinnas inom området logopedi och personer med Huntingtons 

sjukdom och materialet benämns på svenska ”samtalsmatta” (Jonsson & Rickeberg, 2007; Ferm, 

Sahlin, Sundin, & Hartelius, 2010). Bilder och symboler används också för att kommunicera 

miljön där personer med demens lever och vistas (Sandman & Edvardsson, 2004; Svensson, 

1984; Wijk, 2001). Erfarenheter från arbete med reminiscens visar att bilder och ting kan utgöra 

minnesväckare som främjar förmågan till att kommunicera vid nedsatt abstraktionsförmåga 

(Gynnerstedt & Schartau, 2000; Isacs & Wallskär, 2004).  

Sättet att kommunicera måste anpassas till personen och dennes särskilda förutsättningar och 

kommunikationssättet måste ofta därför förändras allteftersom personens förmågor avtar (Killick 

& Allan, 2001; Kontos & Naglie, 2007; Lindholm, 2010; Normann, m fl., 2002; Sabat, 2008). Det 
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är den friska samtalspartnerns ansvar att anpassa kommunikationssättet och också försöka förstå. 

En återupprepning av det som man tror personen ville förmedla kan vara ett sätt kontrollera att 

man uppfattat rätt (Allan & Killick, 2008). Kontos & Naglie (2007) talar om att försöka föreställa 

sig personen med demens perspektiv, att som samtalspartner utgå från personens livsvärld 

(Moore & Hollett, 2003). Samtalspartnerns kunskap om personen med demens och dennes 

livshistoria kan vara av avgörande betydelse för att förstå det personen med kognitiv nedsättning 

och språksvårigheter vill förmedla i ett samtal (Clarke, Hanson, & Ross, 2003; Kellett, Moyle, 

McAllister, King, & Gallagher, 2010; Normann, m fl., 2002; Wills & Day, 2008). 

Kommunikation kan medföra att personen med demens erkänns som en person. Även om 

personen inte ger verbal respons är samtalspartnerns användning av verbalt språk i interaktionen 

viktig för detta erkännande som ger välbefinnande (Allan & Killick, 2008; Kitwood, 1997). 

Kommunikationen med personen med demens kräver samtalspartnerns uppmärksamma 

lyssnande, bekräftelse, öppenhet och vilja att förstå det personen vill förmedla (Moore & Hollett, 

2003; Normann, m fl., 2002). Trots språksvårigheter är det möjligt för personen med demens att 

kommunicera ett välbefinnande om samtalspartnern känner till och tar hänsyn till personens 

kognitiva förmågor. Kunskap behöver dock ökas om hur kommunikationen kan underlättas och 

också kunskap för att kunna tolka verbalt och icke-verbalt språk hos personen med måttlig till 

svår demens (Allan & Killick, 2008; Hubbard, m fl., 2002). 

Relation 

Förmågan hos personen med demens att kommunicera verbalt (Normann, m fl., 2006) kan 

underlättas då en relation upprättas till personen och relationer är också av betydelse för 

välbefinnande hos personer med måttlig till svår demens (Hellström, m fl., 2005; Kitwood, 1997). 

En relation kan beskrivas som ett känslomässigt förhållande mellan två eller flera personer (NE, 

2011). Då en person är delaktig i ett socialt sammanhang, det vill säga interagerar med andra 

människor, kan en relation uppstå. Relationen kan uppkomma vid kortare men oftare under 

något längre tid av interaktion och kan vara av mer ytlig eller djupare karaktär (Buber, 1958). 

Relationen är central i den personcentrerade vården och är avgörande för upprätthållandet av 

personhood som ger välbefinnande (Kitwood, 1997). Zingmark m fl. (1995) talar om de 

meningsfulla relationernas betydelse för att personen med demens ska känna sig hemma. 

Hemmastaddheten, att känna sig hemma i sin egen kropp, i miljön, i tillvaron, anses vara en kamp 

som förs genom hela demenssjukdomen (Norberg & Zingmark, 2002). Relationen mellan 

vårdgivaren och den som tar emot vård anses vara väsentlig för en lyckad vårdsituation (Davis & 
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Nolan, 2008; McCormack, 2004; Nolan, m fl., 2004). Norberg, Engström, & Nilsson (1995) 

menar att det är fullt möjligt att ge vård och omsorg utan vårdrelation men vården och omsorgen 

utförs då uppgiftsfokuserat och är präglad av distansering och objektifiering av personen.  

Då Kitwood (1997) redogör för den djupa relation, som är av avgörande betydelse för upplevelse 

av personhood hos personen med demens, tar han hjälp av Bubers (1958) beskrivning av att 

upprätta en relation i det mänskliga mötet. Dessa mänskliga möten görs ständigt eftersom allt 

mänskligt liv är att mötas, menar Buber. Relationerna som upprättas i mötet med en annan 

människa kan te sig olika beroende på hur tillgängliga parterna är för varandra i mötet. Buber 

(1958) presenterar två typer av möten som därmed också leder till två olika typer av relationer. 

”Jag-Det mötet” beskrivs som ett mer distanserat möte som inte kräver ett fullständigt 

överlåtande till den andre. Ett möte som kan sägas kräva mer av intellektuell förmåga, till 

exempel verbal förmåga för att det överhuvudtaget ska bli ett möte. Det andra mötet som ger den 

djupa relationen kallar Buber (1958) för ”Jag-Du mötet”. Detta möte kräver att båda parter 

öppnar sig och överlåter sig helt till varandra, vilket innebär ett erkännande av den andre som en 

person, ett subjekt. Det innebär alltid en risk att öppna upp och överlåta sig till en annan person 

eftersom det kan medföra att man kan bli sårad genom att avvisas av den andre. ”Jag-Du mötet” 

kräver en medveten närvaro och närhet till den andra personen vilket ger en känsla av 

samhörighet med den andre på ett djupt plan. Denna djupa relation som uppstår beskrivs av 

Buber (1958) som att livet på ett mystiskt sätt visar sig. Kitwood (1997) och Malloy & 

Hadjstavropoulos (2004) menar att på grund av sviktande kognitiva förmågor är personen med 

demens beroende av andras initiativ till dessa ” Jag-Du möten” där de genom upprättandet av 

relationen erkänns som personer. Förmågan att skapa och också upprätthålla relationer avtar vid 

demenssjukdom. Därför är andra människors erkännande av personen grunden för att den för 

välbefinnandet viktiga relationen till personen med demens ska kunna utvecklas (Brooker, 2004; 

Davis & Nolan, 2008; Malloy & Hadjistavropoulos, 2004). Zingmarks m fl. (2002) använder 

kommunion som uttryck för den relation som ger en känsla av djup gemenskap mellan två 

människor. Denna kommunion beskrivs vara en djup relation som blir alltmer betydelsefull då 

demenssjukdomen tilltar och är avgörande för att personen med svår demens skall uppleva sig 

vara någon, ett jag, och känna trygghet och säkerhet. Kitwood (1997) menar också att den djupa 

relationen kan uppstå vid interaktion med personer med svår demens eftersom den djupa 

relationen är fullt möjlig trots stora brister i kognitiv förmåga. Den djupa 

relationen/kommunionen kan anses finnas i den del av att vara en person som benämns 

transcendens (Buber, 1958; Kitwood, 1997; Norberg & Zingmark, 2002) och som man enligt 
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Norberg & Zingmark (2002) kan nå genom till exempel beröring, poesi, konst, naturupplevelser, 

musik, rörelse, dans och bön. Ett ordlöst sätt att samspela, som Kitwood (1997) beskriver som 

tilltalande.  

Relationscentrerad vård (Relationship Centred Care), som har beskrivits som en vidareutveckling 

av den personcentrerade vården, förstärker betydelsen av relationen mellan personen som tar 

emot vård och vårdgivaren. Stödet till personen med demens, vårdgivaren och närstående har i 

vården varit separerade från varandra. Det anses dock rimligt att personen med demens istället 

ses i sitt sammanhang med signifikanta relationer (Davis & Nolan, 2008; Nolan, m fl., 2002; 

Ryan, Nolan, Reid, & Enderby, 2008). Davies & Nolan (2008) menar att om demensvård ska vara 

personcentrerad måste den samtidigt vara relationscentrerad. Nolan, m fl. (2004) utvecklade 

”senses framework” för att undersöka vad som krävs för att skapa och bibehålla positiva 

relationer mellan parterna. I studier som involverat ett stort antal äldre identifierades sex känslor 

som anses vara en förutsättning för goda vårdrelationer. Känslorna som beskrivs är känsla av 

trygghet, kontinuitet, tillhörighet, mening, att bidra och att vara av betydelse. En förutsättning för 

en god vård är att samtliga i relationen ingående parter ska uppleva de beskrivna känslorna 

(Nolan, m fl., 2004; Ryan, m fl., 2008).  

Beskrivning av arbetssättet Egentid (Relational Time) 

Ansträngningar görs i forskning (Falk, m fl., 2007; Cahill & Diaz-Ponce, 2011) men också i den 

kliniska verksamheten för att finna vägar för att främja och öka välbefinnandet hos personer med 

demens. Det finns flera exempel på metoder som används med varierande framgång i 

demensvården och som anses kunna påverka välbefinnandet hos personer med måttlig till svår 

demens. Exempel på detta är taktil stimulering (Edvardsson, m fl., 2003), validation (Feil, 1994), 

livsberättelser (Wills & Day, 2008), musikterapi (Göthell, 2003; Ridder-Ochsner, 2002), 

reminiscens (Gynnerstedt & Schartau, 2000; Isacs & Wallskär, 2004), aroma terapi (Smallwood, 

Brown, Coulter, Irvine, & Copland, 2001) och Snoezelerum/sinnesstimuleringsrum (Barker, m 

fl., 2003).  

Ett försök att utifrån ett personcentrerat förhållningssätt öka tiden för interaktion med personen 

med demens är arbetssättet Egentid (se bil. 1). Arbetssättet utvecklades under en 

utbildningssatsning år 2003 och infördes på några demensboenden i södra Sverige (Ericsson, 

2006). Arbetssättet Egentid kan definieras som En stund av samspel med personen med demens (på tu-

man-hand). Ett sätt att aktivera/stimulera personen med demens där man utgår från den unika personens 

intresse, önskningar, förmåga och där personen är i centrum. Egentid står för personen med demens egen 
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tid, en stund som personen ska uppleva sig förfoga över. Syftet var att på ett strukturerat sätt 

förbättra aktivering och samspel med personen med demens. Aktiviteter som kan utföras under 

Egentid kan vara fotbad, taktil stimulering, att samtala med hjälp av fotografier, bilder och 

böcker, torgbesök, promenad, kafébesök eller att baka. Det viktigaste under Egentid är dock inte 

att en aktivitet utförs utan att personen med demens får uppmärksamhet och är i centrum och att 

en eventuell aktivitet väljs utifrån personens intresse, önskningar och förmåga. För personen med 

svår demens innebär Egentid mer stimulans än aktivitet. Det kan handla om att få vara nära och 

titta på när vårdgivaren utför en aktivitet och samtidigt berättar om aktiviteten som utförs. 

Rekommendationerna är att Egentid schemaläggs för att öka sannolikheten för att alla 

personerna i ett demensboende ska få del av arbetssättet. Egentid bör ges med kontinuitet minst 

en gång per vecka och av en vårdgivare som känner personen väl. Egentid dokumenteras i syfte 

att synliggöra aktiviteter som personen själv inte kan berätta om på grund av minnessvårigheter 

och språksvårigheter. Andra vårdgivare och närstående kan också genom dokumentationen få, 

och ge varandra tips om lämpligt Egentidsinnehåll (Ericsson, 2006). Egentid ingick som en av 

interventionerna i ett projekt under åren 2007-2010 där arbetssättet Egentid skulle införas i en 

kommuns samtliga demensboenden. Vid utvärdering av projektet var inställningen till arbetssättet 

Egentid nästan uteslutande positiva. Den försiktiga kritik som fanns gällde bristande resurser för 

att kunna avsätta tid för Egentid men viljan att prioritera arbetssättet uttrycktes eftersom det 

upplevdes ge positiva effekter. Positiva röster menade att arbetssättet gav ett lyft i arbetet, en 

tillfredsställelse över att ha utfört något värdefullt. Efter arbete med Egentid blev personen med 

demens inte längre en okänd vårdtagare utan en person och det talades om välbefinnande hos 

båda parter (Fager Knutsson, 2011). Egentid är en situation som ger möjlighet att studera 

interaktion på tu-man-hand mellan vårdgivare och personen med demens där det skulle kunna 

vara möjligt att öka kunskapen om hur relationer skapas till personer med måttlig till svår 

demens. 

Uppsummering 

Befintlig forskning pekar på att interaktion, anpassning till kognitiv förmåga, kommunikation, 

och relation har betydelse för personhood, det vill säga möjligheten att uppleva erkännande, 

respekt och tillit, vilket är avgörande för personen med demens välbefinnande (Kitwood, 1997; 

Brooker, 2007). Det finns dock behov av en fördjupad kunskap om dessa aspekters betydelse för 

välbefinnandet. Syftet med avhandlingen var därför att utveckla kunskapen om aspekter av betydelse för 

att personen med måttlig till svår demens ska uppleva välbefinnande.  
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Metod 
Avsnittet inleds med en sammanfattande beskrivning av de använda metoderna i avhandlingen. 

Deltagare och genomförande av respektive delstudie presenteras sedan var för sig och som 

inledning till de olika metoderna görs en kort presentation av karaktäristika för respektive metod.  

Metodologiska ansatser 
Avsikten med avhandlingen var att försöka fånga personen med demens perspektiv även om 

delstudie II kan anses vara ett utifrån perspektiv. Valet av kvalitativa metoder gjordes utifrån vilka 

metoder som bäst skulle kunna fånga personens perspektiv. Att försöka få en förståelse för och 

kunskap om personen med demens perspektiv för att försöka förstå dennes livsvärld är helt i 

överensstämmelse med Kitwood (1997) och det teoretiska perspektiv som valts för avhandlingen. 

Socialpsykologin som handlar om hur vi under social interaktion påverkas av, och påverkar 

varandra som människor hör till Kitwoods grundtankar och har också varit föremål för hans egen 

forskning (Kitwood & Bredin, 1992). Kitwood (1997) rekommenderar till exempel observationer 

vid Dementia Care Mapping (DCM) för att studera interaktionen mellan vårdgivaren och 

personen med demens. Kitwood kan sägas höra hemma inom den sociologiska 

forskningstraditionen där metoder som etnografi och grundad teori har sina rötter.  

I de kvalitativa delstudierna (I, III, IV) användes metoderna etnografi (Emerson, Fretz, & Shaw, 

1995; Fetterman, 1998) och två varianter av grundad teori (GT); reformulerad grundad teori 

(Strauss & Corbin, 1998) och konstruktivistisk grundad teori (Charmaz, 2006). Grundad teori 

anses vara en metod som är lämplig att använda då syftet är att komma nära personen för att 

fånga personens perspektiv (Charmaz, 2006). Både etnografin och grundad teori har sina rötter i 

sociologin och den så kallade Chicagoskolan vid den sociologiska institutionen vid University of 

Chicago (Fangen, 2005). Etnografin har en betydligt längre historia än grundad teori (GT) (Glaser 

& Strauss, 1967) och den metodutveckling för deltagande observationer som ligger till grund för 

nutida etnografiska studier utvecklades redan på 1920-talet (Fangen, 2005). Det finns således ett 

släktskap mellan metoderna men det finns också avgörande skillnader. GT fokuserar mer på 

fenomenet, handlingen eller processen jämfört med etnografin som mer ingående också beskriver 

plats, byggnader och miljöer (Charmaz, 2006). Vidare är målet för etnografin att tolka utifrån en 

befintlig teori (Emerson, m fl., 1995) medan målet för GT är utveckling av en teori grundat på 

empiriska data (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1998). Huvudkaraktäristika för GT är 

det ständiga jämförandet av data och det strukturerade metodologiska tillvägagångssättet 
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(Hallberg, 2006). Deltagande observation är den huvudsakliga datakällan inom etnografin där 

övriga datakällor används i syfte att verifiera och fördjupa informationen om det som observerats 

(Creswell, 2007; Fangen, 2005). I GT är allt data och alla datakällor är viktiga även om 

djupintervjun ofta förespråkas (Charmaz, 2006; Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1998). 

I litteraturen finns uttrycket etnografisk grundad teori (Charmaz, 2006) och några förespråkar 

också användning av GT:s mer strukturerade analys för det ofta omfattande etnografiska 

materialet (Charmaz, 2006; Emerson, m fl., 1995).  

Den kvantitativa studien (delstudie II) i avhandlingen var en tvärsnittsstudie vilket innebär att en 

grupp individer som är representativa för den grupp människor som är av intresse att undersöka 

väljs ut (Kazdin, 2003). Delstudien gjordes bland personer med medelsvår till svår 

demenssjukdom enligt Mini Mental Status Examination (MMSE) (Folstein m fl., 2001). Vid en 

tvärsnittsstudie undersöks oftast personerna vid ett tillfälle (Kazdin, 2003) men i delstudie II 

genomfördes dock en uppföljning av ett hundratal personer (n=116) efter ett par veckor som en 

del i testets reliabilitetskontroll.  

Instrument för bedömning av demensgrad 

Personerna med demens som deltog i avhandlingens studier var samtliga personer över 65 år. 

Den yngsta personen var 68 år och den äldsta 98 år. För att få en fullständig bild av 

undersökningsgruppen i respektive studie användes två olika mätinstrument. Functional 

Assessment Staging (FAST) (Reisberg, 1988) och Mini Mental Status Examination (MMSE) 

(Folstein, m fl., 1975). I delstudierna I, III och IV där FAST-skalan användes var syftet enbart att 

kunna beskriva gruppen. Det finns alltid risk för en felmarginal i en utifrånbedömning av en 

persons kognitiva förmågor (Harrell, Marson, Chatterjee, & Parrish, 2000) men för syftet ansågs 

denna skattning vara tillräcklig. Det har också visat sig att kliniska skattningar ofta 

överensstämmer väl med neuropatologiska fynd (Burns & Winblad, 2006). Inställning var att 

personen med demens skulle utsättas för minsta möjliga påfrestning, därför valdes en 

observationsskala där forskaren tillsammans med kontaktpersonen gjorde bedömningen. I 

delstudie II var syftet att kunna beskriva gruppen som undersöktes, men MMSE användes också 

som validering av testet, Klinisk uppföljning av måttlig till svår demens (KUD), som utvecklats. 

Functional Assessment Staging (FAST) 

FAST-skalan (Reisberg, 1988) är en ofta använd och validerad observationsskala där en 

bedömning av personens funktionsförmåga görs genom att iaktta personen. I FAST-skalan 

graderas funktionsförmåga från 1-7 där en högre siffra står för sämre funktionsförmåga. Två av 
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stegen i FAST-skalan har underordnade steg vilket gör att skalan består av sammanlagt 16 

bedömningssteg. Alternativ a-e finns i bedömningssteg 6 och i bedömningssteg 7 finns 

alternativen a-f . Steg 1-2 betraktas som normalt åldrande, steg 3 mild kognitiv störning (MCI), 

steg 4 mild demens, steg 5 måttlig demens och slutligen steg 6 och 7 svår demens (Reisberg, 

1988; Reisberg, m fl., 2006; Sclan & Reisberg, 1992).  

Det kan konstateras att av de sammanlagt 36 personer med demens som ingått i de kvalitativa 

delstudierna I, III och IV hade de flesta (n= 27) svår demens enligt FAST-skalan. Endast ett fåtal 

hade mild demens (n= 3) men dessa befann sig på gränsen till måttlig demens. Vidare deltog 

också sex personer med måttlig demens.  

