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"Crabbit Old Woman"    
 

What do you see nurse, what do you see?  
What are you thinking, when you look at me?  

A crabbit old woman, not very wise,  
Uncertain of habit with far away eyes,  

Who dribbles her food and makes no reply  
When you say in a loud voice, I do wish you'd try.  

Who seems not to notice the things that you do  
And forever is loosing a stocking or shoe.  
Who tries not to help you, try as you will  

With bathing and feeding the long day is fill.  
Is that what you're thinking,  

Is that what you see?  
Then open your eyes nurse,  

you're not looking at me.  
 

I'll tell you who I am as I sit here so still!  
As I rise at your bidding, as I eat at your will.  

I'm a small child of 10 with a father and mother,  
Brothers and sisters, who loved one another-  
A young girl of 16 with wings on her feet,  

Dreaming that soon now, a true love she'll meet,  
A bride soon at 20- my heart gives a leap,  

Remembering the vows that I promised to keep.  
At 25 now I have young of my own  

Who need me to build a secure happy home;  
A woman of 30, my young growing fast,  

Bound to each other with ties that should last;  
At 40, my young sons will soon all be gone,  

But my man's beside me to see I don't mourn;  
At 50 once more babies play around my knee,  

Again we know children, my loved one and me.  
 

Dark days are upon me, my husband is dead,  
I look at the future, I shudder with dread,  

For my young ones are busy, making homes of their own  
And I think of the years and the love that I've known;  

I'm an old woman now and nature is cruel-  
It´s her jest to make old age look like a fool.  

The body is crumbled, grace and vigor depart,  
There now is a stone where I once had a heart,  

But inside this old carcass, a young girl still dwells,  
And now and again my battered heart swells,  

I remember the joy, I remember the pain,  
And I'm loving and living life over again.  

And I think of the years , all too few, gone too fast.  
And accept the stark fact that nothing can last.  

So open your eyes nurse, open and see,  
Not a crabbit old woman, look closer-  

see me.  
 

Ovanstående dikt hittades bredvid en äldre kvinnas skåp efter hennes död (Gibson, 1994, sid. 11-12)
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Abstract 
 
The purpose of our study has been to examine the methods of validation and reminiscences 
from an employee point of view. To answer our aim a qualitative disquisition with four 
assistant nurses and one pedagogue in craft was conducted. The result was divided into three 
different themes: the view on people with dementia, merits and demerits with the methods 
and to work with people with dementia. The analysis of the result was made from selected 
parts of the system theory and symbolic interaction theory.  
    
The result of our disquisition can be summarized in that all our interviewed persons above all 
only can see advantages with the methods and several express that they are good tools to use 
in their work with people with dementia. The majority of our interviewed persons make use 
of the methods in everyday, spontaneous, meetings with the elderly. Everyone mentions the 
workgroup as an important factor in the work with the validation and reminiscence methods. 
Some experience a support in their work from their colleagues while others feel themselves 
being impeded. 
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Inledning  
 
Demens är en av Sveriges vanligaste sjukdomar bland personer över 65 år och det finns 
därmed ett direkt intresse för personer som arbetar inom äldreomsorgen att lära sig mer om 
sjukdomen. Forskning visar att risken att drabbas av demens ökar med en stigande ålder och 
då forskningen även pekar på att vi människor i Sverige lever allt längre betyder det att antalet 
personer med någon form av demenssjukdom kommer att öka (Marcusson, Skoog & Wallin, 
1995; Ds, 2003).  
 
I dagsläget finns det inget botemedel för demens vilket medför att den bästa behandling som 
kan ges är mediciner som bromsar sjukdomsförloppet men framförallt god omsorg. För att 
kunna ge en god omsorg krävs kunskap om demens, den enskilda individen, dennes 
handikapp och kvarvarande förmågor samt kunskap om hur den enskilda individen har varit 
som frisk (Marcusson, Skoog & Wallin, 1995).  
 
Under vår Socionomutbildning har vi teoretiskt kommit i kontakt med två olika arbetsmetoder 
som kan användas i arbetet med personer med någon form av demenssjukdom; validations- 
och reminiscensmetoden. Kortfattat kan reminiscensmetoden beskrivas som en metod som går 
ut på att väcka minnen och validationsmetoden som en metod som går ut på att ta hand om 
och bekräfta minnen. Dessa två metoder fångade vårt intresse då de fokuserar på 
möjligheterna hos personerna med demens istället för sjukdomen i sig. Som eventuellt 
blivande verksamhetschefer inom äldreomsorgen (i socionomprogrammet med inriktning mot 
omsorg om äldre och funktionshindrade ingår det en ledarskapsutbildning) har vi ett stort 
intresse av att få veta mer om dessa metoder eftersom vi som verksamhetschefer ska ha 
kunskap om olika arbetsmetoder som kan utveckla en verksamhet. Detta har bidragit till vår 
nyfikenhet och vårt intresse av att närmare studera verksamheter som arbetar med validations- 
och reminiscensmetoden för att ta reda på hur man kan använda sig av metoderna i det 
praktiska arbetet och eventuellt vilka svårigheter man kan möta. Vi har valt att studera 
metoderna utifrån ett personalperspektiv eftersom tidigare forskning har visat att detta 
perspektiv är näst intill obefintligt.  

 
Syfte  
 
Syftet med denna studie är att undersöka validations- och reminiscensmetoden utifrån ett 
personalperspektiv. 

 
Frågeställningar  
 

- Vilka erfarenheter har personal inom omsorgen för personer med demens av att arbeta 
med validations- och reminiscensmetoden?  
- Hur använder personal inom omsorgen för personer med demens validations- och 
reminiscensmetoden i arbetet? 
- Vilka för- och nackdelar anser personal inom omsorgen för personer med demens att det 
finns med validations- och reminiscensmetoden? 
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Centrala begrepp 

Demens  
Demens är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar, däribland Alzheimerssjukdom (som är 
den vanligaste demensdiagnosen i Sverige), vaskulär demens och frontallobsdemens 
(Gulmann, 2003; Abrahamsson, 2003). Cirka åtta procent av Sveriges äldre befolkning, det 
vill säga personer över 65 år, har någon form av demenssjukdom. Fler personer är drabbade 
om även personer med ”lättare” demenssjukdomar, som begynnande demens vid Alzheimers 
sjukdom, räknas in. Demenssjukdomar drabbar dock inte enbart äldre personer men risken att 
drabbas av demens ökar med stigande ålder (Abrahamsson, 2003; Gulmann, 2003; Ds, 2003).  
   
Demens uppstår då en sjukdom eller en skada drabbar hjärnan, vilket leder till att hjärnans 
funktioner kontinuerligt bryts ner. Följderna av sjukdomen är svåra intellektuella och sociala 
handikapp och till slut en för tidig död (Almberg & Jansson, 2003). Kännetecknande symtom 
för någon form av demenssjukdom är minnesstörningar (det vill säga oförmåga att ta fram 
tidigare lagrad information samt lagra ny information), nedsatt förmåga av att kommunicera 
med andra i tal och/eller skrift samt oförmåga att planera, organisera och utföra handlingar i 
rätt ordning (Cares & Zander, 1998).  
 
Vid en misstänkt demenssjukdom genomförs en så kallad demensutredning för att fastställa 
vilken typ av demens det är frågan om, men även för att utreda huruvida personens symtom 
beror på andra orsaker än demens (Abrahamsson, 2003). ”Depression, tillfälliga 
förvirringstillstånd och kroppsliga sjukdomar av olika slag kan påverka äldre personers 
psykiska tillstånd och ge symtom som kan blandas samman med demens” (Cares & Zander, 
1998, sid. 124).  
 
För att kunna ge god omsorg till personer med demens krävs kunskap om sjukdomen och dess 
natur. Sjukdomsbilden varierar dock från person till person vilket därmed gör det viktigt att 
lära känna individens specifika behov (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 1995). Om 
personal vill förstå sig på varför någon är och beter sig som de gör i nuet är det därför viktigt 
att veta något om den personens tidigare liv och vad den personen lägger för värde i sina 
livserfarenheter (Gibson, 1994). Grundtanken bakom en god omsorg är att man som 
omsorgspersonal ska hjälpa personen med det han/hon inte längre klarar själv på ett sådant 
sätt att han/hon behåller sin självkänsla och värdighet (Melin & Bang Olsen, 1999).  
 
En god omsorg för personer med demens innefattar bland annat att ha en lyhördhet för och en 
vilja att tillmötesgå personernas önskemål. Ett centralt problem i kontakten med en person 
med demens är att personens kommunikationsförmåga försämras under sjukdomsförloppet. 
När det talade språket inte längre utgör basen för kommunikationen blir det därför viktigt att 
kunna kommunicera via icke verbala uttryck som ansiktsuttryck, gester, berörning, 
ögonkontakt och röstläge (Wimo & Sandman, 1999).    
     
Ett stort handikapp för en person med demens är att samarbetsprocessen mellan 
korttidsminnet och långtidsminnet försämras. Detta leder till att en person med demens kan ha 
stora problem med att komma ihåg vad som hänt för ett par minuter sedan men ändå ha 
förmågan att plocka fram minnen om hur han/hon firade sin 25 års dag (Almberg & Jansson, 
2003; Isacs & Wallskär, 2004). I den goda omsorgen för personer med demens är det därför 
viktigt att koncentrera sig på vad en person fortfarande kan göra istället för att fokusera på 
vad han/hon inte längre kan (Gibson, 1994). ”Man kan inte med träning och stimulans 
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rehabilitera den som insjuknat i en demenssjukdom, men man kan däremot stimulera de friska 
delarna av hjärnan så att personen kan fungera så bra som möjligt med hänsyn till 
hjärnskadans art och omfattning” (Gynnerstedt & Schartau, 2000, sid. 50). 

Gruppboende för personer med en demenssjukdom 
Boendeformen gruppboende tillhör samlingsbegreppet särskilda boendeformer tillsammans 
med ålderdomshem, servicehus, gruppbostäder och sjukhem (Melin, Bang Olsen, 1999). 
Gruppboende är den vanligaste boendeformen för personer med en demenssjukdom. Ett 
gruppboende består av ett antal lägenheter (cirka 6 till 10 stycken) samt gemensamma 
utrymmen för matlagning, måltider, tvätt och samvaro (Abrahamsson, 2003). Tanken med den 
egna lägenheten är att den ska förstärka den boendes identitet medan de gemensamma 
utrymmena skall ge möjlighet till social träning (Svensson, Edebalk & Persson, 1995). Den 
fysiska miljön på boendet ska vara väl anpassad - planlösning, färgval, ljussättning och 
inredning – för att passa personer med någon form av demenssjukdom (Öhlander, 1999). För 
att kunna ge den bästa möjliga vård och omsorg består personalen på ett gruppboende av 
sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Det finns även en läkare att tillgå dygnet 
runt (Stockholms stads hemsida A, 070228). Målet är att de boende ska kunna bo kvar på 
gruppboendet till livets slut, ibland är detta dock inte möjligt till följd av fysiskt handikapp 
eller på grund av aggressivitet. Personen får då flytta till ett demensanpassat sjukhem där 
personen kan få sitt utökade vårdbehov tillgodosett (Melin & Bang Olsen, 1999). 

Äldreboende 
Ett äldreboende kallas ibland även ålderdomshem. Ett äldreboende är ett boende som en äldre 
person flyttar till om han/hon är i behov av vård och omsorg dygnet runt. Ett äldreboende 
består av olika mindre lägenheter eller rum och det finns även gemensamma utrymmen för 
matlagning, måltider och samvaro. Ett äldreboende kan ha olika avdelningar som är särskilt 
anpassade, bland annat en avdelning där endast personer med demens bor (Stockholms stads 
hemsida B, 070425).  

Dagverksamhet för personer med demens 
En dagverksamhet för personer med demens har som huvudsyfte att erbjuda stimulans 
samtidigt som anhöriga (oftast make, maka) blir avlastade och får möjlighet att vila eller 
tillgodose sina egna behov. På dagverksamheten kan personer med demens delta i 
välanpassade aktiviteter (exempelvis matlagning, tidningsläsning, dans, gympa och sång) 
samtidigt som de får social stimulans i samvaro med andra som är i samma situation 
(Abrahamsson, 2003).  

