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todernas effekter sett ur ett personalperspektiv 
 
Författare: Regina Pettersson och Karin Tidblom 
 
 
 
Abstrakt 
 
The purpose of this essay is to examine how health care staff, in dementia care, feel that 
their work situation is affected by using two methods which are specifically designed 
for use in work with elderly persons suffering from dementia: validation and reminis-
cense. To examine this, we used a qualitative research method in the form of semi-
structured interviews with 6 assistant nurses/nurses. These nurses work in a living with 
dementia targeting which have recently applied the above two methods. Of the results 
reveals that nursing staff feel positive effects in their work through the use of validation 
and reminiscense. Examples of these positive effects are greater inclusiveness and 
strengthen relations in the staff group, strengthen relations between staff and residents, 
reduced medication of soothing medicine and improved communication with the per-
sons suffering from dementia. The results show that nursing staff feel that it can be dif-
ficult to absorb the working methods, the importance of sufficient time and continuous 
guidance in the exercise of the methods and the need for a genuine interest for them to 
generate positive effects. To seek answers to our study questions, the results were ana-
lyzed based on the theories of validation- reminiscense- and communication. 
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1 Inledning 
 
Medellivslängden i Sverige ökar och Thorslund (2002, s. 232) skriver att Sveriges be-
folkning, just nu, är äldst i världen vilket leder till att allt fler personer drabbas av de-
menssjukdom. Enligt Socialstyrelsen har idag cirka 140.000 personer i Sverige en de-
mensdiagnos (Socialstyrelsen, 2009). I litteratur som behandlar äldreomsorg kan man 
läsa att vården av dessa personer behöver utvecklas genom att hos omvårdnadspersonal 
öka kunskapen om demenssjukdomar och på vilket sätt man bäst kan ge den vård och 
omsorg som dessa personer behöver. Skog & Grafström skriver att “behovet av kompe-
tent personal inom geriatrik och äldrevård är idag mycket stort och behovet av utbildad 
personal kommer att öka ännu mer i framtiden” (Skog & Grafström, 2007, s.14). För-
fattarna skriver vidare ”för att arbetet ska kännas meningsfullt och viktigt så krävs att 
man har de kunskaper som behövs och att man uppfattar sitt arbete som meningsfullt, 
intressant och utvecklande” (Skog & Grafström, 2007, s.14 f). 
 
Arbete med demenssjuka personer kan vara ett svårt och krävande yrke vilket ställer 
höga krav på omvårdnadspersonalens kompetens. Detta är ett faktum som vi under vår 
utbildning på socialhögskolan har kommit i kontakt med under föreläsningar, i kurslit-
teratur men också under våra praktikperioder. Rahm Hallberg (2002, s. 46) beskriver att 
omvårdnadspersonal som arbetar med demenssjuka personer har låg arbetstillfredsstäl-
lelse och ofta drabbas av utbrändhet. Vidare menar hon att anledningen till detta kan 
vara brist på kompetens eller kommunikationssvårigheter mellan omvårdnadspersonal 
och demenssjuka personer. Detta kan resultera i svårigheter att ge varandra bekräftelse 
(Rahm Hallberg, 2002, s. 46). Thorslund beskriver också ett behov av ökad kompetens 
då ”allt för många av omsorgens personal går hem efter en arbetsdag med en känsla av 
otillräcklighet. Trots hårt och intensivt arbete har man ändå inte räckt till” (Thorslund, 
2000, s. 88).  
 
Landets kommuner satsar nu allt mer på ökad kompetens hos omvårdnadspersonal som 
arbetar inom demensvård. I exempelvis Vaxholm har man startat och genomfört ett 
projekt vilket ska resultera i förhöjd kunskap hos kommunens omvårdnadspersonal 
(vaxholm, 2009). Vidare har särskilda arbetsmetoder, för hur man på bästa sätt förhåller 
sig till demenssjuka, i större utsträckning blivit uppmärksammade och använda med 
goda resultat. Exempel på dessa metoder är reminiscensmetoden och validationsmeto-
den (Isaacs & Wallskär, 2004, s. 11; Westlund & Edvardsson, 2007, s. 47-48).  
 
Syftet med validationsmetoden är att se till och bekräfta den enskilda individen och 
dennes behov. Denna metod har kommit att vara till nytta då det gäller att hjälpa des-
orienterade äldre-äldre och för att hitta ett värdigt sätt för vårdpersonalen att kunna be-
kräfta den demenssjuke (Westlund & Edvardsson, 2002, s. 47). Andra positiva effekter 
med validationsmetoden kan vara minskad aggression samt ökad verbal kommunika-
tion hos demenssjuka personer (Feil, 2002, s. 37-38). 
 
Reminiscensmetoden syftar till att väcka minnen på ett personligt och meningsfullt sätt 
vilket ska kunna resultera i höjd livskvalitet hos demenssjuka personer. Exempelvis har 
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effekter av denna metod visat sig vara positiva då den demenssjuka personen i och med 
användandet av metoden blivit mer närvarande och aktiv i sin vardag (Almberg & Jans-
son, 2003, s. 99).  
 
Litteraturen beskriver positiva effekter hos demenssjuka personer när man använder 
dessa båda arbetsmetoder. Detta gör att vi ställer oss frågan om, och på vilket sätt, om-
vårdnadspersonal kan uppleva att dessa metoder är till hjälp och fördel i deras dagliga 
omvårdnadsarbete. Detta blir utgångspunkten i vår undersökning där vi vill undersöka 
om omvårdnadspersonal anser att validation- och reminiscensmetoderna är till för- och 
eller nackdel i deras dagliga arbete. Vi vill också undersöka om de upplever någon 
skillnad i sin nuvarande arbetssituation jämfört med innan metoderna implementerades 
på deras arbetsplats. 
 