 

Tabell 1 FAST-nivåer för personerna med demens i respektive delstudie  

  

 

Mini Mental Status Examination (MMSE) 

Mini Mental Status Examination (MMSE) (Folstein, m fl., 1975) användes i delstudie II för att 

avgöra i vilket stadium av demenssjukdom personen var. Detta var viktigt för att få en önskvärd 

spridning i MMSE-poäng hos personerna i materialet. MMSE är ett så kallat kognitivt 

prestationstest som är välkänt och används frekvent över hela världen (Galasko, m fl., 2005). 

Testet är ett screening-test för att upptäcka kognitiva nedsättningar men används också för att 

följa demensutvecklingen (Burns & Winblad, 2006; Folstein, m fl., 2001; Folstein, m fl., 1975; 

Saxton, m fl., 2005). Maxprestationspoäng är 30 (Folstein, m fl., 1975). Cut-off gränsen för 

demens har tidigare varit ≤ 24 men rimligheten i denna cut-off gräns och för olika stadium av 

demens har diskuterats. Folstein, m fl. (2001) menar att det är viktigt att ta hänsyn till ålder och 

utbildningsnivå hos personen då prestationsförmågan på MMSE bedöms. De nya cut-off 
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gränserna som föreslås är att 27-30 poäng är normalt, mild kognitiv störning 21-26 poäng, måttlig 

kognitiv störning 11-20 samt svår kognitiv störning 0-10 poäng (Folstein, m fl., 2001). Även om 

användningen av MMSE diskuterats ur flera aspekter valdes testet som urvalskriterium och 

valideringsinstrument i delstudie II eftersom det är välkänt och frekvent använt. Det var också 

sannolikt att det redan fanns ett MMSE-resultat som kunde användas, vilket skulle minska 

påfrestningen för personen med demens som skulle involveras i studien. Fördelningen av 

MMSE-resultat bland de 220 personerna var enligt följande: 0-10 MMSE-poäng (n=82); 11-20 

MMSE-poäng (n=138).  

Etnografin – Delstudie I 

Frågeställningen som låg till grund för delstudie I var, hur interagerar personer med måttlig till 

svår demens med kognitivt välfungerade personer och har interaktionen betydelse för 

välbefinnandet hos personen med måttlig till svår demens? Hur kan uttryck för välbefinnande 

eller dess motsats, ”illabefinnande”, avläsas hos personen med demens vid interaktion med 

kognitivt välfungerande personer? Syftet som formulerades för delstudie I var att öka förståelsen för 

hur personer med demens interagerar med kognitivt välfungerade personer, medboende och vårdgivare i äldreboendet 

samt beskriva och tolka personens uttryck för upplevelser i interaktionen ur ett socialinteraktionistiskt perspektiv.  

Etnografisk metod valdes eftersom det finns en tradition att använda observationer (Eggers, 

Norberg, & Ekman, 2005; Graneheim, m fl., 2001; Kihlgren, Hallgren, Norberg, & Karlsson, 

1996; Kitwood & Bredin, 1992; Norberg, Melin, & Asplund, 1986; Phinney & Chesla, 2003) men 

också etnografisk metod (Holthe, m fl., 2007; Kontos, 2004; Melin Emilsson, 1998; Öhlander, 

1996; Örulv, 2008) inom demensforskning då syftet varit att studera interaktioner och uttryck för 

upplevelser hos personer med demens och på så sätt fånga personens perspektiv. Observationer 

gör det möjligt att studera personerna i deras normala miljö och sammanhang vilket kan anses ge 

en mer realistisk bild av den verklighet eller det fenomen som är föremål för undersökning 

(Fangen, 2005; Spradley, 1980). Etnografisk metod används med syftet att förstå hur människor 

som tillhör en speciell grupp som i etnografin benämns som en kultur lever och upplever sin 

verklighet (ontologi). Etnografi betecknar hela processen inklusive den skrivna slutprodukten. 

Kulturen som studeras och beskrivs utgörs av människor som lever i ett sammanhang och därför 

delar samma kunskap. Kulturtillhörigheten har betydelse för personens handlande och beteende. 

I etnografiska studier finns undersökaren i kulturen under en tid för att lära av människorna i 

kulturen, detta kallas fältarbete. Under fältarbetet görs observationer av olika sociala situationer 

och de frågor som observationerna grundas på är vad personerna gör (Do), hur det görs (How) 
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och när det görs (When). En social situation innehåller tre element: plats, aktörer och aktiviteter 

(Agar, 2008; Emerson, m fl., 1995; Fetterman, 1998; Spradley, 1980). 

Deltagare och genomförande 

Urvalet av personer för studien gjordes utifrån uppsatta kriterier, så kallat kriterieurval (Polit, 

Beck, & Hungler, 2001). För deltagande i studien krävdes en diagnosticerad demenssjukdom 

eftersom syftet var att studera personer med demens. Personen skulle ha bott i äldreboendet 

minst sex månader och därmed vara väl förtrogen med kulturen (miljön och personerna) för att 

öka möjligheten för en rättvisande bild av förhållandena. Vidare skulle personernas kontaktmän 

fungerat under minst sex månader och ha en god kännedom om personen med demens för att 

kunna bidra med information (inifrån perspektivet) om personen med demens. Tiden minst sex 

månader bedömdes vara en rimlig tid för att uppfylla dessa kriterier. Personerna med demens 

som observerades i den etnografiska studien var nio kvinnor i åldrarna 82-95 år med en 

diagnosticerad måttlig till svår demenssjukdom. Personerna som observerades bodde på fyra olika 

äldreboenden. Intervjuer genomfördes också med nio kontaktmän.  

För att få tillgång till fältet kontaktades områdeschefer på de fyra äldreboendena i tre kommuner i 

södra Sverige, både i stadsmiljö och på landsbygd. Områdescheferna blev så kallade grindöppnare 

(Fetterman, 1998), det vill säga de personer som gav sitt medgivande till att studien utfördes i 

äldreboendet. Vidare var det också områdeschefen som, baserat på valda kriterier för deltagande, 

valde ut och gav första informationen till personerna med demens, närstående och kontaktmän 

som skulle tillfrågas om deltagande.  

Undersökaren vistades i äldreboendet, som utgjorde den kultur som observerades, från och till 

under 2004-2005 för att lära känna miljön och människorna. Vistelsen i äldreboendemiljön 

utgjorde det så kallade fältarbetet (Agar, 2008; Emerson, m fl., 1995; Fetterman, 1998; Spradley, 

1980). Under fältarbetet intogs rollen som observerande deltagare, vilket innebär att observatören 

inte på något sätt är involverad i de sociala situationerna utan endast betraktar situationerna 

utifrån (Charmaz, 2006; Fangen, 2005; Spradley, 1980). Rollen som betraktare ger ett utifrån 

perspektiv som i etnografin kallas för etic-perspektiv (Agar, 2008; Fangen, 2005; Fetterman, 

1998). Observatören kan fokusera på aspekter av det dagliga livet (Charmaz, 2006). De sociala 

situationer och aspekter av det dagliga livet som fokuserades var personen med demens 

interaktion med andra personer i äldreboendet. De tillfällen då detta var möjligt att observera var 

främst vid måltider men också då det erbjöds andra aktiviteter. Undersökaren satt på en plats som 

inte var i ögonfallande men ändå tillräckligt nära för att uppfatta uttalanden och uttryck. Under 
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fältarbetet gjordes så kallade fältanteckningar som består av återgivning av undersökarens 

tolkning av händelser, uttryck och beteenden i situationerna som observerats (Emerson, m fl., 

1995; Fetterman, 1998; Fangen, 2005). Fältanteckningarna av observationerna kan benämnas, 

observationsanteckningar (Fangen, 2005) av det som ägt rum under observationen. Dessa skrevs 

som stödord/meningar vilka utökades till en mer utförlig berättelse i direkt anknytning till den 

observerade situationen (Emerson, m fl., 1995; Fangen, 2005). Anteckningar gjordes också av 

antaganden och idéer som framkom under observationssituationerna och vid intervjuerna, så 

kallade teoretiska anteckningar. När fältanteckningarna sedan lästes gjordes ytterligare teoretiska 

anteckningar men också metodologiska anteckningar som innehöll egna upplevelser från 

observationssituationen men också självinstruktioner inför kommande observationstillfällen 

(Fangen, 2005). Observationerna utfördes vid 31 tillfällen och varje person observerades vid 3-5 

tillfällen. En situation där samspel var möjligt att observera, det vill säga där någon mer än bara 

personen med demens fanns närvarande var oftast inte långvariga. Observationssekvenserna var 

cirka 35-45 minuter och efter ett avslutat observationstillfälle lämnades äldreboendet. Spradley 

(1980) rekommenderar dock den ovane observatören att göra kortare observationer eftersom 

uppgiften är koncentrationskrävande. Fangen (2005) menar att då syftet är att studera speciella 

situationer är det bättre att komma och gå än att vistas ständigt i kulturen.  

Enbart observation räcker inte för att få information om kulturen eftersom undersökaren inte 

kan vistas i kulturen ständigt (Spradley, 1980). För att få en mer fullständig bild av det studerade 

blev kontaktmännen så kallade nyckelpersoner för att nå ett inifrånperspektiv som var syftet i 

studien och som i etnografin kallas emic-perspektiv (Fetterman, 1998; Spradley, 1980). 

Kontaktmännen ansågs vara lämpliga nyckelpersoner då de förväntades kunna bidra med 

information eftersom de var väl förtrogna med äldreboendet och hade god kännedom om de 

aktuella personerna. Formella intervjuer genomfördes med de nio kontaktmännen efter att 

personen med demens hade observerats vid något eller några tillfällen. De inspelade intervjuerna 

med kontaktmännen verifierade ofta det som framkommit och tolkats i observationerna. Det 

visade sig dock finnas observationer som tolkats vara av betydelse men som de intervjuade inte 

nämnde eller lade någon vikt vid (Agar, 2008). Ett fåtal informella intervjuer gjordes dels med 

personen med demens men också med kontaktmännen. Syftet med den informella intervjun är 

att få svar på det som är svårt att förstå i en observationssituation för den oinvigde 

observatören/forskaren som inte är förtrogen med kulturen (Spradley, 1980). Ett exempel på en 

observerad situation då personen med demens tolkades bli sårad av de andras kommentarer var 
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ett exempel då observatören fick sin tolkning verifierad genom att ställa en informell fråga till 

personen.  

En testkonstruktion – Delstudie II 

Frågeställningen för delstudie II var, hur påverkar kännedomen om personens kognitiva 

förmågor/svårigheter personen med måttlig till svår demens välbefinnande vid interaktion med 

andra människor? För att undersöka en persons kognitiva förmåga men också för att följa 

sjukdomsutvecklingen och för utvärdering av insatta åtgärder används ofta så kallade 

prestationsbaserade test. Befintliga test har dock ofta visat sig vara svårt att använda då personen 

har en mer avancerad demenssjukdom (Galasko, m fl., 2005). Vid tiden för utvecklig av det 

prestationsbaserade testet fanns inga anpassade test för personer med måttlig till svår demens och 

de test som senare utvecklades (Choe, m fl., 2008; de Jonghe, m fl., 2009) är inte anpassade till 

svenska förhållanden. Frågeställningen ledde till syftet att utveckla ett nytt prestationsbaserat test för 

bedömning av kognitiv förmåga hos personer med måttlig till svår demens. I studien kontrollerades testets 

hållbarhet men också om det anpassade testet kunde bidra till att undvika kränkning av personen 

i testsituationen. Ett nyanserat mått på den kognitiva nivån förväntas leda till ett bemötande som 

stöder välbefinnandet.  

Vid utveckling av testet Klinisk Uppföljning av måttlig till svår Demens (KUD) gjordes en 

tvärsnittsstudie (Kazdin, 2003) som innebar att ett urval av personer med måttlig till svår 

demenssjukdom enligt Mini Mental Status Examination (MMSE) (Folstein, m fl., 1975) testades. 

Syftet var att i tvärsnittsstudien skapa ett test och undersöka validitet och reliabilitet hos testet. 

Ett testunderlag arbetades fram under slutet av 2006 och innehöll 25 frågor. De 25 frågorna var 

indelade under fem frågeområden; interaktion (samspel), minne, verbal förmåga, visuo-spatial 

förmåga och ADL-förmåga. Frågeområdena ansågs vara relevanta i förhållande till de svårigheter 

personer med måttlig till svår demens brukar ha (APA, 2000). Några av uppgifterna i testet var 

inspirerade av tidigare test men är i KUD anpassade för personer med måttlig till svår demens. 

Vidare var tanken att testet skulle innehålla färre antal frågor än testunderlaget. Det är en ofta 

använd teknik att använda fler frågor för att senare vid den statistiska analysen kunna utesluta de 

frågor som visar sig fungera dåligt (Steiner & Norman, 2003). 

Deltagare och genomförande 

I studien som pågick under hösten 2007 och våren 2008 inkluderades sammanlagt 220 personer 

med demens som fanns vid 19 olika studiecentra. Personerna med demens som ingick i studien 
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var personer som till övervägande del bodde på demensboende men även personer som bodde i 

ordinärt boende. Även personer som vistades i dagverksamhet var inkluderade i studien.  

Samtliga 220 personer hade en diagnos på någon typ av demenssjukdom. I studien ingick 157 

kvinnor och 63 män. Medelåldern på deltagarna var 85 år, lägsta ålder var 68 år och den äldsta var 

98 år. Personliga kontakter gjorde det möjligt att inkludera de 19 studiecentrum som hade 

testpersoner som uppfyllde kriterier för deltagande (demensdiagnos och MMSE < 20).  

För deltagande krävdes alltså ett Mini Mental Status Examination (MMSE) resultat mellan 0 och 

20 poäng (MMSE maxpoäng = 30 poäng) och resultatet fick inte vara äldre än en månad. MMSE 

användes också för validering av KUD-testet. Den önskvärda spridningen i MMSE-poäng fanns 

bland deltagarna även om det var fler i gruppen som hade 11-20 p (n=138) på MMSE än de som 

hade 0-10 p (n=82).  

Ett stort antal (n=59) huvudsakligen sjuksköterskor men också undersköterskor och 

arbetsterapeuter utförde testningarna av personerna med demens. Cirka 25 av de 59 testarna 

deltog i ett introduktionsmöte där de fick information om hur testet skulle genomföras. Samtliga 

59 personer fick också ta del av en DVD med en fiktiv testsituation. För att undersöka test-

retestreliabiliteten testades drygt hälften av personerna med demens (n= 116) vid två olika 

tillfällen med maximalt 14 dagars mellanrum. De två testningarna utfördes av två av varandra 

oberoende personer.  

Allt material (testprotokollen) hämtades på respektive centra av en av medarbetarna i studien. 

Varje centra fick också besök av denna person vid minst ett tillfälle under 

datainsamlingsperioden. Det fanns ett internt bortfall (0,5%) som berodde på att testpersoner 

avstått från att svara på vissa frågor i testet. 

Den reformulerade grundade teorin – Delstudie III 

Hur kan personen med måttlig till svår demens trots nedsättning av kognitiva förmågor under 

tillrättalagda omständigheter kommunicera upplevelse av välbefinnande eller motsatsen? Hur kan 

andra människor som finns i personens närhet bidra till att underlätta kommunikationen? 

Frågeställningen besvarades genom intervjuer med personer med mild till svår demens som 

bodde i demensboende. Ansträngningar gjordes för att anpassa intervjuerna till personens 

kognitiva förmågor bland annat genom att använda minnesväckare, så kallade triggers (Isacs & 

Wallskär, 2004). Välbefinnande baserat på Oral Hälso-relaterad livskvalitet (OHRQoL-Oral 

Health Related Quality of Life) var föremål för studien även om välbefinnande i munnen enbart 
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utgjorde en aspekt utifrån vilken välbefinnande var möjligt att kommunicera. Syftet var att förstå 

innebörden av Oral Hälso-relaterad livskvalitet (OHRQoL) för äldre personer med demens.  

Reformulerad grundad teori (GT) (Strauss & Corbin, 1998) är en vidareutveckling av den 

klassiska grundade teorin som först beskrevs av Glaser & Strauss (1967). GT rekommenderas då 

syftet är att försöka fånga individens perspektiv, att utforska individens upplevelsevärld, vilket var 

syftet med delstudien. Till skillnad från den klassiska GT som menar att det finns en verklighet 

som kan återges utan forskarens påverkan menar den reformulerade GT att verkligheten aldrig till 

fullo kan bli känd men att den alltid kan tolkas. Klassisk GT (Glaser & Strauss, 1967) talar alltså 

om forskarens objektivitet medan reformulerad GT anser att forskaren gör tolkningar av 

informantens tolkningar av sin verklighet. Strauss & Corbin (1998) rekommenderar intervjun och 

betonar vikten av att lyssna på informantens röst. GT rekommenderas då tidigare forskning inom 

området saknas eller är sparsam, vilket gjorde metoden lämplig att använda för delstudien. Målet i 

den reformulerade GT är att den teori som utvecklas i en studie skall vara praktiskt användbar 

(Strauss & Corbin, 1998), vilket också talade för valet av metoden.  

Deltagare och genomförande 

Datainsamlingen i den reformulerade grundade teoristudien (Strauss & Corbin, 1998) 

genomfördes under hösten 2006 och var en del i FORSS-projektet (Forskningsrådet i sydöstra 

Sverige) ”Oral hälso-relaterad livskvalitet hos äldre personer med demens – mätning och 

innebörd”. De som samtyckte till att delta i studien var 18 personer med diagnosticerad mild till 

svår demenssjukdom vilka samtliga bodde på demensboende och var i åldrarna 78-94 år. Ett 

lämplighetsurval (Polit, m fl., 2001) gjordes av personer som uppfyllde de kriterier som krävdes 

för deltagande. Heterogenitet eftersträvades (Creswell, 2007), det vill säga deltagarnas olika 

bakgrund skulle göra det möjligt att fånga en variation av erfarenheter.  Det var önskvärt att 

inkludera personer med mild till svår demens och det var framförallt önskvärt att inkludera 

personer med svår demens. För att möjliggöra denna spridning fanns kriteriet att personen skulle 

bo i ett demensboende.  

För studien utformades en frågeguide. Dessutom valdes bilder och ting som skulle användas som 

minnesväckare, så kallade triggers, under intervjuerna (Isacs & Wallskär, 2004). Användning av 

bilder då personen har svårigheter med verbalt språk och nedsatt abstraktionsförmåga har tidigare 

visat sig gångbart i forskning där instrumentet Talking MatsTM (Murphy, 1998) använts för att 

kommunicera med personer med demens (Murphy, m fl., 2005; Murphy & Gray, 2007). Idén att 

använda triggers kom dock huvudsakligen från erfarenheter av reminiscensarbete (Isacs & 
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Wallskär, 2004; Gynnerstedt & Schartau, 2000). De bilder som användes i studien var fotografier 

av en mun med en komplett tandrad, olika födoämnen och trasiga tänder. De ting som användes 

var en tandprotes och en tandborste. En pilotstudie genomfördes som ett första steg några 

månader innan studien påbörjades för att kontrollera om dessa triggers fungerade. De som deltog 

i pilotstudien ingår inte i det analyserade materialet. Enhetschefer för några demensboenden i 

södra Sverige kontaktades och dessa gav sitt tillstånd att göra undersökningen på boendet. 

Enhetscheferna överlät sedan till ansvarig sjuksköterska på boendeenheterna att välja ut personer 

som kunde anses lämpliga och som var positiva till att undersökaren tog kontakt för att tillfråga 

om deltagande. Ett förfarande som utvecklas vidare under rubriken etiska överväganden och i 

metoddiskussion.  

Vid intervjuerna användes en frågeguide med temaområden. Datainsamling och analys går hand i 

hand i metoden (Strauss & Corbin (1998) och analysen påbörjades redan efter första intervjun. 