Presentation av validations- och reminiscensmetoden1  

Validationsmetoden 
Validationsmetoden har grundats av den amerikanska socialarbetaren Naomi Feil. Feil har i 
många år arbetat med desorienterade äldre och har under den tiden utformat 
validationsmetoden som enligt henne passar bra i arbetet med personer med demens (Feil, 
1994). Validation handlar om att erkänna och bekräfta en persons känslor, acceptera dem och 

                                                 
 
 
1 Presentationen av metoderna görs utifrån olika läroböcker på området.  
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inte ifrågasätta eller nonchalera dem. ”Validationens honnörsord är: ”jag hör dig”, ”jag 
respektera dig” och ”jag tror på dina känslor”” (Abrahamsson, 2003, sid. 65).  
Målet med validationsmetoden är att hjälpa personen med demens att få tillbaka sin 
självkänsla, försöka minska dennes stress, lösa konflikter från tidigare i livet, minska olika 
former av tvång, berättiga personens existens samt förbättra både den verbala och den icke- 
verbala kommunikationen (Feil, 1994). ”Feil anser att det som uppfattas som desorientering 
hos gamla människor är en kombination av sjukdom och bearbetning av olösta livsuppgifter” 
(Almberg & Jansson, 2003, sid. 96). Personal kan inte lösa de konflikter som en person med 
demens kan ha gömt undan under sitt liv men personalen kan hjälpa henne/honom att hantera 
de känslor som dessa olösta konflikter kan väcka (a.a.).  
    
Validation kan både genomföras individuellt och i gruppsammansättningar. För att en 
personalgrupp ska kunna arbeta med validationsmetoden krävs det att det finns ett förtroende 
mellan dem och personerna med demens. När detta förtroende finns kan personalen hjälpa 
personer med demens att formulera sina känslor i ord och på så sätt bekräfta deras känslor. 
När personal använder validationsmetoden i grupp ska varje enskild persons känslor bekräftas 
(Westius & Petersen, 2006). Detta är något som de andra gruppmedlemmarna kan hjälpa till 
med genom att de kan dela varandras upplevelser och ge stöd och bekräftelse i de känslor som 
väcks under gruppmötet (Feil, 1994). Vid gruppvalidation tilldelas samtliga deltagare en 
social roll, till exempel sångledare, stolarrangör eller värdinna. Rollerna är till för att 
deltagarna ska känna sig nyttiga och viktiga för gruppen (Feil, 1994). Som personal är det 
viktigt att försöka tilldela deltagarna roller som överensstämmer med roller som de har haft i 
sina tidigare liv. Detta leder till att gamla beteendemönster stimuleras samt att personens 
självkänsla förstärks (Almberg & Jansson, 2003). Ett validationsgruppmöte innehåller 
aktiviteter kring musik, tal, rörelse och mat. De olika aktiviteterna tar olika lång tid beroende 
på gruppdeltagarnas fysiska förmågor och deras humör (Feil, 1994).  
    
Alla personer med demens fungerar inte i gruppmöten och det är därför viktigt att försöka nå 
dessa personer i deras dagliga rutiner genom individuella och spontana validationsmöten 
mellan personal och personen med demens. På gruppboenden för personer med demens är det 
vanligt att se personer som stampar vid dörren och säger att de vill gå hem till sin mamma. 
Personal kan i dessa situationer ställas inför ett svårt dilemma huruvida de ska berätta för 
personen att dennes mamma inte lever längre, eller om man ska spela med för att inte göra 
personen upprörd. Validationsmetoden erbjuder ett tredje alternativ, nämligen att personalen 
varken behöver bekräfta eller förneka att mamman inte lever längre utan istället bekräfta 
känslan som personen känner, troligtvis en saknad efter sin mamma, genom att ställa 
konstruktiva följdfrågor som får personen att fortsätta att berätta om hans/hennes mamma 
(Westius & Petersen, 2006).  

Reminiscensmetoden 
Reminiscensmetoden går ut på att väcka och utforska minnen, enskilt eller tillsammans i en 
grupp. För vissa personer passar det bättre att arbeta enskilt med reminiscens medan andra får 
ut mer av metoden i gruppverksamheter (Gibson, 1994). Det är viktigt att inte se 
reminiscensmetoden som minnesträning utan istället förstå och inse att det inte går att öva upp 
minnet hos en person med demens. Reminiscensmetoden går i stället ut på att i en vänlig och 
uppmuntrande miljö fokusera och ta tillvara på de minnen som finns kvar (Westius & 
Petersen, 2006).  
    
En person med demens kan inte förväntas minnas på begäran och det är därför viktigt att 
skapa en miljö som lockar fram minnen (Gibson, 1994). I reminiscensarbetet används därför 
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ofta minnesutlösande symboler. Detta kan vara allt från ett föremål till en sång. Det är viktigt 
att föremålet eller sången sätter igång en tankeprocess som gör att personen förknippar 
föremålet eller sången med ett visst minne. Reminiscensmetoden behöver inte innebära att en 
person uttrycker sina minnen verbalt utan minnena kan även bearbetas och dokumenteras med 
hjälp av olika konstnärliga tekniker, till exempel i form av målning och dans (Socialstyrelsen, 
2002). Många personer berikas av att minnas men det är viktigt att tänka på att 
reminiscensmetoden inte passar alla. Reminiscensmetoden väcker inte enbart glada minnen 
utan framkallar även minnen som är kopplade till smärta. Därför är det viktigt att den som vill 
arbeta med reminiscensmetoden är beredd på, förmögen att hantera och ta hand om, alla 
känslor som minnen kan framkalla (Gibson, 1994).  
    
Reminiscensmetoden kan användas i spontana möten i vardagen och/eller i strukturerade 
gruppmöten. När personal önskar arbeta med reminiscensmetoden i grupp är det centralt att 
tänka på att grupperna bör vara relativt små eftersom små grupper skapar trygghet och 
underlättar för personen med demens att hålla koncentrationen. Det är även betydelsefullt att 
noggrant välja ut gruppdeltagarna så att samtliga personer får möjlighet att aktivt delta. 
Personer med demens är i behov av välplanerade och strukturerade aktiviteter och det är 
därför viktigt att försöka arbeta med reminiscensmetoden under samma förutsättningar varje 
gång, det vill säga vid samma veckodag, tid och lokal samt att mötet följer samma struktur 
(Gynnerstedt & Schartau, 2000). Reminiscensarbetet i grupp kan delas upp i två kategorier; 
allmänt och specifikt. Allmänt reminiscensarbete innebär ett välplanerat arbete där personalen 
använder sig av olika minnesutlösande symboler som väcker minnen hos samtliga deltagare. 
Detta kan till exempel vara leksaker, skolböcker och köksredskap som symboliserar en viss 
tidsepok. Med specifikt reminiscensarbete menas att personalen omsorgsfullt väljer 
minnesutlösande symboler som är speciellt utvalda för att vara relevanta för de personer som 
deltar. Dessa minnesutlösande symboler är ofta föremål som ägs av eller är nära förknippade 
med deltagarna (a.a.). Det kan vara bra vid både allmänt- och specifikt reminiscensarbete att 
använda minnesutlösande symboler som påverkar och stimulerar flera sinnen. Till exempel 
kan doften och smaken av pepparkakor i kombination med att känna en pepparkaka i sin hand 
ge starka minnen från jultider (Westius & Petersen, 2006). 
    
Precis som med validationsmetoden passar inte reminiscensmetoden i planerade gruppmöten 
alla personer med demens. För att försöka nå dessa personer kan personalen istället använda 
sig av reminiscensmetoden i spontana möten i vardagen, antingen enskilt eller i grupp. För att 
stimulera minnen i vardagen kan miljön på boendet vara inspirerat av tidigare tidsepoker 
genom att personal möblerar de gemensamma utrymmena med möbler och tavlor som var 
vanliga under början och mitten av 1900- talet (Westius & Petersen, 2006). Precis som vid 
gruppreminiscens kan personalen använda sig av specifika och allmänna minnesutlösande 
symboler (Gibson, 1994).  

Tidigare forskning 
 
Det finns mycket skrivet om ämnet demens, både nationellt och internationellt. För att 
koncentrera vår forskningsgenomgång till studier som berör vår undersökning har vi valt att 
läsa och beskriva forskning kring personalens situation inom omsorgen för personer med 
demens, arbetsmetoder i arbetet med personer med demens, validationsmetoden och 
reminiscensmetoden.  
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Att arbeta med personer med demens 
Att arbeta inom omsorgen för personer med demens beskrivs i läroböcker som ett krävande 
yrke men samtidigt som ett givande yrke då det erbjuder en möjlighet att vara en god 
medmänniska och en möjlighet att ge personer med demens ett värdigt liv (Almberg & 
Jansson, 2003).  
     
I Sirkka- Liisa Ekmans (1993) avhandling ”Monolingual and bilingual communication 
between patients with dementia diseases and their caregivers”, som handlar om hur personal 
på en geriatrisk avdelning fördelar sin tid mellan de olika omsorgstagarna, framkommer det 
att personalen ägnade mindre tid till personer med demens än till personer med jämförbara 
behov som inte hade någon form av demenssjukdom. Vid intervjuer med personalen framkom 
det att anledningen till att de ägnade mindre tid åt personerna med demens var för att de 
tyckte att det var svårt att kommunicera med dessa personer.  
    
Hur personal som arbetar med personer med demens ser på sitt arbete sammanfaller ofta med 
den syn personalen har på personer med demens och dennes fortsatta liv (Wimo & Sandman, 
1999). Detta är även något som Kenneth Asplund (1991) resonerar kring i sin avhandling 
”The experience of meaning in the care of patients in the terminal stage of dementia of the 
Alzheimer type”. Asplund menar att det finns en risk att personal som betraktar livet för en 
person med demens som meningslöst även ser sitt arbete och arbetsuppgifterna som 
meningslösa. Liknande resonemang för även Faith Gibson då hon skriver att man kan se på 
äldre människor på två olika sätt: antingen ser du en människa som är gammal eller så ser du 
en människa som är gammal men som fortfarande utvecklas. Personalens sätt att se på äldre 
människor med demens kommer påtagligt att påverka hur de behandlar äldre människor och 
vad de är beredda att göra med dem och för dem (Gibson, 1994).  
    
Ulla Melin Emilsson (1998) har i sin avhandling ”Vardag i olika världar” gjort intervjuer samt 
deltagande observationer på tre olika gruppboenden och då funnit att man kan dela in 
personalen i två olika grupper: ”de som orkar” och ”de besvikna”. ”De som orkar” och ”de 
besvikna” är jämt fördelade mellan de tre gruppboenden som Melin Emilsson studerat, även 
ålder, utbildning, tid inom omsorgen, tid på arbetsplatsen samt anställningsgrad håller en 
förhållandevis jämn fördelning. De vårdbiträden som ingår i gruppen ”de besvikna” uttrycker 
en stor besvikelse och ilska över hur de blir behandlade av ledningen i organisationen. Många 
upplever även kontakten med personerna med demens som krävande och de känner även en 
frustration över att inte få något erkännande för vad de gör från personerna med demens. De 
vårdbiträden som ingår i gruppen ”de som orkar” anser även de att beslutfattarnas agerande 
skulle kunna se annorlunda ut men i denna personalgrupp finns det ett större engagemang i att 
förstå personerna med demens samt se till att dessa personer har det så bra som möjligt. 
 Melin Emilsson skriver att den största skillnaden mellan ”de besvikna” och ”de som orkar” 
var kontakten med de gamla. ”Medan ”de besvikna” tillbringar större delen av sin arbetstid 
tillsammans med varandra, ägnar ” de som orkar” sin arbetstid åt de dementa” (a.a.). Hon 
noterade även under sina observationer att de äldres agerade skiljde sig åt när ”de som orkar” 
arbetade jämfört med när ”de besvikna” var i tjänst (a.a.).  

Olika arbetsmetoder i arbetet med personer med demens 
Forskare är överens om att djur påverkar många människor positivt (Aremyr & Hallin, 2005). 
Vissa forskare hävdar att djur är naturliga terapeuter då de inte är värderande samtidigt som 
de kan avläsa och signalera kroppsspråk (Norling, 2002). Djur har visat sig kunna stimulera 
personer med språkstörningar, till exempel personer med demens, eftersom djur ofta skapar 
roliga situationer som man inte behöver något minne eller något språk för att förstå. Det är 

10 



dock inte alltid möjligt att använda levande djur på boenden för personer med demens, dels på 
grund av allergier hos personal, gäster och boende men även för att ett djur i mötet med en 
människa som har en hjärnskada kan riskera att bli illa behandlat (Norling & Larsson, 2004; 
Aremyr & Hallin, 2005). En observationstudie från Hjälpmedelinstitutet i Stockholm har dock 
indikerat att även värmekatter i tyg och mekaniska sälar kan ha liknande effekt på personer 
med demens. Studien visade dock inte enbart positiv respons från personer med demens, vissa 
personer visade klart och tydligt att de inte ville befatta sig med djur som inte var levande. 
Detta tolkade personalen som att dessa personer uppfattade det som kränkande att erbjuda 
vuxna personer tyg- eller robotdjur (Aremyr, 2005).  
    
Minnet för rörelser är det sista minnet som överger en människa vilket medför att dansterapi 
kan vara en användbar metod i arbetet med personer med demens (Almberg & Jansson, 2003; 
Beck- Friis, 1997). Dans och rörelser i en grupp kan hjälpa personer med demens att ge utlopp 
för sina känslor, vare sig de är positiva eller negativa, och dans hjälper även till att skapa en 
meningsfull aktivitet i gemenskap med andra (Palo- Bengtsson, 2000). I Liisa Palo- 
Bengtssons (2000) avhandling ”Social dancing as a caregiver intervention in the care of 
persons with dementia” framkommer det i en observationsstudie att personer med demens kan 
svara bra på dans. Studien påvisar även att kvarvarande förmågor kan förstärkas med hjälp av 
dans. Detta är även något som Krister Nyström (2002) indikerar i sin avhandling ”Dans på 
gränsen” där han genom en observationsstudie märkt att personer med demens ofta upplever 
det meningsfullt att sitta tillsammans i en grupp där alla utför samma rörelse samtidigt. En av 
anledningarna till detta kan vara att personer med demens ofta lever i en kaotisk värld, på 
grund av deras nedsatta förmåga att orientera sig i tid och rum, som kan vara mycket 
ångestladdad. Den upprepande rörelsen ger då en känsla av kontroll. Deltagarna utvecklade 
olika strategier för att kompensera sin försämrade kommunikationsförmåga när de fick ta del 
av musik och dansterapi. De ersatte, kompletterade och förstärkte det som de ville få fram i en 
dialog med andra rörelser och uttryck (a.a.). Dans kan även vara stimulerande för personer 
som inte har fysisk möjlighet att själva delta i dansen eller som inte vill dansa. Dessa personer 
kan istället sitta bredvid och titta på samt klappa takten med fötter och händer. Det är viktigt 
att inte underskatta känslan av delaktighet även för den som bara deltar till viss del (Aremyr 
& Hallin, 2005).  
   
”Få människor förbli oberörda av musik. Musik talar till människors innersta känslor och når 
många gånger dit orden inte hittar” (Almberg & Jansson, 2003, sid. 90). Studier har visat att 
personer med demens, trots svårigheter att uttrycka sig och förstå, kan uppfatta och ta till sig 
musik. Det är dock viktigt att välja musik med omsorg då prat från en radio och vissa sorters 
musik kan göra en person med demens mycket stressad och ge upphov till oro och förvirring. 
Det kan därför vara bra att tillfråga anhöriga och vänner till personen med demens om vilken 
sorts musik som personen kan tänkas uppskatta (a.a.). I Hans Ragnskogs (2001) avhandling 
”Music and other strategies in the care of agitated individuals with dementia: a nursing 
perspective”, där han genom observationsstudier undersökt hur personer med demens 
påverkas av bakgrundmusik vid måltider, framkommer det att personer med demens kan bli 
mer inspirerade att äta till bakgrundsmusik samt att musiken kan bidra till en lugnare atmosfär 
under måltiden. Liknande positiva resultat påvisar även Eva Götell (2003) i sin avhandling 
”Singing, background music and music-events in the communication between persons with 
dementia and their caregivers”. Hon kommer fram till att musik kan ha en lugnande effekt på 
personer med demens vid morgonrutiner, det vill säga då personal ska hjälpa en person att 
komma upp ur sängen samt med deras hygien. Bakgrundsmusik innebar att personen med 
demens kunde förstå instruktionerna från personalen bättre och att de även blev lugnare. 
Personalens sång indikerade för personerna med demens att personalen var på gott humör och 
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att de inte var stressade, något som är viktigt för en god omsorg då personer med demens har 
en mycket låg stresströskel (Almberg & Jansson, 2003; Aremyr & Hallin, 2005). 

Validationsmetoden  
Det finns begränsad forskning kring validationsmetoden och dess effekter. Den forskning som 
finns är dock mycket positiv till validationsmetoden och beskriver effekter som ökad 
delaktighet, ökad förmåga att uttrycka känslor, minskad aggressivitet samt oro, irritation och 
apati.  
    
I en artikel från 1997 konstateras att det endast fanns fem studier om validationsmetoden då 
artikeln skrevs (Toseland, Diehl, Freeman, Manzanares, Naleppa & McCallion, 1997). Dessa 
fem studier pekar på att validationsmetoden har positiva effekter på personer med demens. 
Författarna påpekar dock att fler studier behövs för att kunna säkerställa ett positivt resultat 
eftersom samtliga studier baserar sitt resultat på ett litet urval. Till exempel beskriver Ian 
Morton och Christine Bleathman (1990), som gjort en av de fem studier som presenteras i 
ovanstående artikel, positiva effekter under validationsarbetet i form av ökad delaktighet och 
ökad förmåga att uttrycka sina känslor. Författarna konstaterar dock att det inte går att 
fastställa huruvida effekterna beror på validationsmetoden eller på att mötet följde samma 
struktur och att miljön och atmosfären i gruppen var utformad så att deltagarnas kvarvarande 
förmågor uppmuntrades.  
    
I Toselands et al. studie (1997), där författarna undersökt validationsmetodens effekter i 
jämförelse med vanlig omsorg och omsorg med ökad social stimulans, framkommer det att 
validationsmetoden minskade deltagarnas aggressiva beteenden i större utsträckning än 
jämförelsegrupperna. Författarna påpekar dock att det endast var personal som 
uppmärksammade dessa positiva förändringar, observatörerna rapporterade inte samma 
resultat. Skillnaden mellan personalen och observatörerna kan bero på att personalen har 
observerat deltagarnas beteende vid tillfällen då observatörerna inte haft möjlighet att närvara 
vid, till exempel morgonhygien, vilket är tillfällen då aggressiva beteenden ofta framträder. 
Författarna till ovanstående studie tycker att det är viktigt att påpeka att det även rapporterats 
positiva resultat från den grupp som erhöll omsorg med ökad social stimulans, i form av 
minskade aggressiva beteenden och fysiska icke aggressiva beteenden. Dessa resultat 
uppfattades och noterades av både personal och observatörer (a.a.). 
    
Positiva resultat har även visats i en studie där validationsmetodens effekter jämfördes med en 
kontrollgrupp. Studien visade att validationsmetoden hade flera positiva effekter på personer 
med demens, till exempel minskade oro, irritation och apati hos deltagarna (Tondi, Ribani, 
Bottazzi, Viscomi & Vulcano, 2007). 

Reminiscensmetoden 
Forskare är oeniga om reminiscensmetodens effekter. Vissa studier har påvisat att 
reminiscensmetoden har positiva effekter på personer med demens (Socialstyrelsen, 2002; 
Gynnerstedt & Schartau, 2000; Moos & Björn, 2006; Brooker & Duce, 2000) medan andra 
inte funnit sådana resultat (Baillon, Van Diepen, Prettyman, Redman, Rooke & Campbell, 
2004; Lai, Chi & Kayser- Jones, 2004; Thorgrimsen, Schwitzer & Orell, 2002). Till exempel 
skriver Thorgrimsen et al. i en artikel (2002), där de diskuterar resultatet från en 
observationsstudie där forskarna studerat reminiscensmetodens effekt i jämförelse med 
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ordinär omsorg, att de inte kunnat se någon skillnad på hur personerna med demens svarade 
på reminiscensmetoden och ordinär omsorg. Liknande resultat fann Sarah Baillon et al. 
(2004) då de undersökte reminiscensmetodens effekt i jämförelse med snoezelenmetoden 2. 
Båda metoderna hade positiva effekter men personer med demens svarade mycket individuellt 
på dem. I en annan studie (Lai et al., 2004), som studerat huruvida reminiscens leder till högre 
nivå av psykosocialt välbefinnande för personer med demens, fann forskarna att de inte kunde 
dra någon parallell mellan reminiscensmetoden och högre psykosocialt välbefinnande för 
personer med demens.  
    
I en artikel av Inger Moos och Agnes Björn (2006) presenteras däremot studier med positiva 
resultat av reminiscensmetoden. Författarna beskriver samt sammanfattar resultat från 28 
utvärderingar av reminiscensmetoden. Flera av studierna pekar på att livskvaliteten för 
personer med demens kan öka i samband med reminiscensmetoden. Åtskilliga studier pekade 
även på att personernas delaktighet ökade under reminiscensarbetets gång (a.a.). Positiva 
resultat har även påvisats i en studie där reminiscensmetoden jämfördes med andra 
strukturerade gruppaktiviteter samt ostrukturerade aktiviteter. Studien pekar på att de personer 
som medverkade i studien upplevde ett högre välbefinnande under gruppreminiscensen än 
under de strukturerade gruppaktiviteterna. Studien visade även att både gruppreminiscens och 
strukturerade gruppaktiviteter hade en mer positiv effekt på personerna med demens än de 
ostrukturerade aktiviteterna. Detta skulle dock kunna förklaras med att personer med demens 
är i behov av välplanerade och strukturerade aktiviteter (Brooker & Duce, 2000). I en 
observations- och intervjustudie (Socialstyrelsen, 2002), där författarna undersökt om 
reminiscensmetoden kan användas som stöd för anhöriga till personer med demens, 
framkommer det att både personer med demens och anhöriga kan uppskatta att arbeta med 
reminiscensmetoden. Studien visade att de anhöriga som deltagit under studien kände ett stort 
stöd av de gemensamma gruppmötena och att många tyckte att reminiscensarbetet hade ökat 
deras förståelse för demenshandikapp. Vissa anhöriga berättade även att de hade blivit bättre 
på att kommunicera med personen med demens och ett flertal hade börjat använda metoden 
för att skapa en mer trivsam vardag tillsammans med sin anhörige (a.a.). Liknande resultat 
fann även Gynnerstedt och Schartau (2000) i sin studie. Författarnas resultat pekar på att 
personerna med demens trivdes under reminiscensarbetet och att personalen uppskattade att 
arbeta med reminiscensmetoden. Författarna skriver att personalen berättat att de hade lärt 
känna nya sidor hos personerna med demens och att de dessutom blivit mer inspirerade att 
arbeta (a.a.). 

Kommentarer samt forskningsrelevans för vår studie 
Av vår forskningsgenomgång har det framkommit att det finns flera olika metoder som kan 
användas i arbetet med personer med demens, däribland validationsmetoden och 
reminiscensmetoden. Forskningen kring validationsmetoden och reminiscensmetoden är dock 
inte entydig, vissa studier pekar på att metoderna är framgångsrika medan andra inte sett detta 
resultat. Det är därför relevant att ställa sig frågan varför resultaten skiljer sig åt. Nedan tar vi 
upp ett par faktorer som kan ha påverkat resultaten i studierna som har presenterats ovan.  
 
                                                 
 
 
2 Snoezelenmetoden används framförallt i arbetet med personer som har någon form av hjärnskada, exempelvis 
personer med demens. Arbetsmetoden handlar om att skapa en lugnande och stimulerande miljö för personen 
med demens. I arbetet ingår olika special designade stimuli, till exempel ljuseffekter, färger, ljud, musik och 
lukter. Metoden fokuserar inte på något terapeutiskt resultat utan fokus ligger istället på att personen med 
demens ska uppnå maximal stimulering och njutning av aktiviteten (Wikipedia A, 070327). 
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- De flesta studierna som vi har tagit del av har ett brukarperspektiv, det vill säga de 
belyser validations- och reminiscensmetoden utifrån vilka effekter de har på personer 
med demens. Att utvärdera dessa studier blir därför svårt av många olika skäl, både 
etiska och fysiska, eftersom den som bäst kan beskriva effekterna av metoderna är 
personen med demens. Flertalet av de studier som vi har tagit del av har försökt att 
uppskatta metodernas effekter med hjälp av olika mätinstrument, till exempel the 
social engagement scale, the well- being/ill- being Scale, short portable mental status 
questionnaire och demntia care mapping. Ingen av de nio studier som vi har tagit del 
av har använt samma mätinstrument vilket gör det omöjligt att jämföra studiernas 
resultat eller få en valid helhetssyn av metodernas effekter.  
    
Vissa studier har även försökt att uppskatta metodernas effekter med hjälp av 
personalens berättelse av hur personer med demens utvecklas i samband med 
användningen av metoderna. Det är därför viktigt att fundera över trovärdigheten i 
dessa studier eftersom personal kan vara färgad av sina personliga åsikter kring 
metoderna. Demensomsorgen (omsorgen generellt) är även ett yrke där personalen 
gärna ser att personerna med demens utvecklas och gör framsteg vilket kan leda till att 
personalen överskattar effekterna av metoderna (Brooker & Duce, 2000).  
 