Under hela datainsamlingen gjordes den ständiga jämförelsen av materialet (constant comparison) 

som metoden förespråkar. Urvalet bestod i ett tidigt skede av undersökningen av det öppna 

urvalet (open sample/purposeful sample) (Strauss & Corbin, 1998) med syfte att involvera 

personer med olika erfarenheter för att få variationer och bredd i materialet. Minnesanteckningar 

(initiala memos) av idéer och tankar (Strauss & Corbin, 1998) gjordes också under 

datainsamlingen. Intervjuerna genomfördes i en för intervjupersonen lugn, avskild och välkänd 

miljö. Frågeställningarna var korta och konkreta och ofta tog det tid innan svaret kom. Vid flera 

tillfällen var det nödvändigt att återföra till ämnet genom att återupprepa det intervjupersonen 

sagt men också genom att visa bilder eller ting som anknöt till ämnet. Bilderna/tingen användes 

också genom hela intervjun för att konkretisera de frågor som ställdes. Information från 

intervjupersonen verifierades ofta genom att undersökaren redogjorde för sin tolkning av det 

sagda och intervjupersonen kunde då bekräfta om det var rätt uppfattat. Vid två intervjuer 

användes inte bilderna. Vid den ena intervjun på grund av intervjupersonens synnedsättning och 

vid den andra på grund av att bedömning enligt FAST-skalan (Reisberg, 1988) hade visat att 

intervjupersonen var i ett tidigt stadium av demenssjukdom.  

Under intervjuerna gjordes samtidigt observationer av kroppsspråk och uttryck för de känslor 

som förmedlades i situationen. Kroppsspråket observerades med koncentration på ansiktsuttryck, 

huvudskakningar och ögonkontakt (blick). Manusov (2004) menar att det är av vikt att innan 

datainsamlingen bestämma vad i kroppsspråket som skall observeras eftersom det är omöjligt att 

observera allt. Kroppsspråk antecknades i möjligaste mån i form av stödord under intervjun och 

en utförligare beskrivning gjordes i direkt anknytning till intervjun. Det gjordes också 
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minnesanteckningar (initiala memos) av vad som förekommit och av tankar som väckts under 

interaktionen. Det observerade kunde ibland också kommenteras av intervjuaren för att 

kroppsspråket skulle finnas dokumenterat i den inspelade intervjun. Exempel på en kommentar 

från intervjuaren var, Du skakar på huvudet, uppfattade jag dig fel ? Kommentarerna användes med 

stor försiktighet eftersom det fanns en risk att en kommentar om personens uttryckssätt skulle 

kunna uppfattas som kränkande.  

Konstruktivistisk grundad teori – Delstudie IV 

En fjärde frågeställning som formulerades utifrån avhandlingens övergripande syfte var; hur kan 

välbefinnandet påverkas vid interaktion där särskilda förutsättningar har skapats för att upprätta 

relationer med personer med måttlig till svår demens? För att besvara frågeställningen 

observerades situationer då vårdgivaren och personen med demens som bodde i demensboende 

samspelade en stund på tu-man-hand. Samspelet ägde rum under det som kallas, Egentid för 

personen med demens. Dessa stunder av Egentid tillämpades i studien som ett sätt att skapa 

förutsättningar för att upprätta relationer med personen med måttlig till svår demens för att om 

möjligt öka personens välbefinnande. Syftet med studien var att öka förståelsen för hur relationer 

skapas med personer med måttlig till svår demens.  

Konstruktivistisk grundad teori (GT) (Charmaz, 2006) användes i den fjärde delstudien. Charmaz 

(2006) menar att metoden är lämplig då syftet är att komma nära en person för att kunna ta del av 

personens tolkningar av sin verklighet, vilket var syftet med studien. Vidare är metoden lämplig 

att använda då områden är outforskade och för att studera sociala processer (Charmaz, 2006). 

Upprättandet av relationer kan ses som en social process och studier av detta i samband med 

Egentid har inte gjorts tidigare. I konstruktivistisk GT (Charmaz, 2006) förespråkas också 

användning av flera datakällor där kombinationen av upprepade intervjuer och observationer 

används vilket var ytterligare en anledning till att metoden ansågs vara lämplig för delstudien. Till 

skillnad från Glaser & Strauss (1967) inställning att data är objektiv och den reformulerade GT 

där det är forskaren som tolkar (Strauss & Corbin, 1998) menar Charmaz (2006) att kunskap är 

socialt konstruerad och att forskaren och informanten skapar och tolkar tillsammans.  

Deltagare och genomförande 

Av de nio personer med demens som deltog i studien var åtta kvinnor och en man i åldrarna 75-

97 år. Samtliga hade diagnos för någon typ av demenssjukdom av måttlig till svår grad. 

Personerna med demens som deltog bodde på demensboende. De nio vårdgivarna var samtliga 

kvinnor som hade arbetat med personer med demens mellan 2-16 år. Även i denna delstudie 
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valdes personerna utifrån lämplighet (Polit, m fl., 2001) enligt de uppsatta kriterierna; personen 

skulle ha en demensdiagnos av måttlig till svår grad och bo i demensboende. Heterogenitet 

(Creswell, 2007) eftersträvades också för att få variation av erfarenheter hos personer genom 

deras olika bakgrund. 

Kontakt togs med sex demensboenden i södra Sverige där arbetssättet Egentid (ET) användes för 

enskild aktivering eller stimulans för personen med demens. Demenssjuksköterskan eller 

områdeschefen frågade sedan närstående till personen med demens och vårdgivare om 

undersökaren fick ta kontakt med dem. Datainsamlingen och det öppna eller ändamålsenliga 

urvalet (purposeful sample), som har till syfte att ge bredd och variation i materialet genom att 

personer som har olika erfarenheter involveras, ägde rum under en tvåmånadersperiod våren 

2010. En sista datainsamling gjordes några månader senare för att få ytterligare bredd i materialet. 

För att studera den sociala processen som upprättandet av en relation innebär gjordes 24 

videoinspelningar av ET-situationer. I direkt anknytning till respektive videoinspelning gjordes 

också intervjuer med personen med demens för att försöka fånga deras intryck av upplevelser i 

ET-situationen. Vidare gjordes djupintervjuer med åtta vårdgivare som varit involverade i 

videoinspelningarna för att fånga vårdgivarens upplevelse och tolkning av hur personen med 

demens upplevt dessa situationen. Det slutliga materialet bestod av 24 videosekvenser om 

vardera 20-60 minuter, 24 intervjuer med personer med demens om vardera 2-13 minuter samt 8 

vårdgivarintervjuer om vardera 19-31 minuter. Vid videoinspelningarna var sju av vårdgivarna 

involverade vid vardera tre tillfällen medan den åttonde vårdgivaren videofilmades enbart vid två 

tillfällen. En nionde vårdgivare var inblandad i ytterligare en videosekvens men denna person 

intervjuades inte. Videoinspelningarna ägde ofta rum i personens lägenhet men också i andra 

lokaler i boendet där vårdgivaren och personen med demens kunde vistas ostörda. För att göra 

ET-situationen så lik det normala som möjligt fanns endast vårdgivaren och personen med 

demens i rummet. Efter det muntliga medgivandet från personen med demens startades den 

uppmonterade kameran och vårdgivaren och personen med demens lämnades sedan ensamma i 

rummet. Den person som gjorde intervjuerna med vårdgivarna tog inför respektive intervju del 

av videoinspelningarna. För vårdgivarintervjuerna användes en frågeguide med öppna 

frågeområden för att täcka in frågeområden (Polit, m fl., 2001). En intervju väckte dock nya 

frågor som sedan ställdes till nästa intervjuperson, vilket är i enlighet med GT-metoden 

(Charmaz, 2006; Glaser & Strauss, 1967). I direkt anknytning till respektive videoinspelning 

gjordes intervjuer med de nio personerna med demens. För att få personerna med demens att 

fokusera på det de nyss varit med om genomfördes intervjuerna i den miljö där ET-sekvensen ägt 
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rum. Frågorna var korta ”här och nu frågor” och ställdes så konkret som möjligt genom att de 

anknöt till den aktivitet som utförts. Samtliga intervjuer spelades in med Digital Voice Recorder 

(DVR) med något undantag då DVR inte fungerade. De två intervjuerna där inspelningen inte 

fungerat nedtecknades i direkt anknytning till intervjun. Så kallade tidiga minnesanteckningarna 

(early memos) (Charmaz, 2006) nedtecknades vilka kan beskrivas som idéer eller associationer 

som gjordes under datainsamlingen.  

Analys 
Materialet från avhandlingens fyra delstudier som var föremål för analys var fältanteckningar från 

55 observationstillfällen. Ungefär hälften (24) av dessa var fältanteckningar av 

videoinspelningarna i delstudie IV. Vidare bestod materialet av 42 transkriberade intervjuer med 

personer med demens samt 17 transkriberade vårdgivarintervjuer från de tre kvalitativa 

delstudierna (I, III, IV). I delstudie III ingick också de 18 formulären med iakttagelser av 

kroppsspråk i materialet som analyserades. Materialet från delstudie II bestod av 336 

testprotokoll med data som överförts till det databaserade statistikprogrammet SPSS version 15.0 

för att bli föremål för statistisk analys.  

Transkribering av inspelat material anses vara ett första steg i analysen (Kvale, 1997) vilket var en 

anledning till att undersökaren valde att själv göra den mesta transkriberingen. Av tidsmässiga 

skäl transkriberades intervjuerna med vårdgivarna i delstudie IV av en transkriptör. För 

transkription av intervjuerna med personerna med demens i delstudie III anlitades också en 

transkriptör. Det visade sig dock vara svårt för denna person utan erfarenhet av transkribering av 

material från intervjuer med personer med språkstörning att uppfatta det sagda varför viktig 

information från intervjun saknades i utskrifterna. Vid genomlyssning av inspelningarna kunde 

dock undersökaren rätta till detta men erfarenheten gjorde att undersökaren valde att själv skriva 

ut intervjuerna med personerna med demens i delstudie IV.  

Delstudie I 

Analysen (se bil. 2) genomfördes med utgångspunkt från Emerson m fl. (1995) där första steget är 

en noggrann genomläsning med målet att ge olika textsegment kategorinamn, så kallad öppen 

kodning (open coding). Materialet fingranskades vidare under den öppna kodningen utifrån de 

områden (tema) av betydelse som identifierats från kategorierna. Det fanns nu många förslag på 

teman varför ett val (selecting themes) var nödvändigt där några teman som ansågs mest 

intressanta valdes. I ett etnografiskt material är det nödvändigt att göra detta medvetna val. 

Observationsanteckningar och teoretiska anteckningar (Fangen, 2005) var av betydelse vid 
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identifiering av teman. Vidare söktes i den fokuserade kodningen (focused coding), släktskap och 

mönster samt variationer mellan hur personerna med demens interagerade och vilka uttryck de 

gav för upplevelser i interaktionen. En jämförelse gjordes mellan händelser. Exempel som var 

jämförbara på någon punkt identifierades tillsammans med exempel som skiljde sig från varandra 

på något sätt och därför utgjorde ett så kallat kontrasterande fall eller en variation. På detta sätt 

testades hållbarheten i temana. Händelser placerades in under lämpligt tema. En tolkning av 

materialet gjordes enligt Fangens (2005) tre tolkningsgrader. Första gradens tolkning gjordes 

genom att en händelse presenterades för att åskådliggöra situationen. Andra gradens tolkning var 

då innebörden av ett handlande tolkades. Vid tolkningen av tredje graden tolkades händelserna 

utifrån social interaktionsteori (Becker, 2006; Elias & Scotson, 1994; Goffman, 1974; Mead, 

1976). Resultatet presenterades som en berättelse under respektive tema som de ansågs 

representera. 

Delstudie III och IV 

I analysen av delstudie III (se bil. 3) och IV (se bil. 4) var analysförfarandet detsamma även om de 

begrepp som används skiljer sig mellan de olika metoderna. Gemensamt i båda delstudierna var 

intervjuer medan studie III också innehöll formulären med anteckningar om kroppsspråk och 

delstudie IV innehöll fältanteckningar från videoinspelningarna. En initial analys påbörjades 

allteftersom data insamlades. Analysen i delstudie IV innebar som första steg att ta del av 

videoinspelningarna utan ljud för att fokusera kroppsspråket på ett bättre sätt. Efter varje intervju 

lyssnades materialet igenom för att i enlighet med GT-metoden eventuellt kunna ställa nya frågor 

för att få fördjupad information vid en ny intervju (Charmaz, 2006; Glaser & Strauss, 1967). De 

olika intervjuerna och videoinspelningarna var föremål för ständig jämförelse (constant 

comparation) (Charmaz, 2006; Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1998). Efter 

transkribering av allt material påbörjades den mer detaljerade analysen. Under den öppna 

kodningen (open coding) (Strauss & Corbin, 1998) eller den initiala kodningen (initial coding) 

(Charmaz, 2006) lästes intervjuerna rad-för-rad eller stycke-för-stycke och textsegmenten fick 

substantiva kodnamn som beskrev textsegmentets innehåll. Den substantiva koden var oftast ett 

ord som fanns i texten. Dessa substantiva koder sammanfördes sedan i grupper under den 

selektiva kodningen (selective coding) (Strauss & Corbin, 1998) eller den fokuserade kodningen 

(focused coding) (Charmaz, 2006) och gavs de mer abstrakta kategorinamnen. Vidare 

identifierades relationer mellan kategorierna och dimensioner av kategorierna, så kallade 

subkategorier. Charmaz (2006) kallar arbetet med att finna relationer, dimensioner och 

subkategorier för teoretisk kodning (theoretical coding) vilket leder till den teoretiska 
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sammansmältningen (integration) som sker outtalat under den teoretiska kodningen. Strauss & 

Corbin (1998) benämner sökandet efter relationer mellan kategorier och dimensionerna för axial 

kodning (axial coding) och ser det som ett klart uttalat steg i analysen och utfördes också i analys 

av delstudie III. Teoretiska minnesanteckningar (theoretical memos) (Charmaz, 2006) skrevs 

under hela analysen och framförallt under den fokuserade eller selektiva fasen då teoretiska 

begrepp började formas. Kärnkategorin (core category) framstod så småningom men redan då 

kategorinamnen gavs fanns en känsla av vad som var kärnkategorin. I GT varnas dock för att 

alltför tidigt försöka finna kärnkategorin eftersom risken är större att man då behöver omvärdera 

den senare (Charmaz, 2006; Strauss & Corbin, 1998). Analysen av materialet i de båda 

delstudierna innebar att gå framåt och tillbaka mellan de olika stegen allteftersom nytt material 

tillkom. Då lovande kategorier började framstå vidtog sökandet efter likheter och variationer 

mellan och inom kategorierna och processen med det teoretiska urvalet (theoretical sample) 

vidtog. Enligt GT-metoden bör teoretiskt urval först påbörjas då lovande kategorier börjar växa 

fram (Charmaz, 2006; Strauss & Corbin, 1998). Det teoretiska urvalet styrs av vilken information 

som behövs. Vid ny kodning (re-coding) av det redan analyserade materialet kunde vissa 

kategorier stärkas med nya fynd i materialet och genom att kategorier fördes samman med andra 

kategorier som ansågs stå för samma sak medan andra kategorier visade sig överflödiga. Den 

teoretiska urvalsprocessen skulle också ha kunnat innebära att nya informanter inkluderats för att 

kategorierna ska bli hållbara eller mättade (Charmaz, 2006). Det ständiga jämförandet av 

materialet innefattade också den så kallade negativa fall analysen (negative case analysis) som är 

karakteristisk för GT-metoden (Charmaz, 2006) och som innebär att forskaren under analysens 

gång kan få revidera tidigare antaganden om till exempel kategorier eftersom det tillkommer nya 

data som gör det tidigare antagandet irrelevant. Nya antaganden görs till dess att alla data passar 

in.  

Mättnad (saturation) är ett kritiskt begrepp i GT-metoden eftersom det är omöjligt att veta om 

inkludering av ytterligare informanter skulle tillföra något nytt till materialet (Hallberg, 2006) men 

att uppnå mättnad i materialet kan också innebära en mättnad av kategorierna (Charmaz, 2006).  

Delstudie II 

Vid den psykometriska utvärderingen av materialet från de 336 testprotokollen gjordes följande 
analyser: 

• Construct validitet av de 25 itemen (uppgifterna) bedömdes genom en faktoranalys med så 

kallad principal komponentanalys med varimax rotation (Steiner & Norman, 2003). De fem 

frågeområdena interaktion (samspel), minne, språklig förmåga, visuospatial förmåga och ADL 
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reproducerades inte vid analysen. Antalet item reducerades av praktiska och statistiska skäl. Bland 

de 25 itemen fanns alternativa frågor för personer som var rullstolsburna. Dessa frågor togs bort 

av praktiska skäl. Item som inte gav något utslag, det vill säga som nästan alla testpersoner hade 

svarat rätt på, uteslöts också. Efter denna reduktion kvarstod ett test med 15 item. De fem 

frågeområdena interaktion, minne, språklig förmåga, visuospatial förmåga och ADL behölls, 

eftersom det var sådana frågeområden som anses ha klinisk relevans. Reduktionen av item 

resulterade i ett test med tre item inom vart och ett av de fem frågeområdena, varav ett 

frågeområde var interaktion (samspel). De andra fyra frågeområdena ingick alla i faktorn kognitiv 

förmåga. En bekräftande faktoranalys i den andra testomgången där de 116 personerna testades 

visade samma kognitiva faktor. 

• Testet validerades gentemot Mini Mental Status Examination (MMSE) (Folstein, m fl., 1975). 

Pearsons korrelationskoefficient användes för bedömning av korrelationen mellan det utvecklade 

testet Klinisk uppföljning av måttlig till svår demens (KUD) och MMSE, dels för hela gruppen(0-

20 MMSE-poäng) men även mellan grupperna (MMSE 0-10/11-20, 0-12/13-20, 0-15/16-20 

poäng). Sambandet bedömdes som starkt (r >0·70), måttligt (0,30 < r > 0,70) eller svagt (r < 

0,30). 

• Summationsmetoden inklusive deskriptiv statistik för frågornas känslighet, eqvivalence av items 

egenvärde, standardavvikelse, skevhet, korrelation för varje fråga till det egna frågeområdet samt 

hur varje fråga korrelerade till de andra frågeområdena. Enligt tidigare forskning bör 

korrelationen till det egna frågeområdet inte överstiga 0,40 och vara mindre till de andra 

frågeområdena (McHorney, Kosinski, & Ware, 1994; Steiner & Norman, 2003).  

• Cronbachs alpha användes för att bedöma skalans interna konsistens. Enligt Steinar & Norman 

(2003) kan värden mellan 0,70-0,90 accepteras. 

• Pearson korrelationskoefficient användes för att bedöma test-retest reliabilitet det vill säga hur 

högt testutfallet korrelerade vid de båda mättillfällena.  

Etiska överväganden 
Avhandlingens fyra delstudier (I-IV) ger var för sig anledning till etiska överväganden. Varje 

enskild studie har prövats och fått sitt godkännande av den Regionala etiska nämnden i 

Linköping. De gemensamma etiska ställningstagandena har gjorts med utgångspunkt i fyra etiska 

principer; autonomiprincipen som betonar respekten för personens rätt till självbestämmande, 

godhetsprincipen som innebär att alltid sträva mot att göra gott, icke skada principen som 

innebär att inte orsaka skada eller lidande, och slutligen rättviseprincipen som talar om att alla ska 
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behandlas lika och en eventuell avvikelse från detta måste kunna motiveras (Beauchamp & 

Childress, 2001).  