- Forskarna har intervjuat och observerat personer som är i olika stadier av sin demens. 
Vissa studier har varit noga med att tydligt beskriva vilka de har observerat medan 
andra endast skrivit att de har observerat personer med demens. Detta kan påverka 
resultatet eftersom det är troligt att anta att en person med ”måttlig demens” reagerar 
annorlunda på metoderna jämfört med en person som har en långt gången demens.  

 
- De flesta forskarna påpekar att de inte kan dra några generella slutsatser utifrån sina 

studier eftersom urvalet i dessa är för litet. Ingen av de nio studier som vi har tagit del 
av har heller berört frågor kring huruvida män och kvinnor svarar olika på metoderna, 
eller om etnicitet, klass och kohort 3 hade någon avgörande betydelse för resultatet.  

 
Det vi kan konstatera är att de flesta studierna har ett brukarperspektiv, dock utifrån 
personalens uppfattning, och att flertalet av dem kommer från USA och England. Forskningen 
kring validations- och reminiscensmetoden inom Sverige förefaller vara knapp. Vi har endast 
lyckats hitta två svenska studier, båda dessa berörde reminiscensmetoden och ingen av dem 
fokuserar entydigt på personalens erfarenheter av att arbeta med metoden.  

Teoretiska utgångspunkter 

Val av teori 
Våra teoretiska utgångspunkter är utvalda delar av systemteorin och symbolisk 
interaktionism. Vi har valt dessa teorier eftersom vi vill få en ökad förståelse för hur den 
enskilda individen (undersköterskan/hantverkspedagogen) och arbetsgruppen påverkas av att 
verksamheten arbetar utifrån validations- och reminiscensmetoden men även hur arbetet med 
metoderna påverkas av de ovan nämnda aktörerna.  

                                                 
 
 
3 Kohort ”är inom statistik en studie på en grupp individer med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en 
viss tidsperiod”, till exempel födelseort eller födelseårtal (Wikipedia B, 070411). 
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Systemteori
Ordet systemteori är ett samlingsbegrepp för flera olika teorier: generell systemteori, 
kontrollteori, informationsteori med flera (Schjodt & Egeland, 1994). De olika teorierna bör 
ses som analogier eller metaforer eftersom de inte kan sägas vara sanna eller falska utan bara 
mer eller mindre användbara. Under åren har systemteorin utvecklats och generaliserats för att 
den ska kunna appliceras på olika former av sociala system (a.a.). Inom det sociala arbetet kan 
man urskilja två former av systemteorier; generell systemteori och ekologisk systemteori 
(Payne, 2002). Dessa teorier har sitt ursprung i en biologisk teori vars utgångspunkt är att alla 
”organismer utgör system, som rymmer subsystem och som själva utgör en del av 
överordnade system (supersystem)” (a.a.,sid. 193). Ett system kan vara en person, familj eller 
en arbetsgrupp. Det som avgör vad ett system omfattar är vilken del av systemet man valt att 
fokusera på. Exempelvis är föräldrarna ett subsystem och makarna ett annat trots att de 
innefattar samma personer. De båda subsystemen ska särskiljas eftersom de har helt olika 
uppgifter, innebörd och påverkar varandra på olika sätt (Schjodt & Egeland, 1994).  
    
”Få livsområden illustrerar nödvändigheten av en systemteoretisk syn så tydligt som 
arbetslivet” (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005, sid. 28). Barbro Lennéer Axelson och 
Ingela Thylefors (2005) beskriver problematiken kring arbetslivet med hjälp av ett isberg, där 
delarna av isberget som är synliga ovanför vattenytan representerar den formella 
organisationen medan delarna av isberget som gömmer sig under ytan representerar den 
informella. Den formella organisationen utgör mål, struktur, resurser, arbetsmetoder samt 
uttalade värderingar och policyer. Den informella däremot består av praktiserade värderingar 
och policyer, informella roller, maktstrukturer, arbetsglädje, trivsel, engagemang med mera.  
    
För att förstå en organisation måste man se till helheten och för att kunna förstå vad helheten 
är måste man uppmärksamma delarnas, subsystemens det vill säga den formella och 
informella organisationen, interaktion med varandra samt delarnas inverkan på helheten 
(Schjodt & Egeland, 1994). Det är viktigt att vara medveten om att när vi väljer att påverka en 
del av systemet (ett subsystem) ”så kommer även resten av systemet att påverkas, inklusive 
helheten” (Bernler & Johnsson, 2001, sid. 60). 
    
För att relatera ovanstående till vår studie skulle vi därmed kunna säga att man som deltagare 
i en personalgrupp inom äldreomsorgen tillhör systemet verksamheten (dagverksamheten/ 
gruppboendet/äldreboendet). Detta system påverkar följande subsystem: verksamhetschefen, 
personalgruppen samt den enskilda personalen genom att formulera generella riktlinjer som 
de olika subsystemen ska förhålla sig till. Dessa subsystem påverkar även andra subsystem 
(personerna med demens, anhöriga) samt systemet genom att deras sätt att bedriva omsorg 
inverkar på personerna med demens och anhörigas välmående och verksamhetens anseende. 

Symbolisk interaktionism 
Tankarna kring symbolisk interaktionism växte fram i slutet av 1800- talet och början av 
1900- talet. Termen myntades 1937 av Herbert Blumer, men flera sociologer, socialarbetare, 
psykologer och filosofer har bidragit till termens utveckling (Trost & Levin, 2004). 
    
”Symbolisk interaktionism är ett synsätt, ett perspektiv, en utgångspunkt för en analys av den 
sociala verkligheten” (a.a., sid. 10). Trost och Levin (2004) skriver att denna teori är 
användbar för att förstå mänskligt gruppliv och mänskligt beteende samt människan och 
gruppen som delar av samhället.  
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Trost och Levin (2004) skriver att det finns fem grundläggande element i symbolisk 
interaktionism, dessa är:  
 

”Definitionen av situationen, att all interaktion är social, att vi 
interagerar med hjälp av symboler, att människan är aktiv och att vi 
handlar, beter oss samt att vi befinner oss i nuet” (sid. 12). 
  

Nedan kommer en kort beskrivning av dessa fem element: 

Definitionen av situationen 
Trost och Levin (2004) förklarar definitionen av situationen med att om en människa 
definierar en situation som verklig, så är den också verklig i sina konsekvenser. ”Detta 
innebär att det en människa varseblir inte bara är hennes verklighet utan att det också styr 
hennes beteende” (a.a., sid. 12). Till exempel, om Anna uppfattar sin arbetskamrat Therese 
som irriterad så kommer hon även att bete sig därefter, exempelvis försöka få Therese glad 
eller undvika Therese. Eftersom definitionen av situationen är en pågående process kan Anna 
omdefiniera situationen och även sitt beteende om Therese inte ger näring åt hennes första 
definition av situationen.  

Social interaktion 
Social interaktion är människors möte och kommunikation med andra människor, genom det 
talade språket men även med hjälp av till exempel minspel, kroppsspråk och tonläge, samt 
den inre dialogen människan har med sig själv. Alla möten med en annan människa innebär 
att vi interagerar, vare sig vi har ett samtal eller vi endast går förbi varandra.  

Symboler 
En symbol är ett tecken som för alla berörda i sammanhanget har en given betydelse. Den 
vanligaste symbolen är orden i det talade språket men även en del av våra gester och 
ansiktsuttryck är symboler. Enligt Trost och Levin (2004) är den mening symbolerna har för 
oss beroende av hur vi definierar situationen. ”I en situation kan en röd ros vara en symbol för 
det socialdemokratiska partiet, i en annan situation kan den symbolisera kärlek” (Gergi, 2006, 
sid. 15).  

Människan är aktiv 
Social interaktionism utgår från att människan är aktiv i den meningen att hon är en ständigt 
pågående process. Trost och Levin (2004) skriver att symbolisk interaktionism förutsätter 
föränderlighet, det vill säga en människa beter sig istället för att en människa är. ”En 
konsekvens av att vi är aktiva och att vi definierar situation på skilda sätt är att vi människor 
är mycket svåra att predicera; det är svårt att förutsäga vad Karl kommer att göra härnäst” 
(a.a., sid. 22).  

Nuet 
För att beskriva fenomenet nuet använder sig Trost och Levin (2004) av Herakleitos (540- 
480 f. Kr) uttryck: man kan inte stiga ner i samma flod två gånger. Precis som floden 
förändrar sig människan hela tiden och hon är inte densamma nu som när då var nu. Även fast 
vi interagerar i nuet påverkar även dåtiden, det vill säga det glömda, vår uppfattning av 
situationen. Detta innebär att människans beteende i nuet är en produkt av hela hennes 
historia, inte bara i barndomen utan även av den lärandeprocess som ständigt pågår (a.a.).  
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Metod  

Litteratursökning 
Litteratursökningen har genomförts vid flera tillfällen under perioden 070131-070425. De 
flesta litteratursökningarna har gjorts i den svenska biblioteksdatabasen Libris, men vi har 
även sökt och funnit artiklar i databaserna Artikelsök, Sociological abstracts och Social 
Sciences Citation Index. Databasen DiVA har även använts, då i syfte att genom  
c-uppsatserna, som presenteras där, finna användbara referenser. För att hitta kortfattade och 
korrekta begreppsförklaringar har även Wikipedia4 och Stockholms stads hemsida används.  
     
Sökorden som vi har använt är demens, reminiscensmetoden, validationsmetoden, Feil- 
metoden, gruppboende, dagverksamhet, arbetsmetoder, musikterapi, dansterapi, djur i vården, 
natur i vården, vårdbiträde, undersköterska, äldre, omsorg, med mera. Dessa sökord har vi 
sedan utformat med olika trunkeringar, kombinationer och vi har även översatt dem till 
engelska.  
    
Vi har funnit mycket litteratur och forskning om framförallt reminiscensmetoden och andra 
arbetsmetoder, till exempel musikterapi och dansterapi. Forskningen om reminiscensmetoden 
kommer framförallt från England och USA, men vi har även hittat en lärobok och en studie 
om reminiscensmetoden på svenska. Litteratur och forskning om validationsmetoden har varit 
svårare för oss att hitta, varför ingen artikel om validationsmetoden på svenska är 
representerad i vår forskningsgenomgång. Forskning kring arbetet med personer med demens 
ur ett personalperspektiv var relativt svårt att hitta då personalens situation framförallt har 
belysts utifrån hemtjänstverksamheter. Vi har valt att exkludera denna forskning eftersom vi 
anser att det är skillnad i både arbetsuppgifter och tid för de som arbetar på 
gruppboenden/dagverksamheter/äldreboenden och de som möter personer med demens i 
hemmet. 

Metodval och urvalsförfarande  
Det var naturligt för oss att välja den kvalitativa metoden eftersom vi är intresserade av våra 
intervjupersoners egna tankar kring arbetet med validations- och reminiscensmetoden. 
Avsikten med vår studie har varit att utifrån våra intervjupersoners egna ord och 
beskrivningar få en uppfattning om deras erfarenheter av metoderna. 
    
För att finna intervjupersoner till vår studie kontaktade vi två personer som vi hoppades skulle 
kunna hjälpa oss att hitta intervjupersoner: en kvinna som arbetar på en stadsdelsförvaltning i 
Stockholm stad med att tilldela äldre personer ett annat boende samt en kvinna som skrivit en 
bok om reminiscensmetoden. Dessa två personer visste vi hade god kunskap om de olika 
boenden och dagverksamheter som finns i Stockholm och de skulle därmed även kunna ha 
kunskap om vilka som använder sig av validations- och reminiscensmetoden. Detta 
urvalsförfarande ledde till att vi fick tips om personer som vi kunde kontakta, till exempel 
äldreombudsmannen, en föreläsare inom reminiscensmetoden samt tips på konkreta boenden 
där vi kunde hitta intervjupersoner.  
    
När vi skulle välja ut intervjupersoner var kriteriet att de skulle känna till både validations- 
och reminiscensmetoden samt att de skulle ha erfarenheter av att arbeta med metoderna. 
                                                 
 
 
4 Internet uppslagsverk 
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Under vårt urvalsförfarande förstod vi att det var ganska svårt att hitta personer som arbetar 
uttalat med båda metoderna och därför har vi även inkluderat en intervjuperson vars 
arbetsplats inte uttalat använder sig av metoderna samt personer som endast använder sig av 
en av metoderna men som har erfarenheter av båda. Vi har ett relativt homogent urval, 
samtliga är svenska kvinnor och alla har någon form av utbildning inom omsorgen. Det enda 
som skiljer dem åt är ålder, arbetsplats (gruppboende, dagverksamhet, äldreboende) samt hur 
länge de har arbetat inom omsorgen. Det hade varit intressant att få båda könen, olika 
utbildningsnivåer samt olika kulturella bakgrunder representerade.  
 