I samtliga studier krävdes muntligt informerat samtycke från personen med demens för 

deltagande i respektive studie. Ett samtycke från personen med demens var dock inte tillräckligt 

eftersom de tillhör gruppen som enligt svensk etiklagstiftning har en nedsatt beslutskompetens 

(SFS 2003:460; §20-§22; 2008:192). Därför inhämtades informerat samtycke till att delta i 

studierna både från personen själv och av närstående. Personen med demens gav sitt muntliga 

informerade samtycke till att delta inför varje videoinspelnings- och intervjutillfälle eftersom 

personens minnesstörning gjorde att ett medgivande vid ett tillfälle inte kunde anses gälla för ett 

senare tillfälle (Hellström, Nolan, Nordenfelt, & Lundh, 2007). Ett sådant kontinuerligt 

inhämtande av muntligt samtycke har av Usher & Arthur (1998) benämnts ”process consent”. 

Val av muntligt samtycke gjordes eftersom det kan vara förknippat med obehag för personer med 

demens att underteckna ett dokument. Den tidigare yrkeserfarenheten från testsituationer vid 

demensutredningar är att det kan finnas ett motstånd hos den äldre personen med demens att 

skriva sitt namn på ett papper eftersom man är rädd att underteckna något som innebär 

skyldigheter. Att be de tillfrågade skriva på ett samtycke hade kunnat göra personen misstänksam 

mot undersökaren som kunde inverkat negativt på de fortsatta studierna. Vidare kan det kännas 

mer tvingande med ett skriftligt medgivande med tanke på en eventuell önskan att avbryta ett 

deltagande. I något fall i observationsstudien var samtycke från personen tveksamt p.g.a. stora 

språksvårigheter. Den närstående tog då beslut om deltagande med hänvisning till personens 

tidigare positiva syn på forskning. 

Vårdgivarna som ingick i studierna valdes enligt inklusionskriterier av enhetschef eller 

demenssjuksköterska. I de intervjuer där det var kontaktmannen som skulle intervjuas (delstudie 

I) fanns det risk för en känsla av tvång att delta då personen med demens och närstående gett sitt 

informerade samtycke först. Frivilligheten betonades vid flera tillfällen både muntligt och 

skriftligt för att minska denna risk. Vårdgivaren fick också informationen att om han eller hon 

absolut inte ville delta fanns möjlighet att någon annan i personalgruppen som kände personen 

väl kunde träda in i stället. En återkommande fråga vid videofilmningarna var vem som skulle ta 

del av videofilmerna, vilket gjorde det viktigt att upprepat informera om att det enbart var 

forskargruppen som skulle ta del av dem.  

Konfidentialiteten betonades till samtliga tillfrågade och deltagarna fick i samtliga delstudier 

informationen upprepat både muntligt och skriftligt. All data avidentifierades och grunddata 
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förvaras i låst arkivskåp. I delstudie II avidentifierades och kodades testprotokollen på respektive 

centra innan de samlades in och överlämnades till undersökaren.  

Det kan finnas viss tveksamhet om personerna med demens alltid var införstådda med vad de 

samtyckte till, vilket aldrig kan garanteras (Hellström, m fl., 2007). Därför var det viktigt som 

Hubbard m fl. (2003) och Mountain & Pighills (2003) också föreslår, att vara uppmärksam på om 

personen med demens gav verbalt eller icke verbalt uttryck för obehag i situationen. Inställningen 

var att om obehag observerades hos personen skulle deltagandet omedelbart avbrytas. Inga 

tecken på obehag observerades i någon av avhandlingens studier. 

Delstudie I har genomförts på äldreboende och delstudierna III och IV på demensboenden. 

Tillvägagångssättet har i samtliga studier varit att i första skedet erhålla enhetschefens skriftliga 

informerade samtycke till att få genomföra studien på boendet. Därefter tog enhetschefer första 

kontakt med närstående till personer med demens som passande utifrån de beskrivna 

inklusionskriterierna och därför ansågs lämpliga att tillfråga. Även om det vid kontakten 

informerades om frivillighet att delta kan beroendeställningen ha påverkat att närstående gav sitt 

informerade samtycke. En sådan påverkan låg utanför undersökarens kontroll. Personen med 

demens kan inte sägas vara helt självbestämmande eftersom den närståendes önskan först 

efterfrågades. Informationen till den närstående var dock att personen med demens själv ytterst 

fick avgöra om han/hon ville delta genom att tillfrågas om deltagande innan intervjun eller 

observationen.  

Ett etiskt övervägande som gjordes i delstudie I var informationen om studien till de medboende 

som bodde i äldreboendet där personen med demens som observerades bodde. Beslutet togs att 

de skulle informeras om att undersökaren fanns i lokalerna vid vissa tillfällen för att observera 

hur livet var i äldreboendet. Det fanns en risk att om de fått information om att det var personen 

med demens som observerades kunde det ha påverkat de medboendes interaktion med personen. 

Det var personen med demens perspektiv som var syftet att fånga men det går inte att bortse 

ifrån att de övriga i boendet (vårdgivare och medboende) var viktiga för att en interaktion skulle 

kunna observeras. Detta var ytterligare en situation där fördelar vägdes mot nackdelar. Fördelen 

att genom att avstå från att informera blir interaktionen mer lik det som är den normala och ger 

på så sätt en mer sanningsenlig bild. Nackdelen med att inte informera var att medboende kan 

anses involverade i en studie som de inte gett sitt medgivande till.  

Observationsstudier i sig kan upplevas hämmande för autonomin för de involverade eftersom 

forskaren finns i rummet och har en viss påverkan på personen genom sin närvaro (Fangen, 
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2005). Det fanns säkert en påverkan på personerna av forskarens närvaro men den begränsade 

tiden för närvaron bör ha minimerat denna påverkan. En viss påverkan är oundviklig då 

forskning bedrivs. I delstudie I då forskaren hade rollen som observerande deltagare undrade ofta 

de boende då forskaren kom till boendet över dennes närvaro, men efter placering i ett avskiljt 

hörn av rummet uppfattades det som om forskarens närvaro glömdes bort.  

Erfarenheten av att involvera personen med demens i studier är att det ofta är till glädje för 

personen (Clarke & Keady, 2002; Dewing, 2002). Studierna i avhandlingen visade att personerna 

var roade av att delta. Då intervjun avslutades gav personen med demens ofta en klapp på 

kinden, en kram, ett tack och kommentarer som du kan väl komma tillbaka snart eller vad roligt det 

här var. Andra studier (McKillop & Wilkinson, 2004; Pratt, 2002) har visat att personen med 

demens vill bli involverad eftersom det är ett sätt att bli hörd. Ett övervägande som gjordes i 

avhandlingens studier var om det verkligen var en medveten vilja som uttrycktes då medgivande 

till att delta gavs. Det skulle kunna vara uppmärksamheten på den egna personen som upplevs 

positiv och därför ger personen medgivandet. Slutsatsen blev dock att personen ändå under den 

tid intervjuerna och observationerna pågick gav uttryck för någon form av välbefinnande. Även 

om personen inte visade tecken på obehag, är det viktigt att överväga för- och nackdelar med ett 

deltagande för personen. Fördelen är att personens röst blir hörd men personen med demens 

utsattes dock för risken att det skulle kunna medföra obehag en risk som minskas med ett 

försiktig närmande till personen med demens (Pratt, 2002). Tecken på obehag kunde inte iakttas i 

något fall. 

Även om erfarenheten från studierna är att personen med demens hade glädje av att delta är det 

bestående intrycket att det ändå, som McKillop & Wilkinsson (2004) menar, är viktigt hur 

undersökaren närmar sig för att inte kränka personen och också dennes närstående. Då 

informationsbrevet skulle skickas ut till närstående gjordes övervägandet hur det skulle 

formuleras att personen faktiskt hade en demenssjukdom. Ett kriterium var att personen skulle 

ha en fastställd demensdiagnos. Det visade sig vid samtal med närstående att det fanns de som 

aldrig använde ordet demens eller diagnosen. Detta blev en bekräftelse på att det varit ett riktigt 

val att använda ordet minnessvårigheter. 

Enligt rättviseprincipen har alla samma rätt att säga sin mening. Personer med demens, och 

särskilt i längre framskridna stadium av demenssjukdom, har varit en grupp som tidigare aldrig 

kom till tals men som även om språket är mycket stört kan uttrycka sina känslor enligt 

avhandlingens studier men också enligt tidigare studier (Dewing, 2002). Hellström m fl. (2007) 
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menar att det är av betydelse att involvera personer med demens i studier. Det krävs dock en 

medvetenhet hos forskaren att studierna måste vara välplanerade och att etiska överväganden är 

noggrant beaktade för att inte riskera att personen med demens som involveras i studier utsätts 

för något som ger dem obehag eller är kränkande.  

Överväganden av tillförlitlighet 
Tillförlitligheten i avhandlingen kommer att diskuteras utifrån Lincoln & Guba (1985) som menar 

att även om det är lämpligt att använda olika begrepp för överväganden av tillförlitligheten i 

kvantitativa och kvalitativa studier, kan vissa jämförelser göras mellan begreppen.  

Trovärdighet. Den kvalitativa studiens trovärdighet (crediability) skulle kunna jämföras med den 

kvantitativa studiens interna validitet (delstudie II diskuteras under metoddiskussion) där 

huvudfrågan är om det kan finnas andra förklaringar än den forskaren anger till att resultatet blev 

som det blev som till exempel hur studien genomförts, vilka forskningspersonerna var (Lincoln & 

Guba, 1985). Personerna med demens som deltog i delstudie I rekryterades från fyra olika 

äldreboenden. Detta kan anses vara ett problem eftersom den etnografiska metoden (Fangen, 

2005; Fetterman, 1998; Spradley, 1980) rekommenderar att undersökaren finns i miljön under en 

längre period för att lära känna miljön och personerna som finns där, så kallad prolonged 

engagement (Creswell, 2007) samt för att kunna göra det som kallas för thick descriptions 

(Creswell, 2007; Fangen, 2005; Fetterman, 1998; Spradley, 1980).  Anledningen till att rekrytering 

skedde på fyra olika äldreboenden var att det oftast inte fanns mer än någon enstaka person med 

diagnosticerad demenssjukdom på respektive äldreboendeenhet. För att få ett önskvärt antal 

personer till studien involverades därför personer med demens från fyra olika äldreboenden. 

Även om det funnits flera personer med demenssjukdom i ett och samma äldreboende hade 

studiens syfte gjort att studien inte kunnat genomföras under sådana förhållanden. Syftet med 

delstudien (I) var att observera hur personen med demens interagerade med de andra kognitivt 

välfungerande personerna i äldreboendet och det krävde att det övervägande antalet av personer 

var kognitivt välfungerande. För att ändå få den djupa information som krävs för att en studies 

resultat ska bli tillförlitligt vistades undersökaren vid upprepade tillfällen under både längre och 

kortare stunder på de olika platserna för att intervjua och observera.  

Ytterligare ett sätt att öka tillförlitligheten i avhandlingens studier var den triangulering (Creswell, 

2007), dels vad gäller datakällor som de använda metoderna (I, IV) förespråkar, men också 

triangulering då det gäller datainsamling och analys. I delstudierna har intervjuer med vårdgivare 

och personen med demens och observationer av dessa använts för att få kunskap om personen 
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med demens perspektiv. Datainsamlingen i delstudie IV gjordes av två personer och vid analys av 

kvalitativa data (I, III, IV) har medförfattarna varit delaktiga. I delstudie II har också personer 

med vana av att göra statistiska beräkningar medverkat.  

Överförbarhet. Överväganden av den kvantitativa studiens externa validitet utgår från frågan om 

hur resultat kan överföras/generaliseras till andra situationer och populationer och kan jämföras 

med överförbarhet (transferability) i den kvalitativa studien. Då överförbarhet övervägs måste 

grad av likhet mellan sändar-och mottagarkontext avgöras och för att överhuvudtaget kunna ta 

ställning till om det är möjligt att överföra måste samtliga överväganden vad gäller giltighet och 

intern validitet gjorts (Lincoln & Guba, 1985). Det är rimligt att anta utifrån avhandlingens rön 

och respektive delstudies resultat att resultaten skulle kunna vara överförbara (transferability) till 

liknande sammanhang och till personer med samma karaktäristika. För att ge läsaren möjlighet att 

själv avgöra detta har en beskrivning av platser där observationer ägt rum gjorts och också en 

beskrivning av personerna som deltagit i de olika delstudierna, så kallade thick descriptions 

(Creswell, 2007). Dessa utförliga beskrivningar är av särskilt stor vikt vid sådana metoder som 

använts i avhandlingens delstudier, etnografi (I) och grundad teori studier (III, IV).  

För delstudie II kan miljön vara av särskild vikt att överväga med avseende på överförbarheten. 

Syftet med KUD-testet var att testet skulle kunna utföras var som helst. Undersökningsmiljön 

skulle inte ha någon betydelse även om det var viktigt att personen var familjär med miljön för att 

den verkliga funktionsförmågan skulle kunna mätas. Det är också av betydelse för utförandet av 

testet att de attribut som används finns tillgängliga vilket de ofta gör i en hemmiljö. Utförandet av 

testet kräver betydligt mer förberedelse i en icke-hemmiljö och resultatet påverkas troligen också. 

Utförandet av testet i den miljö som beskrivs vara lämplig, det vill säga personens hemmiljö är 

därför av avgörande betydelse för överförbarheten.  

Överförbarheten kan också övervägas med tanke på de olika diagnoser som personerna som 

ingick i delstudie II hade. Syftet var dock inte att göra ett test för en viss diagnosgrupp, utan för 

personer med demens i måttligt till svårt stadium av demenssjukdom. Ändå skulle resultatet vara 

svårt att upprepa med samma resultat om fördelning av diagnoser såg annorlunda ut i ett annat 

urval. Det fanns dock i denna grupp en fördelning av diagnoser som överensstämmer ganska väl 

med hur det ser ut i befolkningen (SBU, 2008), därför skulle förmodligen resultatet vara likartat 

med samma urvalsförfarande vid en upprepad studie. 

Pålitlighet (dependability) kan liknas vid den kvantitativa forskningens reliabilitet. Reliabiliteten i 

den kvantitativa studien står för stabilitet, överensstämmelse, förutsägbarhet och noggrannhet 
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och demonstreras ofta genom upprepning (Lincoln & Guba, 1985). För att öppna möjligheten 

för att upprepa studien har analysprocesserna för de olika delstudierna (I, III, IV) beskrivits. 

Även om det i de två grundade teori studierna finns beskrivningar av processen är det inte troligt 

att exakt samma kategorier skulle utkristalliseras om studierna replikeras av en annan forskare. 

Detta beror på det som Charmaz (2006) och Creswell (2007) beskriver som att forskarens 

föreställning om världen påverkar och färgar resultatet. Det blir dock sannolikt liknande 

kategorier som framstår.  

Reliabilitet hos KUD-testet (II) undersöktes genom att hälften av deltagarna (n= 116) testades 

vid två tillfällen av två av varandra oberoende testare. Användning av flera valideringsinstrument 

hade förmodligen ökat informationen av testets hållbarhet. Syftet var dock att inte utsätta 

personen med demens för mer påfrestning än vad som kunde anses vara nödvändigt.  

Bekräftelse. Slutligen kan objektivitet jämföras med den kvalitativa studiens bekräftelse 

(confirmability) vilket kan innebära att medforskare tar del av material för att kontrollera om de 

kan bekräfta det som framkommit i resultatet. Citat från intervjuer ger läsaren möjligheten att 

själv avgöra om det som forskaren påstår kan anses vara relevant. En redogörelse av forskarens 

förförståelse är också av betydelse eftersom egna värderingar och föreställningar skulle kunna 

påverka resultatet (Lincoln & Guba, 1985). Den mångåriga erfarenheten från forskningsfältet och 

området demens gjorde att det var angeläget att redogöra för förförståelsen (Creswell, 2007). De 

ögon och öron som försökt fånga personen med demens perspektiv i avhandlingen är först och 

främst medmänniskans men också sjuksköterskans som gjort utredningar av personer med 

misstänkt demenssjukdom och som gett omvårdnad till personen samt slutligen föreläsaren inom 

området demens. Det går inte att bortse från sin förförståelse och att den ger en viss påverkan på 

resultatet men trovärdigheten ligger i att förförståelsen blottläggs för att läsaren ska kunna 

ytterligare värdera resultatet (Charmaz, 2006). Det är dock inte enbart negativt med förförståelse 

(Malterud, 2001) även om man inte kan bortse från att det påverkar hur resultatet blir. En person 

som är väl insatt i ett område kan missa viktig ”ta för givet” kunskap (Fangen, 2005) men risken 

att kunskap går förlorad kan vara större om undersökaren inte besitter någon förförståelse 

(Charmaz, 2006; Malterud, 2001). Något som stärker denna föreställning är delstudie III och de 

utskrifter som gjordes av intervjuer med personer med demens där transkriptören hade stora 

svårigheter att förstå vad personerna sa medan undersökaren förstod det mesta av intervjuerna på 

grund av en vana från att samtala med personer med demens. Det finns en risk för övertolkning 

men både i delstudie I, III och IV har den tolkning som gjorts vid flera tillfällen verifierats både 

direkt då observation eller uttalandet gjorts eller vid senare intervjutillfällen.  
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Intervjuerna i delstudie III transkriberades ordagrant medan talspråket byttes till största delen 

från talspråk till skriftspråk i delstudie I och IV. I de kvalitativa delstudierna har berättelser från 

observationerna ibland återgetts i sin helhet i artiklarna och citat har använts för att stärka det 

som påståtts för att läsaren skulle få bekräftat (confirmability) att det forskaren påstått var 

relevant (Lincoln & Guba, 1985).  

Det har under hela avhandlingsarbetet funnits personer (medförfattare) i respektive delstudie som 

granskat och ifrågasatt hur forskningen utförts och om resultat och slutsatser kan anses vara 

relevanta. Detta har varit ytterligare ett sätt att höja tillförlitligheten i avhandlingens studier. 

Resultat 

Delstudie I  

Glidande interaktion - en etnografisk studie om hur personer med demens interagerar 
med andra personer i äldreboendet 

Frågeställningen som ledde fram till delstudie I var, hur interagerar personer med måttlig till svår 

demens med kognitivt välfungerade personer och har interaktionen betydelse för välbefinnandet 

hos personen med måttlig till svår demens? Hur kan uttryck för välbefinnande eller dess motsats, 

”illabefinnande”, avläsas hos personen med demens vid interaktion med kognitivt välfungerande 

personer?  

Syftet var att öka förståelsen för hur personer med demens interagerar med kognitivt välfungerade personer, 

medboende och vårdgivare, i äldreboendet samt beskriva och tolka personens uttryck för upplevelser i interaktionen 

från ett socialinteraktionistiskt perspektiv.  

Resultatet kan beskrivas under följande teman: Interaktion med uttryck för tillfredsställelse, interaktion 

med uttryck för vilsenhet och interaktion med uttryck för avståndstagande. 

Interaktion med uttryck för tillfredsställelse 

Interaktion med andra kognitivt välfungerande personer i äldreboendet ledde till att personen 

med demens gav uttryck för tillfredsställelse. Måltiden var ett av de tillfällen där interaktion var 

möjlig att observera. Graden av interaktion under måltiderna som normalt varade mellan 25-45 

minuter var varierande. Eftermiddagskaffet var den måltid som varade längst och vårdgivaren satt 

då oftast med vid kaffebordet och initierade samtal eller någon aktivitet. I stunden tolkades 

personen med demens vara engagerad och gav uttryck för vad som tolkades som tillfredsställelse. 

Socialt samspel ägde sällan rum på initiativ av personen med demens. Personen kunde involveras 
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genom att en fråga ställdes till honom/henne och personen kunde då svara på frågan, för att 

sedan åter tystna. Några längre samtal förekom men de initierades och/eller upprätthölls oftast av 

vårdgivaren. Det fanns stunder som av vårdgivarna beskrevs som lite längre stunder av 

engagemang i interaktion. Stunderna förekom framför allt då vårdgivaren var på tu-man-hand 

med personen med demens, till exempel vid sänggåendet då vårdgivaren dröjde sig kvar lite extra 

länge i rummet. Vårdgivarna tolkade att personen under dessa stunder gav uttryck för 

tillfredsställelse.  

Interaktion med uttryck för vilsenhet 

Bristen på direkt uppmärksamhet på den egna personen tolkades vara anledning till interaktion 

med uttryck för vilsenhet. Om personen med demens inte visades uppmärksamhet eller 

involverades i interaktionen av personer i omgivningen verkade personen snabbt ”glida in i sin 

egen värld”. De kunde dock åter engageras i interaktionen då någon involverade dem eller då de 

på nytt visades uppmärksamhet. Det förekom kommentarer från personen med demens som inte 

kunde tolkas vara riktade till någon speciell person. Om de var riktade var det ofta till vårdgivare 

som passerade bordet där personen satt vid till exempel en måltid. Det tolkades som om 

personen med demens försökte etablera kontakt, men de andra personerna som fanns i rummet 

gav ingen respons. I de flesta fall tystnade personen med demens då responsen uteblev och 

försjönk ofta i tankar eller försvann in i vad som tolkades som ”sin egen värld”.  

Både interaktion med uttryck för tillfredsställelse och interaktion med uttryck för vilsenhet 

tolkades som att den person med demens som uppfattades engagerad i interaktion under längre 

stunder kan ha haft en bättre kognitiv förmåga. En bättre kognitiv förmåga kan ha inneburit att 

personen hade upplevelsen av att vara någon (ett subjekt) genom att omgivningen reagerade på 

deras handlingar som om de var någon (Mead, 1976). Mead (1976) menar att en fungerande 

kognitiv förmåga är nödvändig för upplevelsen av att vara någon. Det tolkades vidare som om 

personerna med demens gavs plats i det sociala sammanhanget och gavs tillåtelse att vara 

”aktörer” (Goffman, 1974) och att detta gav tillfredsställelse och förhindrade vilsenhet. Det 

verkade dock ha funnits annat än enbart graden av kognitiv förmåga som bidrog till att personen 

med demens gavs vad som kunde tolkas som större tillåtelse att ”agera” (Goffman, 1974). En 

vårdgivare gav ett exempel på en person med demens som var välkänd som en kompetent person 

och någon som man såg upp till och menade att detta gjorde att omgivningen hade större 

tolerans för eventuella tillkortakommanden hos denna person.  
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Interaktion med uttryck för avståndstagande 

Interaktionen kunde ibland tolkas som uttryck för avståndstagande. Personen tolkades ibland 

medvetet ta avstånd från interaktion med de andra personerna i äldreboendet men personen gav 

också uttryck för upplevelsen av att andra tog avstånd från dem. Personen med demens 

avståndstagande tolkades bero på att personen ville slippa konfronteras med något som kändes 

övermäktigt till exempel en aktivitet. En annan tolkning skulle kunna vara att personerna blev 

förnärmade på grund av bemötandet och därför tog avstånd från vidare samspel. Ett överdrivet 

berömmande av personens prestationer samt vårdgivarens tillrättaläggande av situationer kunde 

uppfattas som ett utpekande av personen med demens tillkortakommande. Detta kan ha varit en 

annan anledning till avståndstagande.  

Avståndstagandet för att slippa konfronteras med något, till exempel en aktivitet som kändes 

övermäktig och det överdrivna berömmandet, tolkades utifrån Goffman (1974). Personen 

tilldelades en ”aktörsroll” och de andra i sammanhanget blev ”publik” som iakttog dem i ”rollen” 

de spelade. Vid tilldelning av ”aktörsrollen” tilldelades de också vissa karaktäristika (Goffman, 

1974), som personer kapabla att utföra uppgiften. En roll som personerna försökte undkomma, 

genom att ge uttryck för en vilja att avstå, eftersom de karaktäristika de tilldelades inte stämde 

med den bild de hade av sig själva.  

Situationerna av avståndstagande tolkades även utifrån Beckers (2006) ”stämplingsteori”. 

Avståndstagandet kan ha berott på en upplevelse av att vara avvikande i förhållande till de andra 

och att personen ville slippa konfronteras med känslan av att vara avvikande. Om någon med 

makt stämplar någon som avvikare så blir den personen avvikande (Becker, 2006). Personen kan 

ha blivit stämplad som avvikare genom att vårdgivarna gav ett överdrivet beröm utifrån den givna 

maktposition som vårdgivaren har i en institution. Även tillrättaläggande genom att inför de 

andra förklara för personen med demens att de missuppfattat situationen kunde tolkas vara 

utpekande och ge upplevelsen av att vara stämplad som avvikande. Båda situationerna kan leda 

till ett avståndstagande men det tolkades som om vårdgivaren hade möjlighet och också tog 

möjligheten att åter involvera personen i interaktionen igen. Det kan tolkas som om det var 

viktigt att det var vårdgivaren som var i maktposition och som tidigare tolkats ha stämplat 

personen som avvikare (Becker, 2006) som åter involverade personen.  

De uttryck som tolkades som om personerna med demens uppfattade avståndstagande var det 

som observerades i situationer då de observerade avvek från ett civiliserat sätt att bete sig. 

Genom civilisationsprocessen bestäms outtalat hur man beter sig och inte beter sig, vad som kan 
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anses som normalt (Elias & Scotson, 1994). Avvikande beteenden tolkades vara orsak till att de 

andra personerna blev på sin vakt gentemot personen med demens och för att undvika konflikt 

eller för att undvika att råka ut för skada tolkades de ta avstånd från personen. Elias & Scotson 

(1994) menar att den som ingår i ett sammanhang vet ofta hur han eller hon ska bete sig, vad som 

krävs av honom eller henne för att det inte ska inträffa något obehagligt, för att undvika skada 

(Elias & Scotson, 1994).  

Sammanfattningsvis gav interaktionen vad som tolkades som tillfredsställelse och välbefinnande 

för personen med demens, men interaktionen var inte alltid en positiv upplevelse. Medvetenheten 

(se bil. 1) hos personen med demens tolkades vara större än vad de andra kognitivt välfungerande 

personerna i äldreboendet uppfattade, vilket gjorde att vanligt förekommande välmenande 

tillrättalägganden och kommentarer påverkade interaktionen negativt.  

Delstudie II 

KUD - ett test för klinisk utvärdering av måttlig till svår demens 

Frågeställningen som ledde till delstudie II var, hur påverkar kännedomen om personens 

kognitiva förmågor/svårigheter personen med måttlig till svår demens välbefinnande vid 

interaktion med andra människor? 

Syftet var att utveckla ett prestationsbaserat test för bedömning av kognitiv förmåga hos personer med måttlig till 

svår demens.  

Testet Klinisk uppföljning av måttlig till svår demens (KUD) utvecklades från ett testunderlag 

som bestod av 25 item (uppgifter) till det slutliga KUD-testet som består av 15 item. 

Faktoranalysen av KUD i den ursprungliga undersökningsgruppen (n=220) visade att det fanns 

två faktorer, en interaktionsfaktor som omfattade tre item och en faktor för kognitiv förmåga 

som omfattade 12 item. I re-testundersökningen där 116 personer testades vid ett andra tillfälle, 

kunde endast faktorn för kognitiv förmåga reproduceras. Det gjorde att endast 12 item som 

mäter kognitiv förmåga kunde fastställas. Rent tekniskt kan man säga att faktorn kognitiv 

förmåga bidrog till 54% av variansen och Eigenvalue var 6,4. De tre frågorna som bildade 

interaktionsfaktorn ansågs dock ha betydelse som en inledning av testningen. Introduktionen i 

testsituationen kommer med de tre itemen att ske på ett standardiserat sätt och de tre itemen 

inkluderades i testet men bidrar inte till testpoängen.  

KUD validerades gentemot Mini Mental Status Examination (MMSE) som är det välkända och 

frekvent använda screening-testet vid demens (Folstein, m fl., 1975). Korrelationen mellan KUD 
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och MMSE (≤ 20) var förhållandevis hög (r=0,80) och minskade obetydligt (r=0,79) vid MMSE-

poäng som var 15 eller lägre. Korrelationen var stark men minskade något (r=0,77) vid MMSE på 

12 poäng eller mindre och 10 poäng eller mindre. Korrelationen mellan KUD- och MMSE-poäng 

var förhållandevis svag (r=0,32) för MMSE högre än 12 (13+) och ännu svagare (r=0,24) för 

MMSE över 15. Korrelationen mellan de olika frågorna varierade mellan 0,48 och 0,68 i 

subgruppen med 0-15 MMSE-poäng och varierade mellan 0,36-0,63 i subgruppen med MMSE 

mellan 0-12 poäng. Detta tolkades som om KUD har skalegenskaper liknande MMSE och att 

KUD ger extra information särskilt för personer som har låga MMSE-poäng. 

Resultatet från beräkningen av skalegenskaper som gjordes med ”summated-rating method” 

visade att det interna bortfallet var 0,5%, bortfallet berodde på att några personer hade avstått 

från att besvara vissa item. Svarsdistributionen varierade från 1-74% för de olika svarsalternativen 

på respektive item. Vidare visade 11 av 12 frågor negativ skevhet vilket betyder att itemen var 

relativt lätta. Frågorna 7, 10, 14 och 15 visade substansiell negativ skevhet vilket indikerade 

särskilt enkla item. Korrelationen mellan samtliga frågor till respektive frågeområde översteg 

>0,40 och alla korrelationer var statistiskt signifikanta. Den interna konsistensen (Cronbachs 

alpha) var 0,93 för testet. Inter-itemkorrelationer varierade mellan 0,36-0,66. 

Medelvärdet på KUD var 36,3 (standardavvikelsen (SD) 11,0; spännvidd (range) 0-48; median 

40). Testet hade ingen golveffekt (0,9%) och takeffekten var låg (3,6%), det vill säga att knappt en 

procent hade 0 poäng och 3,6% hade 48 poäng. En reliabilitetskontroll med test-retest gjordes på 

116 personer och resultatet visade att korrelationen varierade mellan 0,44-0,80 vid de båda 

mättillfällena och var statistiskt signifikant för alla item. Test-retestreliabilitet var 0,92 för hela 

KUD-testet. 

KUD gav information om kognitiv förmåga hos personer med måttlig till svår demens, personer 

som har svårigheter att genomföra andra test. Eftersom testet fångar de kvarvarande kognitiva 

funktionsförmågorna hos personen, kan det bidra till en mer positiv bild av kvarvarande 

förmågor. KUD kan vara användbart för att följa progress av demenssjukdom men också för att 

mäta effekt av behandlingar. KUD kan inte ersätta MMSE men kan ses som ett komplement. 

KUD är lämpligast att använda vid MMSE under 15 eller 12 poäng. Det krävs dock ytterligare 

studier för att utvärdera testets sensitivitet för förändringar av kognitiv förmåga. Det anpassade 

testet bidrog förmodligen till att undvika kränkning av personen i testsituationen. Det nyanserade 

måttet på den kognitiva nivån kan leda till ett bemötande som stöder välbefinnandet. 
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Delstudie III 

Innebörden av oral hälso- relaterad livskvalitet (OHRQoL) hos äldre personer med 
demens 

Frågeställningen som ledde fram till delstudie III var; hur kan personen med måttlig till svår 

demens trots nedsättning av kognitiva förmågor under tillrättalagda omständigheter 

kommunicera upplevelse av välbefinnande eller motsatsen? Hur kan andra människor som finns i 

personens närhet bidra till att underlätta kommunikationen? Välbefinnande baserat på Oral 

Health Related Quality of Life (OHRQoL) var föremål för studien även om välbefinnande i 

munnen enbart utgjorde en aspekt utifrån vilken välbefinnande var möjligt att kommunicera.  

Syftet med studien var att förstå innebörden av Oral Hälso- Relaterad Livskvalitet (OHRQoL) för äldre 

personer med demens.  

Den kärnkategori som framstod och som beskriver innebörden av OHRQoL för äldre personer 

med demens var, ”bibehållen funktion och självständighet”. Kärnkategorin kan relateras till de 

fyra kategorierna; att kunna tugga och äta, att vara självständig, att ha munbesvär och att tänder är 

viktigt.  

De intervjuade talade om att huvudsaken är att kunna tugga och äta oavsett om det är med eller 

utan tänder eller om det är med protes. Det rådde delade meningar om tänders betydelse för 

ätande. Om tänder hade någon betydelse så var det enbart för att man ska kunna äta. De som 

hade tänder kunde inte tänka sig att kunna äta utan dem medan de som hade protes menade att 

det går utmärkt att äta med protes. De som var helt utan tänder såg heller inget hinder för att 

kunna äta eftersom käken med tiden blivit så hård och därför fungerade det bra att äta utan 

tänder. De tillfrågade menade att de förändringar av tandstatus som de upplevde kunde kopplas 

till ålder. Tänder blir skörare i åldrandet och det finns risk att tappa dem, menade man. Det är 

inget annat att vänta. Förändringarna sågs dock inte utgöra något problem för att kunna tugga 

och äta, utan man anpassade födan.  

Det betonades starkt att det var viktigt att få sköta sin munhygien självständigt. Det var inte 

önskvärt att någon annan skulle vara i munnen och peta men det ansågs viktigt att sköta sina 

tänder. Även om någon av de tillfrågade inte kunde svara på varför tandborsten var bra så var 

personen övertygad om att det var viktigt att använda den. Anledningen till att det var viktigt att 

tänderna blev skötta var för det allmänna välbefinnandet men också för att det var av betydelse 

att vara renlig. Om tänderna inte sköts finns risken att det blir karies eller att de faller sönder. 
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Intervjupersonerna talade om munbesvär som negativt för upplevelse av välbefinnande. De som 

hade besvär talade om munbesvär som att det fastnar mat i tomrum och i dåliga tänder, det 

fastnar matrester i proteser, proteser passar inte, det gör ont vid borstning, därför avstod man 

från att borsta och slutligen muntorrheten som orsakade besvär som att protes skavde och därför 

avstod personen från att använda den.  

Personerna med demens uttryckte att det var viktigt med tänder och de behöver skötas för att 

undvika munbesvär. Det fanns en acceptans för tandlöshet hos de som saknade tänder. För den 

som hade fastsittande tänder var det svårt att tänka sig en protes men det är bra att det finns om 

man inte har något val och det konstaterades att man vänjer sig nog med tiden. Tänders utseende 

hade mindre betydelse men samtidigt reagerade de flesta på den kariesangripna munnen som 

visades och menade att så kan man inte få se ut. Anledningen till den minskade betydelsen av 

tänders utseende var att man inte längre hade något socialt umgänge av betydelse. 

För att personen ska ha upplevelsen av OHRQoL var det viktigt med en bibehållen funktion och 

självständighet. Den bibehållna funktionen innebar att personen kunde tugga och äta vilket 

underlättas av frånvaro av munbesvär. Den bibehållna funktionen kan dock kvarstå även om 

personen har munbesvär genom att födan anpassas. Vidare är det viktigt med tänder och de 

måste skötas för att slippa munbesvär men vid hög ålder är tänderna viktigast för att kunna tugga 

och äta. Det går dock bra även utan tänder att bibehålla funktionen om man anpassar födan. För 

en bibehållen funktion krävs tändernas skötsel och en god munhygien. Då det gäller att sköta sina 

tänder betonas en stark önskan om självständighet.  

Resultatet gav kunskap om vad som är OHRQoL för den äldre personen med demens. 

Kunskapen om dessa faktorer av betydelse kan vara av betydelse för en fortsatt utvecklig av 

mätmetoder för att följa upp munhälsa avseende OHRQol hos äldre personer med demens. 

Erfarenheten av användning av triggers är att det var ett värdefullt verktyg för att hålla kvar fokus 

på området samt för att möjliggöra kommunikationen om välbefinnande. Bilder och ting som 

visades gjorde att personen konkret såg vad undersökaren talade om i intervjufrågorna. Slutsatsen 

är att personen med demens kan kommunicera ett välbefinnande i munnen om ansträngningar 

görs för att underlätta kommunikationen.  
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Delstudie IV 

Att skapa relationer med personer med måttlig till svår demens 

Frågeställningen som ledde till delstudie IV var; hur kan välbefinnandet påverkas vid interaktion 

där särskilda förutsättningar har skapats för att upprätta relationer med personer med måttlig till 

svår demens? Egentid tillämpades i studien som ett sätt att skapa förutsättningar för att upprätta 

relationer med personen med måttlig till svår demens för att om möjligt öka personens 

välbefinnande.  

Syftet var att öka förståelsen för hur relationer kan skapas med personer med måttlig till svår demens.  

För att relationen skulle upprättas med personen med demens krävdes processen, att öppna upp, 

som utgjorde kärnkategorin. De strategier som krävdes för processen, att öppna upp, var 

kategorierna: att tilldela tid, att etablera trygghet och tillit och att kommunicera jämlikhet, som 

samtliga står i relation till varandra. Processen ägde rum då personen med demens och 

vårdgivaren träffades för en stund av Egentid. Upprättandet av relationen krävde båda parters 

delaktighet men vårdgivaren hade största ansvaret och var den som styrde processen. Personen 

med demens bidrag var att öppna sig för och tillåta vårdgivarens initiativ. Hur vårdgivaren styrde 

processen var avgörande för om personen öppnade upp för vårdgivarens initiativ.  

För att göra personen med demens mottaglig för vårdgivarens initiativ visade vårdgivaren först 

att tid fanns för personen, vilket gav personen upplevelsen av att vara av betydelse. Även om 

personen med demens gav uttryck för tveksamhet över om vårdgivaren hade tid menade de att 

just under den planerade stunden av Egentid var vårdgivaren närvarande och avstressad, vilket 

också observerades i videosekvenserna. Personen med demens tolkades, och uttryckte också 

verbalt att de kände sig som någon av betydelse när de tillskrevs tid. Småpratet då vårdgivaren 

samtidigt utförde andra sysslor var inte av samma kvalitet som stunderna på tu-man-hand.  

Vidare var det av betydelse att vårdgivaren etablerade känsla av trygghet och tillit  hos personen 

med demens och för att möjliggöra denna upplevelse var närmandet till personen viktigt. 

Vårdgivaren närmade sig försiktigt personen och bemödade sig om, genom en ständig anpassning 

till personen, att ge upplevelsen av trygghet och tillit. I vissa fall verkade det som om det redan 

var gjort vid kontakttagandet men ibland var processen mer utdragen men förr eller senare kunde 

målet trygghet och tillit observeras. Anledningen till en varierande eller mer utdragen process 

tolkades vara stora problem med intellektuella förmågor hos personen. För att underlätta 

närmandet gjordes miljön inbjudande på olika sätt och ansträngningar gjordes för att personen 
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skulle uppleva sig vara självbestämmande vilket också inkluderade ett självbestämmande som 

innebar att vilja och tillåtas överlämna beslut. Personens vilja efterfrågades och respekterades och 

även om en aktivitet föreslogs av vårdgivaren var det förslag som svarade emot personens 

önskningar, intressen och kvarvarande förmågor. Vårdgivaren tolkades, då de till exempel frågade 

efter personens tillåtelse att få störa, bidra till känslan av att vara en person kapabel till 

självbestämmande. Det fanns situationer där personen uttryckte önskan om att avbryta en 

pågående aktivitet och vårdgivaren svarade omedelbart i handling enligt personens önskan. Det 

tolkades som om vårdgivarens snabba gensvar på personens önskan om att avsluta aktiviteten gav 

en känsla av att vara självbestämmande. Detta verkade i sin tur leda till en känsla av trygghet och 

tillit vilket vid ett tillfälle tolkades bidra till att personens tidigare önskan om att gå hem inte 

längre var aktuell.  