Intervjuförfarande  
Samtliga intervjuer ägde rum på intervjupersonernas arbetsplatser och vi har båda närvarat vid 
dem. Vid intervjuerna har en person lett intervjuerna och den andra har fört anteckningar. 
Detta var ett medvetet val av oss eftersom vi tror att olika personer använder olika ord, 
meningsuppbyggnader och uttryck vilket kan påverka hur intervjupersonerna uppfattar 
frågorna.  
    
Under intervjuerna har vi använt oss av en allmän intervjuguide (se bilaga), vilket innebär att 
vi har följt förbestämda frågor men samtidigt lämnat ett stort utrymme för våra 
intervjupersoner att utveckla sina svar (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Intervjuguiden 
innehöll fyra teman; bakgrunds frågor, tillämpning av metoderna, erfarenheter av metoderna, 
stöd i arbetet. Vårt mål med frågorna var att vi skulle få spontana beskrivningar från våra 
intervjupersoner och tanken bakom indelningen var att våra tre frågeställningar skulle kunna 
bli besvarade och att vår tilltänkta teori skulle vara applicerbar.  
 
Vår intention var att spela in samtliga intervjuer på band, men med respekt för våra 
intervjupersoners önskan spelades dock endast tre intervjuer in. Vid de två andra intervjuerna 
gjordes i stället skriftliga minnesanteckningar. 

Behandling och analys av vår empiri 
Transkriberingen av de tre intervjuer som spelades in på band delades upp mellan oss. Vi har 
även växlat transkriberingar med varandra och lyssnat igenom det den andra har skrivit för att 
på så sätt säkerställa en korrekt transkribering. Transkriberingen och minnesanteckningarna 
från de intervjuer som inte blev inspelade på band resulterade i cirka 50 A4- sidor fyllda med 
text.  
    
När vi skulle kategorisera och tematisera vår empiri valde vi att först gå igenom vårt material 
var för sig. Därefter träffades vi för att se vilka gemensamma teman vi hade funnit men även 
för att diskutera vad som var relevant för vår studie. Vi har delat in vårt material i tre 
huvudteman synen på personer med demens, för- och nackdelar med metoderna samt att 
arbeta med personer med demens (meningskategorisering). Vi har även försökt uttrycka det 
intervjupersonerna har svarat på ett mer kortfattat sätt, vilket har inneburit att upprepningar 
som har försvårat textens läsförståelse har exkluderats (meningskoncentrering) (Larsson et al., 
2005).     
    
Vi hade systemteorin som en tilltänkt teori redan när vi började planera våra intervjuer. Detta 
eftersom vi ville få en ökad förståelse för hur system och subsystem påverkar varandra. Vi 
märkte dock, efter att vi skrivit vårt resultat, att vi behövde komplettera vår teori med andra 
teoretiska begrepp för att kunna analysera hur personalens agerande påverkar de 
boende/gästerna. Därför kompletterade vi vår teoretiska utgångspunkt med utvalda delar av 
teorin symbolisk interaktionism.  
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Reliabilitet  
Reliabilitet är det som avgör studiens tillförlitlighet, en studie anses brista i reliabiliteten om 
det finns slumpmässiga mätfel och om mätningarna inte är tillräckligt noga genomförda, 
exempel på detta är oläsliga anteckningar, hörfel, missförstånd i samband med intervjuerna, 
skrivfel under transkriberingen samt bristfällig analys av empirin (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson & Wängnerud, 2003).  
    
Reliabiliteten vid intervjutillfället rör bland annat aspekter kring huruvida intervjuaren har 
ställt ledande frågor (Kvale, 1997). Eftersom vi är ovana intervjuare har vi brustit i 
reliabiliteten vid ett par intervjutillfällen då vi ställt frågor som kan uppfattas som ledande. 
Vår bristande intervjuteknik har även lett till att vi under intervjutillfällena inte har ställt 
tillräckligt med följdfrågor där det hade varit aktuellt. Detta har resulterat i att vissa 
intressanta teman inte berörts i den utsträckning som vi skulle ha önskat.  
 
Något som även påverkar reliabiliteten i vårt arbete är att endast tre intervjuer spelades in på 
band vilket medför att vi kan ha missat eller missuppfattat svaren från de två intervjupersoner 
som inte önskade bli inspelade. Vi anser dock samtidigt att det var kan vara positivt för 
reliabiliteten i dessa intervjuer att vi lät våra intervjupersoner själva bestämma huruvida de 
ville bli inspelade eller inte eftersom det är viktigt att de känner sig bekväma i situationen. Vi 
tror inte att vi hade fått lika utförliga och intressanta svar (eventuellt ingen intervju alls) om vi 
insisterat på att spela in intervjun. För att förbättra reliabiliteten i dessa två intervjuer har vi 
skickat en utskrift av våra minnesanteckningar från intervjun till dessa personer. Detta för att 
de då får en möjlighet att läsa igenom hur vi uppfattat intervjun och eventuellt korrigera om 
några missförstånd har uppstått. Detta resulterade i att en av våra intervjupersoner kände att vi 
hade missförstått henne vid några tillfällen och hon ville även ta tillbaka vissa uttalanden 
vilket vi har respekterat genom att korrigera missförstånden samt utelämna de uttalanden som 
hon önskade. Dessutom har vi framförallt använt oss av ord och begrepp som dessa två 
intervjupersoner använde sig av under intervjun när vi presenterar vårt resultat. 

Validitet 
Med validitet menas att vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka (Kvale, 1997). 
Syftet med vår studie är att undersöka validations- och reminiscensmetoden ur ett 
personalperspektiv. Ett krav på våra intervjupersoner var därför att de hade erfarenheter av att 
arbeta med båda metoderna för att de på så sätt skulle kunna ge oss intressanta och 
meningsfulla svar i förhållande till vårt syfte. Samtliga fem av våra intervjupersoner har varit 
mycket positiva till att medverka i vår studie och det är därför relevant att fundera över vilka 
vi har fått kontakt med men framförallt vilka vi inte har kommit i kontakt med. Våra 
intervjupersoner har en generellt positiv syn på metoderna. Kanske är det så att en person som 
inte är positiv till metoderna inte har ett intresse i att medverka och ta sig tid för en studie som 
berör validations- och reminiscensmetoden. Detta gör att våra intervjupersoner endast ger oss 
en ”sida av myntet” och den andra sidan belyses därför tyvärr inte i vår studie.  
    
Kvale (1997) skriver att det är viktigt att hela tiden ifrågasätta och kritiskt granska sin studie 
för att förbättra validiteten. Vi är båda mycket positiva till metoderna och vi har därför 
kontinuerligt försökt att neutralisera denna inställning så att den inte påverkar våra 
intervjupersoner eller vår tolkning av deras svar. Därför har vi fortlöpande under arbetets 
gång försökt att ställa oss frågor kring vad vi har valt att presentera i resultatet samt våra egna 
tolkningar av det.    
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Generaliserbarhet 
Vi anser inte att det går att generalisera utifrån vår studie, dels på grund av vårt 
syftesbestämda urval men även på grund av att vi endast har kommit i kontakt med 
intervjupersoner som är positiva till validations- och reminiscensmetoden. Av våra 
intervjupersoner har vi fått uppfattningen att det finns personer som inte ställer sig lika 
positiva till metoderna vilket antyder att vi har fått ett färgat resultat av personals upplevelse 
av arbetet med metoderna. Det är däremot troligt att vårt resultat inte är unikt och det är därför 
rimligt att anta att det finns andra personer i liknande situationer med samma erfarenhet av 
metoderna.  
    
Målet med vår studie har inte varit att kunna generalisera utan vi har istället velat spegla 
validations- och reminiscensmetoden utifrån ett personalperspektiv för att få en inblick i hur 
verksamheter kan arbeta med metoderna och vilka positiva och negativa aspekter det finns.  
 
Etiska överväganden  
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- och 
samhällsvetenskapligforskning ska följande etiska forskningskrav beaktas; informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådets hemsida, 070424). 
För att uppfylla dessa krav har vi informerat våra intervjupersoner per telefon och vid 
intervjutillfället om vilka vi är, syftet med vår studie samt att deras deltagande är frivilligt och 
kan avbrytas när som helst (informationskrav). Samtliga intervjupersoner har själva valt att 
medverka i vår studie, vilket uppfyller samtyckeskravet. För att uppfylla 
konfidentialitetskravet har vi avidentifierat plats och intervjuperson i studien. Vi har även 
informerat samtliga intervjupersoner att vårt insamlade material (både band, transkriberingar 
och minnesanteckningar) kommer att förstöras när studien är avslutad (nyttjande kravet). 

Presentation av våra intervjupersoner 
Intervjuperson 1 (Jennie): Jennie är 24 år och arbetar som undersköterska5 på ett gruppboende 
i Stockholm. Jennie har arbetat på arbetsplatsen i två år och inom omsorgen i sex år. Jennie 
använder sig av både validations- och reminiscensmetoden i sitt arbete och arbetsplatsen går 
ut med att de arbetar utifrån metoderna. Jennie har gått kurser i både validations- och 
reminiscensmetoden. 
 
Intervjuperson 2 (Karin): Karin är 49 år och arbetar som undersköterska på en dagverksamhet 
i Stockholm. Karin har arbetat på arbetsplatsen i fem år och inom omsorgen i cirka 30 år. 
Karin använder sig av både validations- och reminiscensmetoden i sitt arbete. Arbetsplatsen 
går inte ut med att de arbetar utifrån metoderna. Karin har gått kurser i både validations- och 
reminiscensmetoden.  
 

                                                 
 
 
5 En undersköterska arbetar framförallt inom äldreomsorg och sjukvård. Arbetsuppgifterna påminner till stor del 
om ett vårdbiträdes, det vill säga städning, inköp och hygien, men med tillägget att en undersköterska kan få ett 
mer avancerat medicinskt ansvar, exempelvis ge insulin och vissa såromläggningar, efter delegation från en 
sjuksköterska. Det krävs utbildning för att få arbeta som undersköterska, vanligtvis gymnasiets 
Omvårdnadsprogram. ”Varken vårdbiträde eller undersköterska är dock reglerade yrkestitlar, och det 
förekommer att personer med undersköterskekompetens anställs som vårdbiträden” (Wikipedia C, 070326).  
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Intervjuperson 3 (Johanna): Johanna är 23 år och arbetar som undersköterska på en avdelning 
för personer med demens på ett äldreboende i Stockholm. Johanna har arbetat på arbetsplatsen 
i två och ett halvt år och inom omsorgen i fyra år. Johanna använder sig av validations- och 
reminiscensmetoden i sitt arbete men hon har endast utbildning i reminiscensmetoden. 
Johannas arbetsplats går ut med att de arbetar utifrån reminiscensmetoden.  
 
Intervjuperson 4 (Sara): Sara är 49 år och arbetar som hantverkspedagog6 på en 
dagverksamhet i Stockholm. Sara har arbetat på arbetsplatsen i 16 år och inom omsorgen i 
cirka trettio år. Sara använder sig av både validations- och reminiscensmetoden i sitt arbete 
och arbetsplatsen går ut med att de arbetar utifrån metoderna. Sara har gått kurser i både 
validations- och reminiscensmetoden. 
 
Intervjuperson 5 (Malin): Malin är 48 år och arbetar som undersköterska på ett gruppboende i 
Stockholm. Malin har arbetat på arbetsplatsen i 15 år och inom omsorgen i cirka 20 år. Malin 
använder sig av både validations- och reminiscensmetoden i sitt arbete och arbetsplatsen går 
ut med att de arbetar utifrån metoderna. Malin har endast utbildning i validationsmetoden. 

Resultat 

Synen på personer med demens 
Våra fem intervjupersoner har en liknande syn på personer med demens. Flera av dem ser 
personer med demens som unika individer och vissa av intervjupersonerna upplever även att 
det finns ett ömsesidigt utbyte dem emellan.  
 

Men det handlar mycket om att möta varje individ, för att om man ska nå det här 
målet med att trivas och ha roligt, så är det inte samma för alla, utan det kanske är 
på åtta olika sätt. (Karin) 

 
…dom är så olika. Det finns ju inte någon som är den andra lik, så klart. Det går ju 
väldigt upp och ned för dom. Vissa dagar är de jättepigga och klara och har 
jättemycket att berätta medan andra dagar funkar det inte alls. … det är bara kul att 
följa dom och se att dom kan bli bättre och … nedgång är inte alls lika roligt för man 
kommer dom ganska nära. Det är intressant att jobba med äldre överhuvudtaget. 
(Johanna) 

 
…men jag tycker man lär sig nått nytt hela tiden, varje dag (…) man blir så 
fascinerad över så mycket som ändå finns kvar och så här som dom ändå kan. 
(Malin) 

 
Några berättar att de känner en stark ”vi- känsla” mellan personalen och de boende/gästerna 
på sina arbetsplatser och påpekar även att arbetsgruppen anser att det är viktigt att umgås så 
mycket som möjligt med de boende/gästerna. 
 

                                                 
 
 
6 En hantverkspedagog kan arbeta inom skola, social omsorg, kultur och kriminalvård. Hantverkspedagogen har 
gått en tvåårig utbildning och därigenom fått en bred kunskap i olika material (trä, metall, keramik, bild m.m.) 
samt teoretiska kunskaper i pedagogik, psykologi och socialt arbete (Hantverkspedagogernas hemsida, 070424).  
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Jennie upplever en stor glädje och värme mellan personal och de boende, de är som 
en stor familj. (Jennie)7

 
För att kunna väcka minnen hos varje individ och även bekräfta personernas känslor på ett 
individuellt sätt använder flera av våra intervjupersoner så kallade levnadsberättelser 
(insamlad information om boendenas/gästernas tidigare liv). 
 

… nått som vi har väldigt stor hjälp av det är det här att vi får en levnadsberättelse. 
Det är ju en tyngdpunkt också i… för att du ska kunna möta i det här, med namn, när 
dom säger Anna eller Björn och Pelle… att du vet att jaha det är dina syskon eller 
det är din man eller din mamma… (Malin) 

För- och nackdelar med metoderna 
Alla våra intervjupersoner är positiva till validations- och reminiscensmetoden. De positiva 
aspekter som nämns är bland annat att validationsmetoden är ett bra stöd för att få de 
boende/gästerna lugna och trygga och att reminiscensmetoden är ett bra sätt för att kunna 
umgås och minnas tillsammans. 

 
…det är en, vad ska jag säga, ett stöd eller en länk för att kunna möta våra äldre på 
ett bättre och mer förståligt sätt. Man märker att du får väldigt mycket mer respons 
om du kan använda dig av den här, än om du är helt oförstående och säger helt 
utifrån… det märks att de här mötena blir så olika om du har det här med dig eller 
inte. (…) Just det här om dom längtar efter mamma, då kan man va lite reporter du 
vet. Att man kan säga ”hur var din mamma”(…) Bara det gör att det blir lite 
lugnande, bara att hon får tala lite om mamma då. (Malin) 

 
Jennie berättar att hon tycker det är roligt att se hur ett minne hos en boende kan 
väcka ett helt annat hos en annan. Till exempel berättar hon om ett 
reminiscensgruppmöte där de pratade om årstiden vinter vilket gav en boende 
minnen från hans uppväxt i Norrland och en annan kvinna minnen från en julafton. 
(Jennie)  
 

Johanna berättar att hon endast ser fördelar med metoderna och detta uttrycker hon på 
följande sätt:  
 

Som jag sa med arbetet, allting blir lättare det är inget som slår tillbaka, det kan inte 
bli negativt, absolut inte. Det är inte säkert att någon kommer ihåg vad vi har pratat 
om för tio minuter sedan men känslan sitter ju alltid kvar. Exempelvis när vi har 
varit ute, de kommer inte ihåg att vi har varit på promenad, men känslan sitter kvar 
hela dagen. (Johanna) 

 
Jennie anser att en negativ aspekt på reminiscensmetoden är att den kan vara lite tidskrävande 
medan Sara, Karin och Malin istället anser att man kan vinna tid med metoderna eller ett 
gemensamt mål. 
 

…men jag tror alltså att man egentligen också vinner tid genom att ha en gemensam 
värdegrund och ett väl genompratat gemensamt mål. (Karin) 
 

                                                 
 
 
7 För att särskilja på inspelade citat och citat utformade från minnesanteckningar i vårt resultat kommer de 
inspelade citaten presenteras i kursiv stil medan de andra presenteras i normal stil. 
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Men när du börjar liksom inse och förstå det och vad det ger både för dig och den du 
hjälper… då finns det med liksom, då har det inte med tiden att göra längre. (Malin) 

 
Vissa av våra intervjupersoner berättar även att det är viktigt att vara medveten om att alla 
personer med demens inte vill minnas.  
 

Jennie berättar om en dam på hennes boende som alltid tackade nej till att vara med 
på boendets reminiscensgruppmöten och damens anledning till detta var att det var 
för jobbigt att minnas. (Jennie)  

 
Karin berättar att hon inte köper allt inom validation utan anser att det gäller att anpassa 
hjälpen till varje situation. Ibland passar validation men framförallt gäller det att försöka hitta 
den lösning som passar den aktuella situationen.  
 

Fast jag kan tycka, det där är inte… om det vore så där lätt så vore det ju väldigt bra. 
Men så är det inte utan personer är ju väldigt olika och man kan vara olika i sin 
demenssjukdom från dag till dag, alltså en dag kanske jag måste säga så här att ”det 
är faktiskt så att din hund är död”. ”Åh, vad bra att du säger det så slipper jag leta 
längre”. Och nästa dag svarar jag lite undvikande på frågorna. ”Jag har inte sett 
hunden idag” och då är det bra eller dåligt (…) Och ja då är patienten nöjd med det 
och alltså en liten vit lögn, då kan jag känna alltså mår bara alltså patienten eller 
den boende mår bra och är nöjd då tycker jag då är det en bra lösning, vare sig det 
är validation eller vad det är. (Karin) 

 
Alla våra intervjupersoner skulle kunna tänka sig att arbeta på arbetsplatser som inte arbetar 
med metoderna men majoriteten skulle försöka implementera dem på den nya arbetsplatsen 
eftersom de anser att metoderna är användbara.  
 

Jag tror att det skulle vara svårt att inte… nu är jag så införlivad med dom… om jag 
skulle arbeta med samma målgrupp så tror jag inte att jag skulle kunna undgå… jag 
skulle fortsätta med dom, tror jag. (Malin)  
 
Jag skulle nog försöka införa det där, absolut! (Johanna) 

Att arbeta med personer med demens 

Acceptans i vardagen 
Alla våra intervjupersoner säger att personalgruppen påverkar dem i deras arbete med 
metoderna. Jennie, Karin och Sara berättar att de känner ett stöd av sina arbetskamrater 
medan Johanna känner att vissa arbetskamrater hämmar henne i arbetet med metoderna.  
 

Jennie berättar att hon känner en stor trygghet i arbetsgruppen och hon anser att de 
hjälper och stöttar varandra i arbetet med metoderna. Hon berättar dock att hon har 
erfarenheter från en annan avdelning på hennes arbetsplats där det inte fanns någon 
acceptans för arbetet med metoderna. Jennie berättar att hon kände att 
arbetskamraterna där ”tittade snett” på henne när hon satt med en och samma person i 
en halvtimme vilket fick henne att längta tillbaka till sin ordinarie arbetsplats. 
(Jennie) 

 
Mycket med dom här spontana .. då kanske man sitter med någon själv… man haffar 
någon i korridoren. Går fel människa förbi, och ser att jag sitter där en kvart en 
halvtimme, för jag tycker ändå att det tar så mycket tid, så kanske dom tycker att jag 
sitter och inte gör någonting (…)det känns jobbigt för mig…i och med att vi kanske 
inte pratar med varandra. Jag kanske inte heller vill gå in.. för att slippa skapa en 
konflikt någonstans… för att rädda mitt arbetsklimat, så är det ju ganska jobbigt. Det 
är ju ingen som säger rakt till mig, gud vad hon är lat… (Johanna) 
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Även Malin nämner att hon märker skillnad i arbetet med metoderna beroende på vem hon 
arbetar med men hon påpekar även att det har blivit bättre på hennes arbetsplats eftersom 
flera i personalen har börjat intressera sig för metoderna.  

 
Jo, jag märker ju om dom har det här förhållningssättet eller inte, väldigt… det har 
jag märkt genom åren. Och ibland tycker jag att man far riktigt illa eller känner 
liksom bara att…när inte alls man jobbar… helt åt olika håll… då tycker jag att det 
är svårt. Om man just ska samsas och hjälpa en person i ett rum och då… om vi inte 
har samma, liksom, då blir det jätte svårt tycker jag. Det blir inte, jag känner inte att 
det blir bra för den boende om vi inte är på samma…(Malin)  
 

De flesta av våra intervjupersoners arbetsplatser går officiellt ut med att de arbetar med 
validations- och reminiscensmetoden. Ändå berättar flera av intervjupersonerna att alla 
anställda inte har utbildning i metoderna och att vikarierna som arbetar hos dem ofta inte ens 
är införstådda med att arbetsplatsen arbetar med dem. Johanna och Malin indikerar även att 
de som är negativa till metoderna framförallt är de som inte har utbildning i dem eller de som 
inte har utbildning i demens. 
 

Jennie berättar att det har kommit in vikarier som inte har velat arbeta med metoderna 
vilket har resulterat i att de inte fick fortsätta. (Jennie) 
 
Dom vill inte gå utbildning (de som är negativa till metoderna)… Det är ju valfritt… 
Jag tycker att alla ska gå. Att det ska vara obligatoriskt, att alla ska gå. (Johanna) 

 
Malin berättar att vikarierna på hennes arbetsplats inte har utbildning i metoderna och att hon 
önskar att det skulle finnas ett introduktionsblad som vikarierna kunde läsa innan de börjar 
arbeta. Malin uttrycker detta på följande sätt:  
 

… det har vi talat, tagit upp med vår chef då att dom ska ha en liten sån här… lite så 
här sammanfattat på lite kortare… bara för att man får ett hum om … vi har påtalat 
att de ska få det för det är verkligen nödvändigt… man kan hjälpa på ett mycket 
bättre sätt om du har lite hum om det här bemötandet. (Malin)  

Handledning 
Alla våra intervjupersoner tycker att handledning är positivt men många anser att det inte 
finns ett stort behov av det i arbetsgruppen eftersom arbetskamraterna bidrar med stöd och 
råd i arbetet. Den enda som i dagsläget har handledning är Karin. 
 

Sara berättar att hon inte har något behov av handledning eftersom hon får tillräckligt 
med stöd av sina arbetskamrater. Hon anser dock att det kan vara bra med 
handledning eftersom det kan få arbetsgruppen att tänka i nya banor. En handledare 
kan ställa konstruktiva frågor som exempelvis ”Varför tänker ni så?” (Sara) 
 
Ja, det är det för vi har inte mycket forum eller tid för det… och då går var och en… 
går och bär på en massa frustration och tar med sig hem. Men just att få lyfta av och 
liksom ta upp det så där det tror jag är oerhört värdefullt. För att bli en bra, du blir 
ju bättre vårdare också liksom så absolut…Det är väl just att vi kan ventilera lite 
med en opartisk person om man är trött och ledsen, besviken på chefen eller du vet 
det här… och bara liksom får lyfta fram och öppna upp diskussion bland alla och 
gruppen och det här… Oftast när vi har haft handledning så har man gått med lite 
lättare fötter därifrån liksom. Man har lyft av sig lite… ja men då har du liksom plats 
för nått nytt igen…(Malin) 
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Inflytande i arbetet  
Flera av våra intervjupersoner upplever att de har ett stöd av sin verksamhetschef och att de 
kan påverka arbetet med metoderna tillsammans med sina arbetskamrater.  
 

Jennie berättar att arbetsgruppen får tillräckligt med stöd från deras chef, att de har 
stort inflytande över hur de ska arbeta med metoderna och de får själva lägga upp 
dagen. (Jennie) 
 

De som inte upplever ett stöd från sina verksamhetschefer berättar att det beror på att de har 
haft flera chefsbyten de senaste åren. 

 
Jo, nu har vi ju haft lite turbulens genom åren här för det har varit flera chefsbyten 
(…) Så det känns inte som vi har haft riktigt, vi har inte landat ordentligt i vårt 
förhållningssätt till vår nya chef så vi måste nog… känna in varandra och hitta 
varann… (Malin) 

 
Även Karin berättar att hennes arbetsgrupp har stort inflytande över arbetet med metoderna. 
Karin poängterar dock att arbetsgruppen alltid tar hänsyn till verksamhetens värdegrund.  

 
Ja, om vi bestämmer i vår personalgrupp att nu ska vi ha en grupp och titta på bilder 
om en metod och lyssna på musik alltså då gör vi det (…) (Karin) 

Arbetet med metoderna i praktiken 
Majoriteten av våra intervjupersoner använder sig av metoderna i spontana möten med de 
boende/gästerna i vardagen. Jennie använder sig dock även av reminiscensmetoden i 
planerade gruppmöten. Flera av våra intervjupersoner påpekar även att de alltid har med sig 
validations- och reminiscensmetoden i sitt bemötande med de boende/gästerna.  
 