Ansträngningar gjordes också för att personen med demens skulle uppleva sig vara en jämlike. 

Vårdgivaren gjorde ofta detta genom att föreslå en aktivitet som innebar samarbete parterna 

emellan, vårdgivarens verbala förstärkning av att vara jämlik samt genom att placera sig mycket 

nära personen med demens på samma nivå och i en position som möjliggjorde ögonkontakt. Det 

förekom också att vårdgivaren placerade sig själv på en något lägre nivå. En välfungerande 

strategi för att få personen att känna sig jämlik tolkades vara vårdgivarens negligerande av 

personens oförmåga. Vårdgivaren var dock medveten om att det fanns sådant som hindrade 

parterna från att bli helt jämlika men trots detta ansåg de det som fullt möjligt att personen med 

demens kunde uppleva sig jämlik. För känslan av att vara jämlik var det betydelsefullt att 

personen upplevde sig bidra och tilläts bidra. Bidraget kunde innebära att personen gengäldade 

vårdgivarens vänskapliga handlingar, visade omtanke och delade med sig av sin livserfarenhet 

genom att berätta.  

De beskrivna strategierna underlättade för att personen med demens att öppna upp, vilket 

medförde att personen trots den uttryckta medvetenheten om sina bristande förmågor att minnas 

och föra ett samtal ändå i stunden på tu-man-hand vågade försöka. Det fanns en ömsesidighet i, 

att öppna upp, som bestod i att även vårdgivarna gav förtroenden och blev mer öppna. Att 

öppna upp, var den förutsättning som möjliggjorde upprättandet av relationen.  

Det är möjligt för vårdgivare att upprätta en relation med personer med måttlig till svår demens. 

Resultatet ger vårdgivaren kunskap om vilka faktorer som påverkar upprättandet av relationer 

med personen med demens. Då en relation upprättats med personen med demens får 
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vårdgivaren den respons som så väl behövs för att känna mening i arbetet och personen med 

demens upplever välbefinnande genom bekräftelsen av sin person.  

Diskussion  
Diskussionen består av två delar, först en metoddel där metodval, val av instrument samt 

tillvägagångssätt vid analys diskuteras och sedan följer en resultatdiskussion där avhandlingens 

viktigaste rön behandlas.  

Metoddiskussion 
Fokus i avhandlingen var personen med demens perspektiv men eftersom personen studeras i 

samspel med andra människor i delstudierna blir andra personer indirekt involverade, som till 

exempel vårdgivare och medboende. Vårdgivarna som sköter den dagliga omvårdnaden av 

personen och därmed känner personen väl anses i någon mån kunna bidra med information om 

personens perspektiv, varför de intervjuades. Det skulle också varit tänkbart att involvera 

närstående som personen med demens har en relation till, men det hade krävt en annan 

uppläggning av studierna. Resultatet från avhandlingens studier kan dock anses vara av betydelse 

också för andra personer som finns i personen med demens närhet. 

Varför denna ombytlighet då det gäller val av metoder i de tre kvalitativa delstudierna (I, III, IV) i 

avhandlingen när några av metoderna ändå ligger så nära varandra? Resan som gjorts från 

etnografi till den reformulerade GT (Strauss & Corbin, 1998) och sen vidare till den 

konstruktivistiska GT har varit en intressant erfarenhet. Den enklaste och kanske mest uppriktiga 

förklaringen som i efterhand kan ges är att det berodde på forskarens egen utveckling under 

doktorandutbildningen och att pröva olika metoder är också en möjlighet som ges under en 

utbildning. Valet av metoder styrdes dock först och främst av forskningsfrågorna men traditioner 

inom demensforskning har också varit av betydelse för valet av metoder. Det finns åtskilliga 

studier där det gjorts försök att fånga personen med demens perspektiv genom observationer, 

ofta i kombination med intervjuer med vårdgivare (Hansebo & Kihlgren, 2002; Innes & Surr, 

2001; Kihlgren, 1999; Kontos, 2004; Melin Emilsson, 1998; Phinney & Chesla, 2003; Öhlander, 

1999; Örulv, 2008). På senare tid har det dock blivit allt vanligare att intervjua personer med 

demens för att komma närmare personens perspektiv (Harris & Sterin, 1999; Cahill, & Diaz-

Ponce, 2011). I studier (Andersson, Nordenram, Wårdh, & Berglund, 2007) där den 

reformulerade GT (Strauss & Corbin, 1998) använts anses forskaren i intervjun komma nära 

personen och därmed kan forskaren tolka personens verklighet. Hellström, m fl. (2005) använde 

konstruktivistisk GT (Charmaz, 2006) där intervjupersonen och forskaren anses konstruera 
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berättelsen tillsammans utifrån sina respektive tolkningar av verkligheten. Denna utveckling av 

traditionen inom demensforskningen kan anses överensstämma väl med den utveckling som kan 

ses i avhandlingens studier. Valet att också inkludera en kvantitativ studie (delstudie II) i 

avhandlingen var naturligtvis beroende av forskningsfrågan men kan också anses ha varit en 

viktig erfarenhet eftersom det gav en inblick i de olika forskningstraditionerna.  

Valet av rollen som den observerande deltagaren (Fangen, 2005) i delstudie I var ett sätt att 

försiktigt närma sig fältet för att studera personen med demens perspektiv. Detta försiktiga 

närmande kan ha ett samband med en bristande erfarenhet av forskning och av metoden. 

Spradley (1980) talar om den blyge observatören som intar rollen av en observerande deltagare. 

Det är lätt att så här i efterhand identifiera sig med den blyge forskaren som eftersträvade att visa 

respekt för de involverade och ville göra minsta möjliga intrång på deltagarnas normala liv men 

som ändå var angelägen om att få kunskap om fältet.  

Hänsynstagande till personen med demens avgjorde valet av bedömningsinstrumenten FAST 

(Reisberg, m fl., 1988) och MMSE (Folstein, m fl., 1975). Instrumenten användes för att beskriva 

deltagarna men MMSE utgjorde också valideringsinstrument vid utveckling av KUD-testet i 

delstudie II. Bedömning av funktionsförmåga med FAST-skalan (Tabell 1) hos deltagarna i 

delstudie I, III och IV gjordes utifrån erfarenhet av sådana bedömningar men samtidigt var 

kännedomen om personen endast från undersökningsperioden. Därför skedde bedömningen i 

samråd med vårdgivare som hade den goda kännedomen om personen som Edberg (2000) menar 

vara av betydelse. Det kan dock ifrågasättas hur väl en utifrånbedömning överensstämmer med 

personens verkliga förmågor eftersom det i delstudie II framkom att vårdgivare överraskades av 

personens kvarvarande förmågor då de använde KUD-testet. Det finns alltid risk för en 

felmarginal i en utifrånbedömning av en persons förmåga (Harrell, m fl., 2000) men det har också 

visat sig att kliniska skattningar ofta överensstämmer väl med neuropatologiska fynd (Burns & 

Winblad, 2006). Trots dessa överväganden kan det utifrån bedömningen som gjordes i samråd 

mellan de två bedömarna anses tillräckligt för avhandlingens delstudier I, III och IV där syftet 

endast var att få uppfattning om i vilket stadium av demenssjukdom personen var. Det viktigaste 

var som framgått tidigare, att minimera påfrestning för personen med demens.  

För delstudie II gjordes aldrig något ställningstagande till stadium av demenssjukdom hos 

personerna som skulle inkluderas. En övre gräns på MMSE-poäng < 20 ansågs vara mer relevant 

att använda som inklusionskriterium samt att det skulle finnas en spridning vad gällde MMSE-

poäng. En viktig fråga vid utvecklingen av testet var vid vilken grad av demenssjukdom KUD-
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testet kunde tänkas vara användbart. Det kan anses ha varit en fördel att använda MMSE-

poängen istället för stadieindelning eftersom uppfattningar om gränsvärden för stadium av 

demenssjukdom utifrån MMSE-poäng varierar. Folstein m fl. (2001) menar att gränsen mellan 

mild och måttlig demenssjukdom är vid < 20 MMSE-poäng medan Riesberg m fl. (2006) menar 

att en måttlig demenssjukdom har den person som presterar < 15 MMSE-poäng.  

MMSE användes för validering av KUD-testet, därför var det viktigt att MMSE-resultatet var 

aktuellt. Demenssjukdomar är progredierande sjukdomar (SBU, 2008) och därför sattes gränsen 

för att MMSE-resultatet fick vara högst en månad gammalt vilket ansågs vara relevant med 

hänsyn till i vilken takt demenssjukdomar brukar utvecklas (SBU, 2008). Hälften av deltagarna 

(n=116/220) i undersökningen testades vid två tillfällen med högst 14 dagars mellanrum. 

Inlärningseffekt är alltid en risk som bör övervägas vid upprepad testning men denna risk ansågs 

vara liten i den grupp som undersöktes. Det var också viktigt att göra testet inom rimlig tid vilken 

bestämdes till max 14 dagar för att undvika att sjukdomsprogress skulle kunna påverka resultatet.  

Det var ett stort antal personer (n=59) som utförde testerna i delstudie II och det kan innebära 

både för- och nackdelar. Fördelen är att det visar att testet inte är beroende av vem som testar om 

resultatet som i denna studie visar på en hög interbedömarreliabilitet. Nackdelen kan vara att en 

otränad testare kan känna sig obekväm i situationen. Syftet var att KUD-testet skulle kunna 

utföras även av en otränad testare. I delstudie II hade användning av flera valideringsinstrument 

förmodligen ökat informationen av testets hållbarhet. Avsikten var dock att personen med 

demens inte skulle utsättas för mer påfrestning än vad som kunde anses vara nödvändigt.  

Tillvägagångssättet har i samtliga studier varit att i första skedet erhålla enhetschefens skriftliga 

informerade samtycke till att få genomföra studien på boendet. Därefter tog enhetschefer eller 

demenssjuksköterskor första kontakt med närstående till personer med demens som passande 

utifrån de beskrivna inklusionskriterierna. Syftet att få ett heterogent urval för att få bredd i 

materialet betonades särskilt för dem som skulle välja deltagare. Tillvägagångssättet att överlåta 

till en annan person att göra urvalet underlättar naturligtvis för undersökaren vid inkludering av 

deltagare men det innebär också risker att överlåta till andra.  Det skulle kunna innebära att en 

viss kategori personer till exempel de närstående som man av erfarenhet vet är särskilt positiva 

vid kontakt tillfrågas och i delstudie IV hade det kunnat ligga nära till hands att välja personer 

som man visste var positiva till Egentid, vilket skulle kunna ge ett alltför positivt resultat.  

Huvudsyftet för avhandlingen var att undersöka gruppen av personer i måttligt till svårt stadium 

av demenssjukdom men i någon av studierna (III) medverkade också några personer med mildare 
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demenssjukdom, vilket kan tolkas tala emot tillförlitligheten i avhandlingen. Personerna med 

tidigare stadium av demenssjukdom involverades för att få information om 

kommunikationshjälpmedel, så kallade triggers, kunde vara användbara även då personerna hade 

mild demenssjukdom. Även om detta syfte inte klart uttalades i studien så kan det inte anses 

motsägande den metod som användes. I grundade teoristudier söks en heterogen grupp (även om 

de har viss gemensam karaktäristika) för att få mesta möjliga variation av information (Glaser & 

Strauss, 1967). 

Videofilmning av personer med demens väcker såväl etiska som metodologiska frågeställningar. 

Det kändes dock naturligt att använda videofilmning för datainsamlingen i delstudie IV. Tanken 

var att Egentidssituationen skulle vara så lik de normala förhållandena som möjligt med endast 

vårdgivaren och personen med demens i rummet. För att få bästa möjliga resultat vid 

videoinspelning krävs en person som sköter kameran under hela inspelningssituationen och detta 

kan vara störande för personen med demens. En närvaro av ytterligare en person i rummet hade 

inneburit ett ytterligare stimuli som kunnat göra att viktig information hade uteblivit. 

Konsekvenserna av demenssjukdomen gör att personen lätt störs av så kallade ovidkommande 

stimuli (Morris, 1996). 

I delstudie IV visade resultatet att en relation upprättades med personen med demens i samtliga 

Egentidssituationer förr eller senare. Det är dock möjligt att urvalet kan ha betydelse för att 

resultatet blev en upprättad relation och välbefinnande, det vill säga de personer som valde ut 

deltagarna skulle kunna tänkas ha valt personer med demens och vårdgivare som de visste 

fungerade väl i Egentids-situationer. Urvalet av personer med demens stod dock utom 

undersökarens kontroll eftersom andra valde personerna som skulle delta. Det är dock troligt att 

resultatet ändå är tillförlitligt eftersom vårdgivarna i intervjuerna berättade om det viktiga 

närmandet till personen som innebar ett självbestämmande från personen med demens om att 

vilja delta i Egentid. Förmodligen var de personer som ingick i studien positiva till att just för 

stunden få Egentid och därför ledde interaktionen till att de öppnande upp för relationen. Det 

kan dock vara av betydelse att betona att hänsyn måste tas till personen med demens vilja för att 

Egentid inte ska blir en påtvingad aktivitet som står på schemat, vilket skulle kunna leda till ett 

”illa-befinnande”.  

Vid beskrivning av analys av allt det material som samlats in under de tre kvalitativa delstudierna 

(I, III, IV) kan det konstateras att det finns en del likheter i hur materialet analyserats trots olika 

metoder. I etnografin (I) insamlades allt material innan analysen påbörjades medan analysen i 
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grundad teori studierna (GT) (III, IV) gjordes enligt GT:s bestämda struktur och påbörjades så 

snart datainsamlingen hade startat. Datainsamling och analys går hand i hand i GT (Charmaz, 

2006; Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1998). Fältarbetet i delstudie I genererade 

åtskilliga sidor av fältanteckningar och intervjuutskrifter och som oerfaren användare av 

etnografisk metod söktes beskrivningar för analys av det etnografiska materialet, ett 

ställningstagande som med facit i hand skulle gjorts innan studien påbörjades. I litteraturen 

rekommenderades någon form av innehållsanalys och några av beskrivningarna uppfattades vara 

komplicerade (Fetterman, 1998; Spradley, 1980). Charmaz (2006) menar att det är synd om den 

oerfarne etnografen som står där med en mängd data att ta hand om utan struktur för analysen, 

ett uttalande som i situationen var lätt att identifiera sig med. Charmaz (2006) rekommenderar 

också för det etnografiska materialet en analys liknande grundad teori strukturen. Valet föll 

slutligen på Emerson m fl. (1995) som beskriver en tydlig struktur för analys av etnografiskt 

material.  

Resultatdiskussion 
Avhandlingens resultat visar att interaktion, anpassning till kognitiva förmågor, kommunikation 

och relationer är av betydelse för att personer med måttlig till svår demens ska uppleva 

välbefinnande. Vidare visade resultatet att medvetenheten ofta var större hos personen med 

demens än vad personer i omgivningen uppfattade. Kännedomen om och hänsynstagande till 

både medvetenheten hos personen med demens och personens kognitiva förmågor var av 

betydelse för att interaktionen skulle ge välbefinnande. Personen med demens kommunikation av 

välbefinnande möjliggjordes och underlättades vid användning av så kallade triggers. Slutligen 

visade resultatet att för att interaktionen ska leda till att en relation upprättas mellan vårdgivaren 

och personen med demens krävs vårdgivarens initiativ och styrning men också att personen med 

demens öppnar upp för relationen. För att en relation ska upprättas krävs således båda parters 

delaktighet. Interaktion leder inte alltid till välbefinnande men om interaktion leder till en relation 

ger det förmodligen alltid ett välbefinnande. 

Resultatet från de fyra delstudierna där aspekterna interaktion, kognition, kommunikation och 

relation studerats i förhållande till välbefinnande hos äldre personer med måttlig till svår demens 

behandlas här i en gemensam diskussion under rubrikerna;  Medvetenhetens betydelse för välbefinnandet, 

Att ansvara för andras välbefinnande samt Förutsättningar för att skapa relationer. 
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Medvetenhetens betydelse för välbefinnandet 

Något som framkommit i samtliga fyra delstudier är att medvetenheten hos personen med 

demens ofta är större än vad omgivningen förväntar sig eller uppfattar. En förklaring till att 

medvetenheten hos personen med demens ofta underskattas anses vara att det förmodligen finns 

ett samband mellan en persons nedsatta verbala uttrycksförmåga och omgivningens förväntan på 

medvetenhet hos personen (Post, 2006; Taylor, 2008). Post (1995, 2006) talar om en 

hyperkognitiv kultur som inte ger utrymme för andra sätt att umgås än genom användning av 

kognitiva förmågor som till exempel språket. Uppfattningen eller underskattningen av personens 

medvetenhet som sågs i framförallt delstudie I skulle också kunna ha sin grund i ett 

biomedicinskt synsätt (Engel, 1978) på demenssjukdomen som vårdgivare tidigare fostrats in i 

och som tar tid att förändra. Lösningen på problemet är förmodligen kunskap som ökar 

förståelsen, både hos vårdgivare och andra i personens närhet. Dels kunskap om att det finns en 

medvetenhet hos personen med demens även vid långt framskridit stadium av demenssjukdom, 

men också kunskap för att upptäcka denna medvetenhet (Allan & Killick, 2008; Hughes, 2008; 

Normann, m fl., 2002). Avhandlingens studier kan ses som ett bidrag till en sådan 

kunskapsökning.  

Resultatet från delstudie I talar för att medvetenhet inte alltid är förknippad med välbefinnande 

för personen med demens. Personerna med demens gav vid flera tillfällen uttryck för vad som 

tolkades som kränkning då vårdgivaren försökte lägga tillrätta när personen på grund av sina 

bristande kognitiva förmågor gjorde misstag, missförstod eller gjorde oklara uttalanden. Det var 

inte på grund av ovilja hos vårdgivarna utan agerandet hade troligtvis sin grund i att vårdgivaren 

inte hade kunskap om personens medvetenhet. Tillrättaläggandet av situationen från vårdgivarens 

sida kan också haft sin grund i ett behov av att försvara eller skydda personen med demens som 

vårdgivare beskriver sig ha (Edberg, Bird, Richards, Wood, Keeley, & Quarrell, 2008). 

Medvetenheten kan ha medfört att personen upplevde sin situation av bristande förmågor och 

vårdgivarens underskattning av personernas medvetenhet ledde då till att de utsattes för det som 

Kitwood (1997) kallar den elakartade (maligna) socialpsykologin, det vill säga olika sätt som 

personhood undermineras. Ett överdrivet berömmande av personen med demens i en 

aktivitetssituation i delstudie I var ytterligare ett exempel på vad som kunde tolkas som malign 

socialpsykologi. Kitwood (1997) talar om förbarnsligande som ett sätt att kränka personen. Det 

överdrivna berömmandet kan av personen med demens ha uppfattats som ett förbarnsligande 

även om berömmet gavs med det goda syftet att försöka höja personens självkänsla. Eftersom 

vårdgivare ofta underskattade personen med demens medvetenhet i delstudie I och därigenom 
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tolkades kränka personen är frågan om medvetenheten kan anses vara negativ för personen. Det 

är dock troligt att medvetenhet hos personen kan göra upplevelsen av den grundläggande känslan 

av personhood möjlig och detta är av betydelse för personens upplevelse av mening i tillvaron 

(Kitwood, 1997; Norberg & Zingmark, 2002). För att undvika den kränkning som tolkades 

förekomma i studien (I) kan det vara av vikt att alltid utgå ifrån att det finns en medvetenhet hos 

personen men samtidigt ha en lyhördhet för när stöd behövs och när eller om ett förtydligande 

krävs. Balansgången kan vara svår i mötet med personen med demens och kräver lyhördhet hos 

den som möter personen med demens. Motparten måste vara lyhörd för om, eller när personen 

inte förstår eller missuppfattar motpartens handlingar eller det som sägs. Motparten måste också 

kunna förhålla sig till detta. Kontos & Naglie (2007) menar att första steget är att ha viljan att 

försöka förstå personens situation och en lyhördhet för personens uttryck (Norberg, m fl., 1995). 

För att nå dit krävs kunskap om personen och träning för att kunna avläsa och tolka uttryck hos 

personen (Allan & Killick, 2008; Edberg, 2000; Hubbard, m fl., 2002).  

Vårdgivare som intervjuades i avhandlingens studier (I, IV) men också vårdgivare som intervjuats 

i tidigare studier (Zingmark, m fl., 2002) uppgav ofta att de kände tillfredsställelse över den 

respons i form av verbala uttryck eller handlingar som personen med demens ibland gav. 

Responsen upplevdes positiv eftersom den tolkades visa på att det fanns en medvetenhet hos 

personen. Personen med demens uttryck för att visa omsorg om andra tolkades i delstudierna (I, 

IV) vara ett tecken på medvetenhet. Personen visade till exempel omsorg om vårdgivaren (IV) 

eller återgäldade en god handling (I). Taylor (2008) menar också att personens omsorg om andra 

troligtvis kan tolkas som ett uttryck för att det finns en medvetenhet.  

Av avhandlingens studier och tidigare studier framgår det att det finns en medvetenhet hos 

personen också vid svår demenssjukdom då personen ofta har en nedsatt förmåga att uttrycka sig 

i ord (Clarke, 2004; Sabat, 2002). Resultatet visar också att det är möjligt att umgås på en annan 

nivå än den kognitiva och utan ett verbalt språk. Problemet är att vi ofta är så fokuserade på ord 

att vi lätt glömmer hur det är att kommunicera utan ord, men de personer som inte har orden 

längre får ut mer av närhet i stunden, menar Post (2006) och Taylor (2008). Då personen med 

demens fick taktil stimulering (IV) förekom vad som tolkades som blickar av samhörighet. 

Ryggmassage var ett annat exempel (I) på en positiv interaktion mellan vårdgivaren och personen 

med demens som inte krävde den kognitiva kapaciteten. Miljön (I, IV) hade också betydelse för 

den icke-kognitiva interaktionen. Tidigare forskning har visat att ansträngningar i miljön för att 

göra den tilltalande men också för att underlätta orientering är av betydelse (Sandman & 

Edvardsson, 2004; Svensson, 1984; Wijk, 2001). Ofta var det i studierna (I, III, IV) någon liten 
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detalj i miljön som personen tolkades ge tecken på att uppfatta och kommenterade genom att 

peka eller lysa upp vid upptäckten. Användningen av triggers (III) gjorde det också möjligt att 

kommunicera med kroppsspråk. Post (1995, 2006) menar att det finns en risk att vi är så 

fokuserade på det kognitiva och att det därför är svårt att umgås utan orden. Det är förmodligen 

av betydelse att i interaktionen lägga tonvikten på det icke-kognitiva som relationer och känslor 

för att personen ska uppleva välbefinnande (Post, 1995, 2006), vilket Egentidssituationerna som 

studerades kan anses vara ett exempel på.  

Vårdgivarna uttryckte positiv överraskning över att personen vid testning med KUD-testet (II) 

hade kognitiva förmågor kvar. Det anses finnas en risk vid användning av kognitiva test som inte 

är anpassade till personer med svår demens att likaväl som personen med demens medvetenhet 

kan underskattas, så kan också den kognitiva förmågan underskattas (Allan & Killick, 2008; 

Galasko, m fl., 2005). Oyebode & Clare (2008) menar dock att det är svårt att bedöma kognitiv 

förmåga även med de mest sofistikerade test eftersom representationen av kognitiv förmåga är 

beroende av både psykiska, sociala, fysiska omständigheter. Det kan finnas kognitiva förmågor 

kvar hos personen men som bara visar sig under vissa förhållanden. Berättelserna i 

vårdgivarintervjuer om tu-man-hands-situationer (I, IV) kan anses vara exempel på detta men 

också i delstudie II och den oväntade kognitiva förmågan hos personen. Kognitiva förmågor som 

i andra sammanhang verkar vara förlorade kan uppvisas i situationer då personen känner trygghet 

(Normann, m fl, 2006; Normann, m fl., 2002; Oyebode & Clare, 2008) vilket stunderna på tu-

man-hand kan sägas vara exempel på (I, IV). Förmodligen kan personen med demens upplevelse 

av trygghet i stunden på samma sätt bidra till att medvetenheten kan öka vilket kan anses bidra till 

personens välbefinnande.  

KUD-testet som utvecklades i delstudie II visade sig mäta så kallade överinlärda förmågor 

(Woods, 1991) som har betydelse för hur personen fungerar i det dagliga livet. Dessa överinlärda 

förmågor kanske kan liknas vid det Kontos (2004) beskriver som förkroppsligade förmågor som 

kan användas på vad som kan tolkas som ett automatiserat sätt, som inte kräver komplex kognitiv 

förmåga. För personen med demens upplevelse av att vara en kapabel person, som Kitwood 

(1997) uttrycker det, kan det vara av betydelse att vårdgivaren har kännedom om dessa 

överinlärda förmågor för att kunna stödja personen att använda förmågorna istället för att ta över 

uppgifter.  
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Att ansvara för andras välbefinnande 

Det framkom i samtliga fyra delstudier att människor i personen med demens närhet måste ta 

ansvaret för att ta initiativ till interaktion, kommunikation och upprättandet av relation. Det är 

sällan, och särskilt vid avancerad demenssjukdom, som initiativ till interaktion tas av personen 

med demens även om det finns exempel då försök till kontakt görs. Dessa försök ignoreras ofta, 

vilket är i överensstämmelse med det Holthe m fl. (2007) observerade som ett problem. Försöken 

till kontakt kan också negligeras som i delstudie I på grund av förvirrade uttalanden eller 

beteenden, vilket Örulv & Hydén (2006) också beskriver. Kitwood & Bredin (1992) menar att 

interaktion, kommunikation och relation är viktig för upplevelsen av välbefinnande och om det 

förhåller sig så kan det konstateras att ansvaret för personen med demens upplevelse av 

välbefinnande vilar tungt på vårdgivares (eller personer i omgivningens) axlar.  

Vårdgivarna i delstudie I uppfattade eller gav ingen respons till personen med demens önskan att 

avstå från deltagande i aktivitet vilket ledde till vad som tolkades som upplevelse av kränkning. 

Delstudie IV visade att upplevelsen av att vara självbestämmande var viktigt för personen med 

demens vilket också andra studier visat (Graneheim, m fl., 2001). Kunskapen att tolka icke-

verbala signaler brister ofta hos vårdgivare (Allan & Killick, 2008; Hubbard, m fl., 2002) men 

även verbala signaler negligerades i delstudie I då personen bad om att få avstå. Anledningen till 

att vårdgivaren inte bejakade personens önskan om att få avstå kan ha sin grund i en inställning 

att aktivitet är betydelsefullt eller upplevelse av att aktivering är ett krav från organisationen. Det 

finns dock forskning som visar att personen med demens behöver hjälp att få balans mellan tid 

för enskildhet och tid för interaktion och aktivitet (Evans, m fl., 2007) för att öka personens 

välbefinnande.  

Personerna i delstudierna (I, IV) kunde tolkas, och gav också verbalt uttryck för upplevelse av 

välbefinnande då de fick bidra med något. Att få bidra med något var viktigt för upprättandet av 

relationen vilket kan stärka uppfattningen om betydelsen av ömsesidighet i relationen (Nolan, m 

fl., 2004). Även i de andra delstudierna (II, III) då personerna upplevde sig bidra i intervjuerna, 

kunde ett välbefinnande tolkas genom icke-verbalt eller verbala uttryck något. Det kan tolkas som 

om vårdgivaren i dessa fall tog ansvar för personens välbefinnande genom att stödja personen till 

upplevelsen av att bidra. Betydelsen av personens upplevelse av att bidra vid intervjuer har 

tidigare påvisats av Clarke & Keady (2002) och Dewing (2002). Det kan dock finnas en fara i att 

uttrycka att personen med demens är beroende av vårdgivarens initiativ för att ha välbefinnande. 

Det finns en risk att med denna inställning bortse från de faktiska förmågorna hos personen och 

därför inte se personen som en aktiv samarbetspartner (Socialstyrelsen, 2010) vilket resulterar i  



 
 

77 

 

man tar över uppgifter som personen egentligen klarar utföra. Om vårdgivaren inte har förmågan 

att se de kvarvarande förmågorna och inte heller förmår vara det transparenta (osynliga) stödet 

som Malloy & Hadjistropolos (2004) talar om, riskerar välbefinnandet att utebli. 

Är det rimligt att påstå att vårdgivaren bär ansvaret för personen med demens välbefinnande eller 

att de ska ta ansvaret för personens välbefinnande? Det finns förmodligen flera risker med ett 

sådant påstående och det kan inte heller anses vara hela sanningen. Ett välbefinnande påverkas 

inte enbart av yttre faktorer utan också av inre faktorer och grunden till välbefinnande finns inom 

människan själv (Maddox, 1992). Detta skulle betyda att även om vårdgivaren gör sitt allra 

yttersta för att tillrättalägga de yttre faktorerna i en situation så finns risken att välbefinnande ändå 

inte upplevs av personen med demens eftersom välbefinnandet också är beroenden av faktorer 

inom personen. Samtidigt kan en sådan förminskning av de yttre faktorernas betydelse för 

välbefinnandet innebära en risk, eftersom det kan uppfattas som om det fråntar vårdgivaren 

ansvaret. Kitwood & Bredin (1992) beskriver välbefinnandet som relativt eller varierande på 

grund av konsekvenser av demenssjukdomen. En sådan beskrivning skulle kunna innebära att 

vårdgivare avstår från att anstränga sig för att öka upplevelsen av välbefinnande hos personen 

med demens eftersom det ändå finns det som inte går att påverka. Resultaten av studierna (III, 

IV) visade dock att vårdgivares initiativtagande till och ansträngningar vid Egentid, men också 

ansträngningarna som gjordes för att underlätta kommunikationen i delstudie III, förmodligen 

bidrog till välbefinnande hos personen.  

Vårdgivarna och personerna med demens som intervjuades i delstudie IV talade om en 

lämplighet och förmåga hos vårdgivaren att interagera med personen med demens. De menade 

också att denna förmåga inte fanns hos alla vårdgivare. Det är förmodligen beroende av att 

människor är mer eller mindre lyhörda för andra människors icke-verbala uttryck på grund av 

varierande grad av empatisk förmåga, personlighet och erfarenheter (Kitwood, 1997). Om 

personhood ska upprätthållas hos personen med demens måste självkännedom finnas hos 

vårdgivare och andra i personen med demens närhet. Ibland finns obearbetade erfarenheter, 

känslor och upplevelser hos vårdgivaren som kan göra det svårt att tolka personen med demens 

sinnesstämning och uttryck men genom att få möjlighet till bearbetning kan vårdgivaren göras 

uppmärksam på sig själv vilket ger möjlighet att hantera situationen (Kitwood, 1997). Forskning 

har också visat att utbildning och träning kan öka vårdgivares skicklighet i att utföra vård av 

personer med demens (McCallion, Toseland, Lacey, & Banks, 1999; Kontos & Naglie, 2007).  



 
 

78 

 

Vårdgivarna menade i delstudie IV att de hade stöd i organisationen för sitt arbete vilket också 

Brooker (2007) menar är ett måste om vården skall kunna ges på ett sätt så att den främjar 

upplevelsen av välbefinnande hos personen med demens. Ett uteblivet välbefinnande hos 

personen med demens kanske handlar mer om organisatoriska faktorer än om vårdgivarens 

lämplighet. Personen med demens nämnde allt som oftast personalens tidsbrist i delstudie IV och 

vårdgivarna menade också att resurserna var bristande. Egentid som tolkades ge välbefinnande 

hos personen med demens prioriterades dock av vårdgivarna och var sanktionerat i 

organisationen. Bristande resurser kan dock ge känsla av stress och otillräcklighet som kan 

påverka hur vården ges (Davis & Nolan, 2008; Nolan, m fl., 2004) även om det finns de som 

menar att tidsbrist också handlar om inställning och flexibilitet hos vårdgivaren (Cohen-Mansfield 

& Bester, 2006); Kontos & Naglie, 2007). Kitwood(1997), Brooker (2007), Socialstyrelsen (2010) 

och Nolan m fl. (2004) menar att det också är av vikt att främja vårdgivarens välbefinnande. Om 

personcentrerad vård som anses ge välbefinnande hos personen med demens ska bli en 

verklighet, måste den först vara förankrad i organisationen (Brooker, 2007).  

Förutsättningar för att skapa relationer  

Arbetssättet Egentid användes i delstudie IV för att ge förutsättningar för upprättandet av 

relationer. Det hade förmodligen varit möjligt att använda andra bemötandemetoder som till 

exempel taktil stimulering (Edvardsson, m fl., 2003) eller livsberättelser (Wills & Day, 2008) för 

att studera hur en relation mellan personen med demens och vårdgivaren upprättas. Valet av 

Egentid gjordes eftersom det är av betydelse för att relationen ska upprättas att valet av aktivitet 

är utifrån personens önskningar, behov och förmåga. Aktiviteter som taktil stimulering och också 

livsberättelser förekom dock under flera av de videofilmade Egentidssekvenserna och bidrog, 

efter vad som kunde tolkas, till att en relation upprättades. Det viktiga under personen med 

demens Egentid är inte aktiviteten eller att något presteras utan att interaktionen resulterar i en 

relation som ger välbefinnande för båda parter som resultatet i delstudie IV också visade. Det kan 

också vara så att Egentiden kan upplevas som ett enkelt och okomplicerat sätt att umgås som inte 

kräver några förkunskaper även om kunskap om personen och kunskap om demens naturligtvis 

är att föredra. Det kan dock finnas möjlighet att också den som inte har kunskap om demens 

skulle kunna upprätta en relation till personen med demens under Egentid eftersom det 

egentligen handlar om att ett ” Jag-Du möte” vilket enligt Buber (1958) ger den djupa relationen. 

Arbetssättet Egentid uppmuntrar också en kreativitet hos vårdgivaren, som i studien (IV) visade 

sig vara den som oftast gav förslag på innehåll i samvaron. Förmodligen kan detta göra att den 

känsla vårdgivaren beskrev sig ha av att ha bidragit till personen med demens välbefinnande 
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skulle kunna bli starkare. Vid Egentid är man heller inte bunden till någon speciell plats utan 

Egentid kan till exempel innebära att man gör en utflykt. Det viktigaste är att personen med 

demens är i centrum.  

Relationsupprättandet krävde tid och ansträngning av vårdgivaren och då personen hade en mer 

avancerad demenssjukdom var tiden för upprättandet av relationen betydligt mer tidskrävande. 

Personen med demens uttryckte också en tveksamhet om vårdgivaren hade tid för Egentid vilket 

i sig kan ha bidragit till att det tog tid att upprätta relationen. Förmodligen krävs det också mer av 

motparten (vårdgivaren) för att den djupa relationen som ger känslan av djup gemenskap 

(Norberg & Zingmark, 2002) ska uppstå. Det kan dock tolkas av resultatet som att vårdgivaren 

upplevde att den extra ansträngningen var värd besväret. Davis & Nolan (2008) menar att för att 

vårdgivaren ska vara motiverad till att upprätta relationer med personer med demens måste de se 

resultat i form av ett ökat välbefinnande hos personen med demens. Vårdgivarna i studien (IV) 

beskrev sig kunna tolka ett välbefinnande hos personen med demens och personen själv beskrev 

också detta i intervjuerna. Då vi normalt upprättar relationer oss människor emellan kan 

relationen sedan bibehållas även om de två parterna befinner sig på olika platser. Relationer på 

distans är förmodligen otänkbara för personen med demens och framför allt i svårare stadium av 

demenssjukdom, eftersom minne och abstraktionsförmåga avtar (Norberg, m fl., 1994). För att 

personer med demens ska uppleva välbefinnande krävs förmodligen den djupa relationen och att 

det avsätts tid som till exempel i studien (IV) då man vid Egentid avsatte tid och där relationen 

kunde tolkas upprättas. Ett välbefinnande kunde observeras och personen med demens och 

vårdgivarna uttryckte också ett välbefinnande (I, IV), då vad som kunde tolkas som den djupa 

relationen hade upprättats. Det verkade vara lättare för vårdgivaren att upptäcka och tolka 

personens respons och behov då den djupa relationen var upprättad. Nolan m fl. (2004) menar 

att båda parter växer i en ömsesidig relation vilket också kunde tolkas vara fallet i delstudierna (I, 

IV). Det finns dock de som menar att vid svårare stadier av demenssjukdom kan en upplevelse av 

att växa som person i relationen inte längre upplevas. Det kan vara viktigt att ställa sig frågan vad 

det är att växa i relationen. Att bli betraktad som en person, att uppleva personhood, kan kanske 

anses vara ett sätt för personen med demens att uppleva sig växa.  

Brooker (2007) uttrycker en oro för att den personcentrerade vården används som en metod som 

utförs mekaniserat. På samma sätt kan det finnas en risk att arbetssättet Egentid skulle kunna 

utföras mekaniserat. Förhoppningsvis skulle detta avslöjas genom att den positiva effekten av 

”mötet” skulle utebli. ”Jag-Du mötet” som Buber (1958) beskriver som den djupa relationen som 
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kan upprättas även med den som är svårt demenssjuk och därmed uteblir troligen också det 

välbefinnande som båda parter i delstudie IV gav uttryck för att uppleva.  

Kitwood (1997) och beskrivning av den personcentrerade vården har mycket gemensamt med 

avhandlingens resultat. Interaktionen, kommunikationen och relationen är viktiga ingredienser i 

den personcentrerade vården. Avhandlingens resultat kan ha gett några nya infallsvinklar på de 

olika aspekter av hur relationer skapas med personer med måttlig till svår demens. De kategorier 

som framkom i delstudie IV för att en relation skulle skapas påminner delvis om Bubers (1958) 

beskrivning av den djupa relationen som Kitwood (1997) i sin tur använder för att beskriva 

relationen.  

Avhandlingens praktiska betydelse  
Avhandlingens resultat kan bidra till att öka kunskapen om välbefinnandet hos personer med 

måttlig till svår demenssjukdom. Även om kunskap redan funnits om välbefinnande hos personer 

med demens, så finns det ett behov av att genom ny forskning aktualisera kunskap inom området 

på nytt. Avhandlingens studier visar att interaktion, anpassning till personen med demens 

kognitiva förmågor, kommunikation och relation är av betydelse för välbefinnandet hos personen 

med demens. De kognitivt friska personerna som finns i personen med demens närhet har enligt 

avhandlingens resultat förmodligen en avgörande betydelse för upplevelsen av välbefinnande hos 

personen med måttlig till svår demens. Även om vårdgivaren inte kan anses bära hela ansvaret för 

personen med demens välbefinnande så har vårdgivaren en betydelsefull roll för välbefinnandet. 

Vårdgivaren roll innebär att ta initiativ till kontakt och upprätthålla kontakt men också visa sig 

tillgänglig för kontakt om personen med demens själv söker kontakt. Välbefinnande kunde tolkas 

i avhandlingens studier då vårdgivaren uppmärksammade personen och därmed erkände 

personen, det vill säga personen gavs upplevelsen av att vara någon av betydelse. 