Karin beskriver ett spontant validationsmöte på följande sätt:  

 
…om det är nån som ska gå … eller är väldigt orolig eller aggressiv.... men att man 
där i sitt bemötande har det här att alla känslor är tillåtna och att man som till 
damen som ska gå hem säger: ”känner du dig orolig för din man?”, ”längtar du 
efter honom?”. Det här att man bekräftar dom här olika känslorna… När man får 
dom här känslorna bekräftade så måste det någonstans vända och det gör det ju 
ofta... Det vet man ju själv att när man fått vara ledsen, det är okej att man är ledsen, 
så vänder det ju ofta. Det är ungefär samma sak. (Karin) 

 
Johanna beskriver ett spontant reminiscensmöte på följande sätt:  
 

Jag tog häromdagen en bok om Paris och vi alla berättade om vart vi har rest och så 
där… Jätte mycket minnen, vi satt länge, så det kan vara vad som helst. (...) Att man 
plockar någonting på deras rum… det är det som är bra att dom har gamla grejer i 
rummen. Det är deras personliga… det vet ju inte jag så mycket om… jag kan ju veta 
men kanske frågar ändå om den. Tar fram den, är nyfiken och frågar dom…och då 
har dom ju oftast en historia… så får man ett fint möte. (Johanna) 

Analys

Erfarenheter av att arbeta med validations- och reminiscens-
metoden 
 
Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) skriver att tydliga och utmanande mål resulterar i 
effektiva arbetsgrupper. Majoriteten av våra intervjupersoner berättar att deras arbetsplatser 
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officiellt går ut med att de arbetar efter validations- och reminiscensmetoden. Detta innebär 
att verksamheterna (systemen) har tillhandahållit arbetsgrupperna (subsystemen) ett verktyg 
(metoderna) som påverkar arbetsgrupperna i sin helhet men även varje enskild anställd i 
kontakten med personerna med demens. På vissa av våra intervjupersoners arbetsplatser 
verkar detta mål vara implementerat hos alla i arbetsgruppen medan andra intervjupersoner 
berättar motsatsen. Till exempel berättar Jennie att hon och hennes arbetskamrater hjälper och 
stöttar varandra i arbetet med metoderna medan Johanna berättar att endast halva 
arbetsgruppen är positiv till metoderna. Johanna berättar att det känns jobbigt för henne att 
inte alla i arbetsgruppen arbetar efter validations- och reminiscensmetoden. Hon upplever att 
hon måste försvara sitt arbetssätt då hon känner att flera i arbetsgruppen ”kollar snett” på 
henne när hon tar sig tid för ett spontant validations- eller reminiscensmöte. Johannas 
arbetsplats går officiellt ut med att de arbetar efter validations- och reminiscensmetoden och 
det blir därför tydligt att verksamhetens formella värderingar och policyer har konkurrerats ut 
av vissa i arbetsgruppen med informella strukturer (praktiserande värderingar och policyer) 
(Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005). Ovanstående exempel demonstrerar hur ett subsystem 
(arbetsgruppen) påverkar andra subsystem (den enskilde personalen, andra halvan av 
arbetsgruppen). Systemteorins utgångspunkt är dock att samtliga subsystem ömsesidigt 
påverkar varandra och det är därför rimligt att anta att även den andra halvan av 
arbetsgruppen, de som inte är positiva till metoderna, påverkas av att Johanna med flera 
använder sig av metoderna (Schjodt & Egeland, 1994). Vi har dock endast tagit del av ett 
perspektiv av situationen i arbetsgruppen och vi kan därför inte beskriva hur den andra halvan 
upplever situationen.  
 
När en verksamhet väljer att arbeta mot ett uttalat mål är det viktigt att verksamhetschefen 
tydligt visar hur arbetsgruppen kan uppnå målet men även att han/hon ger arbetsgruppen 
förutsättningarna till det (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005). Vi anser att utbildning är en 
av de viktigaste förutsättningarna för att en arbetsgrupp ska lyckas i sitt arbete med 
validations- och reminiscensmetoden. Både utbildning i metoderna men även grundläggande 
utbildning om demens eftersom det ger personalen en förståelse för att deras bemötande och 
agerande påverkar de boende/gästerna. På flera av de arbetsplatser som vi har studerat är 
utbildning i metoderna frivilligt och flertalet av våra intervjupersoner berättar att alla i 
arbetsgruppen därför inte har utbildning i dem. Flertalet av våra intervjupersoner berättar även 
att de som vikarierar varken är införstådda med att arbetsplatsen arbetar med metoderna eller 
har utbildning om dem. Vi tycker att detta är en intressant paradox, kan en verksamhet 
verkligen gå ut med att den arbetar efter validations- och reminiscensmetoden och sedan inte 
försäkra sig om att varje anställd har kunskap om metoderna? Borde inte en verksamhetschef 
kunna gå ut med ett ultimatum- arbetar du här ska du följa vårt uppsatta mål? 
 Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) skriver att en bra arbetsgrupp är en grupp där 
deltagarna gör ett bra jobb samtidigt som de trivs och mår bra. Dessutom poängterar 
författarna att ”grunden för en bra grupp är ett relativt gott självförtroende, individuellt och 
kollektivt” (sid. 63). Detta självförtroende uppnås bland annat genom att varje enskild 
deltagare har den kompetens som arbetsuppgifterna kräver. Författarna menar att ett bra 
självförtroende skapar en acceptans och respekt för olikhet medan ett bristande 
självförtroende leder till att olikhet uppfattas som ett hot (a.a.). Några av våra intervjupersoner 
har indikerat att de som är negativa till metoderna oftast inte har utbildning om demens eller 
om metoderna. Detta skulle, om vi utgår från det Lennéer Axelson och Thylefors (2005) 
skriver om självförtroende i sin yrkesroll, kunna vara en förklaring till deras negativa 
inställning till metoderna eftersom bristande kunskap innebär att de känner sig osäkra i 
arbetsuppgifterna. Utan utbildning och självförtroende är det lätt att tvivla på sin egen 
förmåga vilket leder till att allt som förknippas med den känslan ses som negativt, inklusive 
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metoderna. Vi tror att en arbetsgrupp som har ett kollektivt gott självförtroende även blir en 
trygg grupp där deltagarna uppmuntrar och stöttar varandra men även ger konstruktiv kritik. 
En trygg arbetsgrupp blir därför avgörande för om de som inte har utbildning ska våga testa 
metoderna eller inte.  
 
Ulla Melin Emilsson (2004) beskriver handledning som en möjlighet att få stöd samtidigt som 
man får söka och erhålla både insikt och bekräftelse på vem man är, vad man gör och hur man 
gör det. Åsikterna kring handledning skiljer sig åt mellan våra intervjupersoner. Samtliga 
intervjupersoner ser visserligen handledning som något positivt men vissa anser inte att de är i 
behov av det eftersom de har ett tillräckligt bra stöd i arbetsgruppen medan andra tycker att 
det vore bra att ha någon utomstående som kan medla. Tankarna kring vad handledning kan 
bidra med skiljer sig även det åt mellan våra intervjupersoner. De som känner att de har ett 
stöd i arbetsgruppen ser framförallt handledning som ett forum för att utveckla sitt tankesätt 
kring arbetet med metoderna medan de som inte känner ett tillräckligt stöd i arbetet ser 
handledning som en möjlighet att ”prata av sig”. Här kan vi se ett samband mellan 
handledning och stöd i arbetsgruppen. Våra intervjupersoner som känner att de har ett stöd i 
arbetet med metoderna från sina arbetskamrater anser att de inte är i behov av handledning 
medan de som inte upplever ett stöd beskriver motsatsen. Än en gång blir det tydligt att 
subgrupperna påverkar varandra och arbetet med metoderna. Har man en fungerande 
arbetsgrupp kan personalen ägna handledningen till att utveckla arbetet med metoderna 
medan en icke fungerande arbetsgrupp tvingas ägna handledningen till att lösa inre 
motsättningar och försöka ena arbetsgruppen kring verksamhetens grundläggande mål.   

Det praktiska arbetet med validations- och reminiscensmetoden 
Samtliga av våra intervjupersoner anser att de har inflytande över hur arbetsplatsen använder 
sig av validations- och reminiscensmetoden och de berättar även att det är arbetsgruppen som 
planerar hur dagen ska se ut. Majoriteten av våra intervjupersoner använder sig av metoderna 
spontant med de boende/gästerna i vardagen. Validations- och reminiscensmetoden kan dock 
även användas i planerade gruppmöten, något som endast Jennies arbetsplats använder sig av 
(Feil, 1994; Gibson, 1994). Flera av våra intervjupersoner nämner att de alltid har metoderna 
med sig i sitt bemötande, något vi tror är en förutsättning för att kunna arbeta med metoderna 
i spontana möten i vardagen. Vi tror annars att det finns en risk att personalen förbiser 
situationer där de kunde ha använt sig av metoderna eftersom de inte var förberedda och 
därför inte tog tillvara på stunden. Enligt teorin symbolisk interaktionism förändrar sig 
människan hela tiden och hon är inte densamma nu som hon var när då var nu (Trost & Levin, 
2004). Det gäller alltså att ta till vara på stunden, det en person med demens minns och känner 
vid ett tillfälle är kanske inte detsamma efter 10 sekunder eller 5 minuter.  
    
Majoriteten av våra intervjupersoner använder sig av både allmänna och specifika 
minnesutlösande symboler. Endast Jennie berättar att hon enbart använder sig av allmänna 
minnesutlösande symboler och påpekar att ett skolfoto fungerar mycket bra bland samtliga 
boende. För att välja ut de specifika minnesutlösande symbolerna använder sig våra 
intervjupersoner av så kallade levnadsberättelser. Dessa ger personalen en inblick i vilken 
betydelse Bertil eller Anna lägger i en viss symbol. Till exempel kan en skiftnyckel framkalla 
minnen från Bertils yrkesliv medan den för Anna kan påminna om hur mycket problem hon 
och hennes make hade med sin bil. Det är enligt oss troligt att anta att en person som har en 
begynnande demens kan ha glädje av att minnas tillsammans med allmänna minnesutlösande 
symboler medan en person som har en långt gången demensdiagnos troligtvis behöver mer 
specifik hjälp för att framkalla minnen. Detta skulle därför innebära att det ultimata skulle 
vara att använda sig av både allmänna och specifika minnesutlösande symboler, precis som 
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majoriteten av våra intervjupersoner gör, eftersom det annars finns en risk att personalen inte 
fångar upp alla boende/gäster.  

För- och nackdelar med validations- och reminiscensmetoden 
Majoriteten av våra intervjupersoner ser endast fördelar med validations- och 
reminiscensmetoden och många uttrycker att metoderna är bra redskap i arbetet med personer 
med demens. De positiva aspekter som nämns är bland annat att validationsmetoden är en bra 
teknik för att få de boende/gästerna lugna och trygga och att reminiscensmetoden är ett bra 
sätt för att kunna umgås och minnas tillsammans. De negativa aspekter som har berörts under 
intervjuerna är försiktiga uttalande om att reminiscensmetoden kan vara tidskrävande men 
framförallt uttalanden om att metoderna inte är användbara med alla personer med demens 
och inte heller i alla situationer. Enligt oss tyder detta på att våra intervjupersoner har tagit till 
sig metoderna på ett djupare plan, det vill säga de har insikt i när metoderna är applicerbara 
men även när de inte är det. Till exempel berättar vår intervjuperson Karin om en kvinna som 
ofta beter sig oroligt eftersom hon letar efter sin hund som är död sedan ett par år tillbaka. 
Karin berättar att hon vissa gånger bekräftar kvinnans oro genom att hon ställer konstruktiva 
följdfrågor om hunden (validation) men att hon andra gånger inser att hon måste använda sig 
av en annan teknik, till exempel berätta för kvinnan att hennes hund tyvärr är död. Karin 
berättar att hon aldrig i förväg kan veta vilken teknik som fungerar i ovanstående situation 
utan att hon får pröva sig fram varje gång. Enligt oss överensstämmer Karins berättelse med 
det som symbolisk interaktionism benämner som att människan är aktiv, det vill säga 
människan förändras ständigt och är därför svår att predicera (Trost & Levin, 2004). Detta 
innebär att personal som arbetar med validations- och reminiscensmetoden aldrig kan använda 
metoderna på ”rutin” utan de måste, precis som våra intervjupersoner, anpassa tekniken efter 
varje situation.  

Avslutande kommentarer 
Alla våra fem intervjupersoner har en positiv inställning till personer med demens och flera av 
dem beskriver en stark ”vi- känsla” mellan personal och de boende/gästerna. Om vi skulle 
försöka kategorisera våra intervjupersoner utifrån Ulla Melin Emilssons (1998) två grupper8, 
”de som orkar” respektive ”de besvikna”, anser vi att samtliga av våra intervjupersoner ingår i 
gruppen ”de som orkar”. Vi tror även att denna positiva inställning till personer med demens 
är en förutsättning för att vilja arbeta efter metoder som validations- och reminiscensmetoden 
då dessa metoder har som utgångspunkt att personer med demens fortfarande har ett 
meningsfullt liv där personalens bemötande har en betydelse för deras välbefinnande.  
    
Enligt symbolisk interaktionism styrs en människas beteende av hur han/hon definierar 
situationen (Trost & Levin, 2004). Våra intervjupersoner beskriver att arbetet med metoderna 
hjälper dem att bemöta, umgås och bekräfta de boende/gästerna på ett bra sätt, vilket därför 
har bidragit till att de väljer att använda sig av dem. En av våra intervjupersoner, Johanna, 
berättar dock att vissa i hennes arbetsgrupp anser att det är meningslöst att arbeta efter 
metoderna eftersom personer med demens ändå glömmer vad som hänt under dagen. Enligt 
oss är detta ett tydligt exempel på hur olika två personer kan definiera en och samma 
situation. Eftersom Johannas arbetsplats officiellt har gått ut med att de arbetar med 
validations- och reminiscensmetoden är det viktigt att verksamhetschefen finner ett sätt att få 
dessa personer att omdefiniera situationen. Än en gång anser vi att utbildning är en viktig 
                                                 
 
 
8 Presenteras under tidigare forskning, se sida 6 
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aspekt, eftersom deras inställning tyder på okunskap om sjukdomen demens men även att en 
gemensam grundläggande människosyn fattas inom verksamheten. 

Diskussion  
 
Resultatet i vår undersökning kan sammanfattas med att alla våra intervjupersoner är positivt 
inställda till validations- och reminiscensmetoden. Majoriteten ser endast fördelar med 
metoderna och vissa uttrycker att metoderna är bra redskap i deras arbete med personer med 
demens. De positiva aspekter som nämns är bland annat att validationsmetoden är ett medel 
för att få de boende/gästerna lugna och trygga och att reminiscensmetoden är ett bra sätt för 
att kunna umgås och minnas tillsammans. De negativa aspekter som har berörts under 
intervjuerna är försiktiga uttalande om att reminiscensmetoden kan vara tidskrävande men 
framförallt uttalanden om att metoderna inte är användbara med alla personer med demens 
och inte heller i alla situationer. Vissa av våra intervjupersoner har även berättat att alla på 
arbetsplatsen inte är positiva till metoderna vilket vi tolkar som att vi har ett färgat resultat där 
endast en sida är representerad. Vi tror dock att detta var oundvikligt eftersom vi tror att 
personer som ställer upp på en intervju om en metod oftast är intresserade och positiva till den 
för att ta sig tid att diskutera den.  
    
Alla våra intervjupersoner berättar att de har ett stort inflytande i arbetet med metoderna och 
att de själva kan, tillsammans med arbetsgruppen, bestämma arbetets struktur och innehåll. 
Majoriteten av våra intervjupersoner använder sig av metoderna i spontana möten med de 
boende/gästerna i vardagen. Enligt Feil (1994) och Gibson (1994) kan dock metoderna även 
användas i planerade gruppmöten, något endast en av våra intervjupersoner gör. Det är därför 
intressant och relevant att fundera över varför majoriteten av våra intervjupersoners 
arbetsplatser har valt att arbeta med spontana möten i vardagen och inte i planerade 
gruppmöten, men även vilka konsekvenser valet får för de boende/gästerna. Detta var dock 
något som vi missade att fråga under intervjuerna och vi kan därför endast spekulera kring 
dessa frågor. Det första som vi kommer att tänka på är att det skulle kunna ta tid att planera ett 
gruppmöte, detta argument håller dock inte eftersom flera av våra intervjupersoner nämner att 
de ändå lägger ner mycket tid på att planera varje dag. Vi skulle även kunna tänka oss att 
personalgruppen tycker att deras arbete blir mer effektivt om de arbetar med metoderna i 
spontana möten. Detta eftersom ett spontant möte med en boende/gäst medför att de samtidigt 
kan utföra praktiska sysslor till skillnad från ett gruppmöte då man har avsatt en viss tid för att 
bara umgås med de boende/gästerna. Kanske är det ändå så enkelt att våra intervjupersoners 
arbetsplatser arbetar med metoderna spontant i vardagen eftersom majoriteten av 
arbetsgruppen anser att detta är roligast och mest givande för både dem och de 
boende/gästerna?  Konsekvenserna av att våra intervjupersoner arbetar med metoderna 
spontant i vardagen kan vara att de inte fångar upp alla på boendet/dagverksamheten men 
samtidigt finns det inget som garanterar att personalen gör det i ett gruppmöte. Spontana 
möten i vardagen innebär att personalen både kan ha ett spontant gruppmöte men även ett 
spontant enskilt möte, vilket därför medför att personalen kan nå ut till fler boende/gäster 
eftersom alla inte trivs med att umgås i grupp. 
    
Samtliga intervjupersoner nämner arbetsgruppen som en viktig faktor i arbetet med 
validations- och reminiscensmetoden. Vissa upplever ett stöd i arbetet med metoderna medan 
andra känner att arbetsgruppen hämmar dem i vissa situationer. Det intressanta är att 
majoriteten av våra intervjupersoners arbetsplatser går ut med att de arbetar med validations- 
och reminiscensmetoden men två av våra intervjupersoner indikerar att inte alla i 
arbetsgruppen följer arbetsplatsens gemensamma mål. Detta anser vi tyder på att 
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verksamhetschefen inte lyckats implementera verksamhetens formella mål vilket betonar 
vikten av att ha en verksamhetschef som följer upp att personalen arbetar efter verksamhetens 
uppsatta mål.  
    
Samtliga av våra intervjupersoner anser att handledning är positivt men vissa anser inte att de 
är i behov av det eftersom de får tillräckligt med stöd från arbetsgruppen medan andra berättar 
att de gärna skulle vilja ha det. Endast en av våra fem intervjupersoner har handledning vid 
intervjutillfället men ytterligare två berättade att de eventuellt ska få börja med det inom en 
snar framtid. Även intervjupersonernas åsikt kring handledningens syfte skiljer dem åt, vissa 
ser handledning som ett utvecklingsforum medan andra ser det som en möjlighet att få ”prata 
av sig”. Här ser vi ett samband, de av våra intervjupersoner som anser att de har tillräckligt 
stöd av arbetsgruppen ser handledning som ett utvecklingsforum medan de som inte upplever 
att de har stöd av arbetsgruppen ser handledning som ett tillfälle att ”prata av sig”.  

Metodreflektion 
Med vår undersökning ville vi undersöka validations- och reminiscensmetoden utifrån ett 
personalperspektiv. Vi tycker därför att en kvalitativ intervjustudie har passat bra eftersom 
den fokuserar på intervjupersonernas egna berättelser och ger en möjlighet till följdfrågor.  
Under intervjuerna upplevde vi dock att vissa av våra intervjupersoner tyckte att det var 
känsligt att svara på frågor rörande arbetsgruppen och det skulle därför även kunna vara 
passande med en kvantitativ studie där informanterna blir mer anonyma. Detta anser vi dock 
inte har varit aktuellt för vår studie eftersom vårt forskningsområde är relativt outforskat 
vilket gör det svårt att formulera relevanta enkätfrågor. I samband med att detta område blir 
mer utforskat anser vi därför att det finns flera andra forskningsmetoder som är användbara, 
till exempel en intervju- och observationsstudie där personalens tankar om metoderna jämförs 
med deras agerande eller gruppintervjuer där olika scenarion gestaltas och diskuteras. 

Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom vi, i vår tidigare forskning, har funnit att validations- och reminiscensmetoden 
utifrån ett personalperspektiv är ett relativt outforskat område anser vi att det finns ett stort 
utrymme för fortsatt forskning. Syftet med vår studie är att undersöka validations- och 
reminiscensmetoden ur ett personalperspektiv. Vi anser dock att det finns ett behov av fler 
studier för att täcka hela personalperspektivet, både kvantitativa och kvalitativa. Till exempel 
skulle det vara mycket intressant att intervjua personal inom omsorgen för personer med 
demens som är negativa till metoderna och få en inblick i deras perspektiv. Vi anser även att 
vi endast har haft möjlighet att ”snudda” vid flera intressanta aspekter som våra 
intervjupersoner har berört och det vore därför intressant att utreda dessa ytterligare i en 
liknande studie. Till exempel har vi under vår studie funderat på huruvida utbildning och 
inställning till metoderna kan ha ett samband och det hade därför varit mycket intressant att 
följa upp detta. Även skillnad i åsikt mellan kön, etnicitet och ålder vore intressanta områden 
att undersöka.  

Slutreflektioner  
Vi tror att alla människor vill bli sedda, hörda och respekterade, vilket enligt oss är 
grundtanken bakom validations- och reminiscensmetoden men även grunden bakom ett 
värdigt bemötande. Därför tror vi att det inte spelar någon roll huruvida en verksamhet baserar 
sin grundsyn på validations- och reminiscensmetoden eller någon annan metod, så länge 
verksamheten har en tydlig värdegrund som delas av alla på arbetsplatsen. En av våra 
intervjupersoner, Karin, berättar att hon tror att en verksamhet vinner tid genom att ha en 
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gemensam värdegrund och ett väl genompratat gemensamt mål. Detta tror vi också men 
framförallt tror vi att verksamheten vinner på detta genom att kvaliteten på arbetet blir bättre. 
Troligtvis förbättras även arbetsklimatet eftersom alla arbetar efter samma villkor vilket 
därför hindrar folk från att ”kolla snett” och motarbeta varandra. Under vår undersökning har 
vi förstått att en gemensam värdegrund fattas på flera av våra intervjupersoners arbetsplatser, 
hur skulle de annars officiellt kunna gå ut med att de arbetar med validations- och 
reminiscensmetoden och sedan inte försäkra sig om att alla anställda har utbildning och/eller 
kunskap om metoderna?  
    
Avslutningsvis har det varit mycket intressant att intervjua fem personer som har en sådan 
godhjärtad människosyn och som verkligen brinner för sitt arbete. Studien har dock även 
väckt frågor som ”hur arbetar de som inte delar verksamhetens värdegrund?”, ”varför 
fungerar det på vissa av våra intervjupersoners arbetsplatser och inte på de andra?”, ”hur ser 
en verksamhetschef till att alla medarbetar efterföljer verksamhetens gemensamma mål?”. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrund 

- Skulle du kunna presentera dig själv? Ålder, utbildning med mera. 
- Hur länge har du arbetat inom äldreomsorgen samt på din nuvarande arbetsplats? 
- Hur kommer det sig att du sökte dig till den här arbetsplatsen? Kände du till att 

arbetsplatsen arbetade efter validationsmetoden och reminiscensmetoden? Har du 
arbetat efter validations- och reminiscensmetoden tidigare? 

- När du började på den här arbetsplatsen fick du då gå utbildningar om metoderna?  
- Hur är det att arbeta med personer med demens? 
- Kan du berätta om din nuvarande arbetsplats? Kan Du beskriva en vanlig dag på din 

arbetsplats? 
 

Tillämpningen av metoderna 
- Kan du berätta hur ni på din arbetsplats använder sig av metoderna? 
- Berätta hur du implementerar arbetsmetoderna i ditt dagliga arbete. 
- Skulle du vilja berätta om ett möte mellan dig och en boende där du använde dig av 

enskild validation respektive reminiscens.  
- Skulle du vilja berätta om ett gruppmöte där du och eventuellt dina kollegor använde 

er av validationsmetoden respektive reminiscensmetoden.  
- Hur väljer ni era minnesutlösande symboler? 

 
Erfarenheter av metoderna 

- Hur var det att börja arbeta med metoderna? Tog det lång tid att komma in i arbete?  
- Vilka fördelar och nackdelar anser du att det finns med metoderna?  
- Vilka delar av arbetet med metoderna upplever du som roligast? 
- Vilka delar av arbetet med metoderna upplever du som svårast?  
- På vilket sätt påverkar metoderna dig i din yrkesroll?  
- Anser du att du som personal kan påverka hur ni arbetar rent praktiskt med 

metoderna? Berätta! 
- Anser du att din syn på metoderna delas av samtliga i arbetsgruppen/ har alla i 

personalen samma syn och tankar på metoderna?  
- På vilket sätt anser du att arbetet med metoderna påverkas av yttre faktorer som 

arbetsgrupp, arbetstempo, personalstyrka och arbetsbelastning?  
 
Stöd i arbetet 

- På vilket sätt får du hjälp och stöd i ditt arbete? I vilka situation anser du att du 
behöver hjälp och stöd? Vad skulle du vilja att din arbetsplats erbjöd för hjälp och 
stöd?  

- Känner du att du får stöd i arbetet med metoderna från din chef? Berätta! 
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