Vidare visar avhandlingens resultat att all interaktion inte leder till välbefinnande. För att 

interaktion ska vara önskvärd och ge välbefinnande måste den mentalt friska parten ha kunskap 

och insikt om att det finns en större medvetenhet hos personen med måttlig till svår demens än 

vad det omedelbara intrycket ger. Om denna insikt saknas hos den friska parten finns risk att 

interaktionen kan leda till kränkning i stället för välbefinnande. Kunskapen som avhandlingen 

gett är av betydelse i mötet med personer med demens. Vårdgivare behöver kunskap och träning 

i lyhördhet för att uppenbara bristande kognitiva förmågor inte ska dölja personens medvetenhet 

för dem i mötet med personen. Lyhördhet gör att vårdgivaren utgår ifrån att det finns en 
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medvetenhet och med lyhördhet uppfattar vårdgivaren om personen inte förstår och kan då ta 

hänsyn till detta.  

Kunskap om kvarvarande förmågor och till exempel överinlärda förmågor som fångades i det 

anpassade testet (KUD) kan bidra till en mer positiv syn på personen och innebära att 

kvarvarande förmågor bättre tas tillvara, vilket kan bidra till välbefinnande. I vården av personen 

med måttlig till svår demens kan vårdgivarens kännedom om dessa överinlärda förmågor vara av 

betydelse för att kunna stödja personen att använda förmågorna istället för att vårdgivaren tar 

över uppgifter. Det är förmodligen av betydelse för personens välbefinnande att ha kunskap om 

och försöka fånga personens kvarvarande förmågor mer än att fokusera på brister.  

Samtalspartnerns förmåga att lyssna och visa intresse men också förmåga att tolka det personen 

med måttlig till svår demens försöker förmedla är förmodligen av avgörande betydelse för att 

personen ska kunna kommunicera ett välbefinnande.  Det kan också kräva en del praktiska 

ansträngningar med hänsyn till personens kognitiva nedsättningar som till exempel hjälpmedel i 

form av bilder och ting. 

Avhandlingens resultat visade också att interaktion som leder till en djup relation förmodligen 

alltid ger en upplevelse av välbefinnande men den djupa relationen kräver också båda parters 

öppenhet. Tid är en avgörande faktor för att upprätta relationer som ger välbefinnande hos 

personer med måttlig till svår demens och därför är det viktigt att i vården avsätta tillräcklig tid 

för att upprätta djupa relationer och därigenom främja välbefinnande. Den schemalagda 

Egentiden kan vara ett sätt att strukturerat avsätta tid för att kunna upprätta dessa djupa 

relationer med personer med måttlig till svår demens.   

För framtida studier skulle det vara intressant att närmare undersöka om det är av betydelse att 

det är samma vårdgivare som ger ET vid varje tillfälle. Det kan också vara av intresse att studera 

eventuella eftereffekter i form av t.ex. minskad oro som nämndes som en möjlighet i 

vårdgivarintervjuerna. Vidare skulle det vara intressant att ytterligare undersöka om det sker en 

utveckling av relationen och relationsupprättande om ET ges med kontinuitet eller om relationen 

måste återskapas vid varje nytt tillfälle (möte) eller om kontinuerlig ET kan göra att relationen 

finns där och snabbt kan återupplivas när den väl en gång har skapats. 
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Summary in English  

Well-being and dementia 
Aspects of well-being in elderly people with moderate to severe dementia 

 

People who live with dementia need a sense of well-being, just as mentally healthy people do 

(Brooker, 2007; Downs, et al., 2006). A sense of well-being in the individual with dementia is 

considered to be relative since this individual is no longer equipped with his or her normal ability 

to relate to external events due to the illness and its consequences. The shift from a state of well-

being to one of ill-being may occur relatively quickly (Kitwood & Bredin, 1992; Mayhew, et al., 

2001; Zank & Leipold, 2002). An important goal in the care of people with dementia is to find 

ways to promote well-being. Previous research has shown that social interaction is desirable and 

fosters well-being in these individuals (Brod, et al., 1999; Cahill & Diaz-Ponce, 2011) although 

not all social interaction results in well-being (Kitwood, 1997). Interaction does not lead to well-

being when the individual is offended that their cognitive abilities have been underestimated or 

overestimated, as is often the case. Knowledge of the person’s cognitive abilities or difficulties 

may therefore be important when interacting with people with dementia (Kitwood, 1997). The 

ability to interpret non-verbal expressions when interacting with someone with dementia is 

important in this process (Allan & Killick, 2008; Hubbard, et al., 2002). To maintain well-being in 

the person with moderate to severe dementia it is important to adapt the cognitive tests, used to 

assess disease progression, to the severity of illness (de Jonghe, et al., 2009). People who know 

and are sensitive to the cognitive ability of the person with dementia can also communicate a 

sense of well-being, even when communication difficulties are present. However, basic 

knowledge is required to facilitate communication and to interpret both verbal and non-verbal 

language (Allan & Killick, 2008; Hubbard, et al., 2002). One-on-one interaction and establishing a 

relationship with the individual may facilitate verbal communication (Normann, et al., 2006) and 

give the relationship a sense of well-being, even for the person suffering from moderate to severe 

dementia (Hellström, et al., 2005). Conditions that help promote relationships and knowledge 

about how to establish relationships with people suffering from dementia therefore need to be 

improved. 

The overall aim of this thesis is to expand knowledge about various aspects of importance in 

achieving a sense of well-being among elderly people with moderate to severe dementia. To 

achieve this overall aim, some research questions were formulated:  
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• How do people with moderate to severe dementia interact with people with 

normal cognitive function and are such interactions meaningful to the well-being of 

the people with moderate to severe dementia? Can expressions of well-being or its 

opposite, ill-being, be detected in the individual with dementia during interactions 

with people of normal cognitive function? (Study I)  

• How does awareness of own cognitive abilities/difficulties affect the well-being 

of people with moderate to severe dementia when they interact with other people? 

(Study II)  

• How can the person with moderate to severe dementia, despite impaired 

cognitive abilities, communicate a sense of well-being or the opposite, ill-being, in 

an optimum setting? How can other people in that person’s environment facilitate 

communication? (Study III) 

• How is well-being affected in people with moderate to severe dementia when 

special conditions have been created to establish interactive relationships? (Study 

IV)  

The research questions above, including the aspects of interaction, cognitive function, 

communication, and relationships, all of which may be of importance to the well-being of people 

with moderate to severe dementia, culminated in four studies: 

Study I: To answer the first question, individuals with dementia were observed for the purpose of 

studying whether and how they interacted with people with normal cognitive function (caregivers 

and fellow residents) in a special care residential setting for the elderly. The observations focused 

on the expressions of well-being, or ill-being, in individuals with dementia during interactions 

with people of normal cognitive function. 

Study II: The second question was answered by developing a test adapted to people with 

moderate to severe dementia. A number of people were tested with the new instrument to 

evaluate its validity and determine whether the test could help avoid offending the person in the 

test setting. A nuanced assessment of cognitive level may be expected to lead to an encounter 

that fosters well-being.  

Study III: The third question was answered by interviewing people with dementia, including 

those with advanced dementia living in a dementia facility. Efforts were made to adapt the 
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interview to the person’s cognitive abilities, including use of memory triggers. The study focused 

on well-being based on measuring oral health-related quality of life (OHRQoL), even though oral 

well-being comprises just one aspect by which well-being is communicated.  

Study IV: The fourth question was answered by observing one-on-one interaction between the 

caregiver and the person with moderate to severe dementia who lived in the dementia facility. 

The interaction occurred during what is referred to as “relational time” for the person with 

dementia. These periods of relational time were applied in the study as one strategy to create 

conditions for establishing relationships with the person with dementia in order to increase that 

person’s well-being if possible.  

The thesis therefore consists of analysis of empirical material from four studies. The first study 

(Study I) (ethnography) generated field notes from 31 observation sessions and also included nine 

qualitative interviews with caregivers, also referred to as “contact persons” for the individual with 

dementia. Study II (test development/cross-sectional study) comprised 336 test protocols that 

were subjected to statistical analysis. The material in the third study (Study III) (reformulated 

grounded theory) included 18 qualitative interviews with people with dementia as well as 18 

observation protocols resulting from observation of non-verbal language. The final study (Study 

IV) (constructivist grounded theory) comprised field notes from 24 video recordings and 24 

qualitative interviews with people with dementia, as well as eight qualitative interviews with 

caregivers. 

Results 

Study I: The way in which people with dementia interact with others (both fellow residents and 

caregivers) in the elderly care facility, and the expression of their experiences during interactions 

can be summarized in three themes: Interaction with expression of satisfaction, Interaction with 

expression of disorientation and Interaction with expression of dissociation. In summary, 

interaction provided the persons with dementia with a sense of well-being, but not all interactions 

were a positive experience. For people with dementia to interact, they require people with normal 

cognitive function to initiate, engage in and maintain the interaction. We observed that when 

people with dementia did not receive attention, they quickly retreated into what was interpreted 

as their “own world”. Awareness in the individual with dementia was greater than was 

appreciated by people with normal cognitive function at the elderly care facility and as a result, 

interaction was adversely affected by frequent well-intentioned corrections and comments. In 
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cases where this happened, the reaction of the dementia sufferer was interpreted as one of 

avoiding further interaction.  

Study II: The question of how awareness of cognitive abilities/difficulties affects the well-being 

of people with moderate to severe dementia when they interact with other people was indirectly 

tackled by developing a test adapted to people with this degree of dementia. Results of statistical 

analysis (n=220) showed a reliability of 0.93 (Cronbach’s alpha) for the Clinical Evaluation of 

Moderate to Severe Dementia scale (Swedish acronym: KUD). Test–retest reliability (n=116) was 

also high (0.92). The KUD was validated by the Mini-Mental Status Examination (MMSE) 

(Folstein, et al., 1975) and the correlation between the KUD and MMSE (<20) was high (r=0.80). 

The KUD seems to be a valid, reliable performance-based assessment scale for measuring 

cognitive performance in people with an MMSE score <12–15 points. Since the KUD captures 

retained cognitive function, it may contribute to a more positive reflection of remaining abilities. 

Face validity suggested that the test was easy to carry out and a positive experience for the tested 

individual, which may be considered to contribute to the well-being of the person with moderate 

to severe dementia. Moreover, the test administrators reported well-being because the indignity 

usually experienced by the person subjected to testing could be avoided with this adapted test. 

The test’s administrators were also positively surprised by the abilities that the people with 

dementia retained, as reflected by the KUD test.  

Study III: The question of how the person with moderate to severe dementia, despite impaired 

cognitive abilities, communicates a sense of well-being or of ill-being in an optimum setting was 

answered by communicating well-being in terms of oral hygiene. For the dementia sufferer to 

have a sense of well-being, both retention of function and independence were important. 

Retained function entails the ability to chew and eat. Success depends on the absence of oral 

problems, though even in the presence of such problems, function can be retained by adapting 

the food. Moreover, teeth are important and they must be cared for to avoid oral problems; with 

increasing age, teeth are considered of utmost importance for eating and chewing. However, 

many are of the opinion that eating and chewing are possible even without teeth, by adapting the 

food. Maintaining function requires taking care of the teeth by brushing, but if interviewees are to 

take care of their teeth great emphasis must be placed on a strong desire for independence. Even 

people with moderate to severe dementia were able to communicate oral well-being. The use of 

memory triggers (pictures and objects) was a valuable tool in objectifying the subject to be 

communicated and maintaining a focus on oral well-being.  
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Study IV: Well-being in people with moderate to severe dementia was affected by interactions 

where special conditions were created to establish relationships. Specifically, the conditions were 

that the individual with dementia met with the caregiver on a one-on-one basis for Relational 

Time. Caregivers initiated and guided the process. In order to help make the individual with 

dementia receptive to the caregiver’s initiative, the caregiver first showed that time was available 

for the person, which helped the person experience a sense of being of significance. Moreover, it 

was important for the caregiver to generate a sense of security and trust in the person with 

dementia and in order to do so, establishing closeness with the person was crucial. To facilitate 

such closeness, an inviting environment was created and efforts were made to help the person 

experience self-determination. Efforts were also aimed at having the person with dementia 

experience a sense of equality. To accomplish this it was important for the person to feel a sense 

of contribution by being allowed to contribute to the interaction. As a result of these strategies 

the person with dementia “opened up”, which was the condition that made it possible to 

establish a relationship that could provide a sense of well-being for the dementia sufferer as well 

as for the caregiver.  

Conclusions 

The most important finding of this thesis is that people with normal cognitive function in the 

presence of a person with moderate to severe dementia play a pivotal role for that person’s sense 

of well-being. In order for interaction to be positive and provide a sense of well-being the 

mentally healthy party must have the knowledge and insight that the person with moderate to 

severe dementia possesses greater awareness than implied by the immediate impression of their 

abilities. If the mentally healthy party lacks such insight the interaction may lead to an offensive 

encounter rather than well-being. In all likelihood, it is important to have knowledge about and 

attempt to appreciate the retained abilities of the individual rather than to focus on inadequacies. 

Knowledge of remaining abilities including overlearned abilities (abilities often repeated, 

routinized, and more or less automatically performed) reflected in an adapted test may contribute 

to a more positive view of the person and allow for better use of retained abilities, which may 

contribute to well-being. The person with moderate to severe dementia can communicate well-

being even though it may be expressed in a different way and may require interpretive skills from 

the listener. Some practical efforts may be also be required with regard to the person’s cognitive 

impairment, such as assistive devices including images and objects (memory triggers). Moreover, 

interaction leading to a relationship probably always results in a sense of well-being. Time is a 

pivotal factor for establishing relationships that provide well-being in people with moderate to 
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severe dementia and therefore it is important in the care setting to allocate adequate time, when 

working with for example Relational Time, to establish relationships and thereby promote well-

being.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Definitioner av använda begrepp  
Biomedicinskt perspektiv (synsätt) – utgår från att hälsa är frånvaro av sjukdom. Om sjukdom 

(ohälsa) uppstår är målet att reparera det som är sjukt för att återställa hälsa. Personen ses som ett 

objekt med en sjuk del. Enligt synsättet är en person med demenssjukdom bara en ”trasig hjärna” 

som inte kan botas medicinskt, vilket innebär en risk för att vården endast blir en förvaring.  

Biopsykosocialt perspektiv (modell) – utgår från att hälsa inte enbart är frånvaro av sjukdom. 

Till skillnad från det biomedicinska perspektivet belyses personens upplevelse av hälsa och 

sjukdom ur biologiska, psykologiska och sociala dimensioner. En person med demens kan 

uppleva hälsa och välbefinnande trots nedsättningar av kognitiva förmågor (”trasig hjärna”) om 

vården är personcentrerad, d.v.s. fokus i vården är den unika personen i ett biopsykosocialt 

perspektiv.  

Egentid – en stund av Egen tid för personen med demens då vårdgivaren tar initiativ till social 

interaktion med personen med demens (på tu-man-hand). Ett sätt att aktivera/stimulera 

personen med demens där man utgår från den unika personens intresse, önskningar, förmåga och 

där personen är i centrum.  

Icke-verbal kommunikation (språk) – är att uttrycka sig genom kroppsspråket och innefattar 

t.ex. rörelser, ansiktsmimik, gester, blickar, beröring. 

Interaktion (social interaktion) – handlar om samspel mellan två eller flera individer, samspelet 

kan vara av kortare eller längre karaktär och kan leda fram till en relation. 

Kognition - är alla de tankefunktioner som förekommer i vår hjärna med vilkas hjälp våra 

sinnesintryck och minnen hanteras, d.v.s. den hjärnaktivitet som innefattar hur en person 

uppfattar, bearbetar, organiserar, lagrar och hämtar information, som i sin tur påverkar individens 

handlingar.  

Kognitiva förmågor – är t.ex. språk, minne, att kunna tolka det man ser, praktisk förmåga, 

abstraktionsförmåga. Samtliga kognitiva förmågor kräver den hjärnaktivitet som sker vid 

kognition (se ovan). Vid insjuknande i demenssjukdom får personen problem med kognitionen 
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och de kognitiva förmågorna avtar alltmer då sjukdomen utvecklas. De kognitiva förmågorna och 

kognitionen påverkas dock inte enbart av de hjärnskador (hjärncellsdöd) som är följden av 

demenssjukdom utan också av andra faktorer, som t.ex. psykiska och sociala faktorer.  

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

och innefattar både verbalt och icke-verbalt språk .  

Livskvalitet – är en individs uppfattning (subjektiv upplevelse) om sin position i livet i 

förhållande till det kulturella sammanhang och värdesystem i vilka personen lever, i relation till 

individens mål, förväntningar, levnadsstandard och intressen. Livskvalitet är ett omfattande 

begrepp, som på ett komplext sätt också involverar personens fysiska hälsa, psykiska tillstånd, 

grad av oberoende, sociala förhållande, personlig övertygelse och förhållningssätt till 

förekommande företeelser i miljön (WHO, 2002). Välbefinnande är en ingående komponent i 

livskvalitet (Lawton, 1983). 

Livsvärldsperspektiv – är en enskild individs sätt att uppleva, uppfatta, tolka och förstå världen 

vilket är beroende av faktorer som personlighet, erfarenheter och livshistoria. En persons 

livsvärldsperspektiv kan bli tillgängligt för andra genom att personen berättar, men det är 

förmodligen inte möjligt att helt förstå den andres livsvärld. Personen med demens har ofta svårt 

att meddela oss sitt livsvärldsperspektiv. För att kunna förstå personen med demens perspektiv 

krävs en nära relation, lyssnande och också kunskap om personen och dennes livshistoria.  

Medvetenhet – är att uppfatta signaler från sinnesorganen och därigenom uppleva sin egen 

existens, vilket inte kräver den kognition som fordras för utnyttjande av kognitiva förmågor. 

Medvetenhet (en inre tankevärld) kan finnas hos en individ trots att de kognitiva förmågorna är 

så nedsatta att personen inte kan använda t.ex. språket, för att förmedla sin medvetenhet. Hela 

hjärnan är inte drabbad vid demenssjukdom och viss kognitiv förmåga kvarstår, därför kan även 

personer med svår demens ha medvetenhet som gör att de förstår och uppfattar den omgivande 

världen, t.ex. genom känslor.  

Personcentrering – är att utgå från den unika personen och dennes livsvärldsperspektiv. 

Personhood – är ett nyckelbegrepp i den personcentrerade vården och står för ”den ställning 

eller status som ges en person av andra i ett socialt sammanhang, och socialt varande i relation till 

andra, och som innefattar erkännande, respekt och tillit” (Kitwood, 1997, sid. 8) 
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Oral hälsorelaterad livskvalitet (OHRQOL) - mun-hälsorelaterad livskvalitet är livskvalitet 

som en effekt av orala förhållanden, en upplevelse som måste förmedlas av individerna själva. 

Oralt status påverkar allmän hälsa och välbefinnande. 

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

Relationer kan vara av olika djup karaktär.  

Språksvårigheter – svårigheter att uttrycka sig med ett talat språk, med ord.  

Verbal kommunikation (språk) – kommunikation genom att använda det talade språket, d.v.s. 

uttrycka sig med ord.  

Välbefinnande – används här för en subjektiv upplevelse av psykologiskt välbefinnande hos en 

person, som innebär upplevelse av tillfredsställelse. Ett psykologiskt välbefinnande är enligt 

Lawton (1983) möjligt att avläsa hos en person eftersom det uttrycks genom positiva och 

negativa affekter men också genom verbala uttalanden. Psykologiskt välbefinnande är ett mer 

allmänt begrepp och är inte lika klart knutet till speciella livsområden som livskvalitet är.  

Överinlärda förmågor – förmågor eller uppgifter som utförts ofta och som därför utförs 

rutinmässigt på ett mer eller mindre automatiserat sätt.  
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     Bilaga 2 

Exempel analysschema delstudie I  
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Bilaga 3 

Exempel analysschema delstudie III 
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Bilaga 4 

Exempel analysschema delstudie IV 

 