Anledningen till att detta ämne kan vara intressant beror, som vi tidigare nämnt, på att 
litteratur beskriver att arbete inom demensvården kan vara betungande och skapa låg 
arbetstillfredsställelse. Detta kan exempelvis bero på bristande kunskaper och kommu-
nikationssvårigheter. Samtidigt beskriver litteraturen att behovet av kompetent personal 
ökar (Thorslund, 2000, s. 88; Pettersson & Backman, 2002) och att utvecklingen inom 
demensvården inte står i relation till de äldres behov (Thorslund, 2000, s. 58).  
 
Vi tror att vår undersökning skulle kunna vara till nytta för att se om dessa metoder kan 
vara ett bra sätt att tillmötesgå det ökade framtida behovet av kompetent och välmående 
omvårdnadspersonal som kan ge adekvat omsorg till demenssjuka personer. Ytterligare 
en anledning till att vår undersökning kan vara av intresse är att vi vill lämna ett bidrag 
till forskningen inom detta område då vi tycker att den behöver utökas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

2 Studiens syfte och frågeställningar 
2:1 Syfte 
 
Denna c-uppsats syftar till att undersöka hur omvårdnadspersonal inom demensvården 
upplever att deras arbetssituation påverkas av att arbeta med valida-
tions/reminiscensemetoden.  

 

2:2 Frågeställningar  
 

 Vilka effekter, positiva och/eller negativa, kan användandet av validations- och 
reminiscensmetoderna generera inom demensvården enligt dess omvårdnads-
personal? 

 Hur upplever omvårdnadspersonal att deras arbetssituation påverkas av ovan-
stående (eventuella) effekter?  

 Vad anser omvårdnadspersonal inom demensvården att det krävs för att kunna 
utöva validations- och reminiscensmetoderna? 

 

2:3 Studiens avgränsningar 
 
Äldreomsorgen är, enligt oss, ett mycket spännande område med många aspekter som 
skulle vara av intresse att undersöka. Vi har dock valt att fokusera på demensvården 
och dess omvårdnadspersonal. En avgränsning sker genom att vi endast undersöker hur 
omvårdnadspersonal (undersköterskor/vårdbiträden och sjuksköterskor) anser att arbete 
med reminiscens- och validationsmetoden fungerar. Vidare sker avgränsning genom att 
aktuell omvårdnadspersonal arbetar på ett särskilt boende för personer med demens-
sjukdom där man relativt nyligen har introducerat dessa två ovanstående arbetsmetoder. 
Gällande val av material till tidigare forskning, har vi avgränsat oss genom att till stor 
del använda forskningsmaterial från år 2000 och framåt. Denna avgränsning har gjorts i 
syfte att presentera relativt aktuella forskningsresultat.  
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3 Studiens upplägg 
 
Här följer en redogörelse av denna uppsats olika kapitel. Kapitel 1-5 beskriver bak-
grund och motiv till att denna studie utförts. Dessutom beskriver dessa kapitel studiens 
syfte och frågeställningar, en definition av centrala begrepp som används i studien samt 
en presentation av validations- och reminiscensmetoderna. I kapitel 6 och 7 presenteras 
en redovisning av ämnesområdets tidigare forskning samt en sammanfattning av denna. 
Vidare beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter i form av validations- reminiscens- 
samt kommunikationsteori. Kapitel 8 är ett metodavsnitt där vi beskriver val av forsk-
ningsmetod samt dess för- och nackdelar. Vidare beskriver detta avsnitt hur urvalet av 
intervjupersoner genomfördes, hur intervjuguiden utarbetades samt tillvägagångssättet 
vid intervjusituationerna. Avsnittet handlar vidare om studiens validitet, reliabilitet och 
dess generaliserbarhet. I kapitel 9-12 behandlas studiens resultat utifrån olika kategori-
er, en analys av detta resultat utifrån studiens teoretiska utgångspunkter samt en jämfö-
relse med tidigare forskning. Vidare förs en diskussion där resultatet sammanfattas och 
bedöms, en metoddiskussion samt förslag på fortsatt forskning.  
 

4 Centrala begrepp 
 
Följande avsnitt syftar till att tydliggöra de centrala begrepp som används genomgåen-
de i uppsatsen. Anledningen till detta är att läsaren ska få en så klar uppfattning som 
möjligt av hur dessa begrepp används och definieras. 
 

4:1 Demenssjukdom 
 
Demens är ursprungligen ett latinskt ord som betyder ”utan själ”. Att bli demenssjuk 
innebär att hjärnans celler skadas och att en person kontinuerligt förlorar sina intellek-
tuella funktioner, exempelvis minnet och det logiska tänkandet försämras. Att vara de-
menssjuk innebär ett svårt psykiskt och socialt handikapp som slutligen leder till döden, 
sjukdomen hänger dock inte samman med det normala åldersförloppet (Larsson & 
Rundgren, 2003, s.263). Demenssjukdom innebär vidare problem med aktivitet, varse-
blivning och kommunikation och den demenssjukas handlingar kan tyckas svårbegrip-
liga. Sjukdomen kan också innebära ökad aggressivitet och osäkerhet hos den drabba-
de, ofta beror detta på att en demenssjuk person har svårt att tolka och förstå intryck vid 
möten med andra människor vilket skapar stress (Edberg, 2002, s. 15-21). Andra vanli-
gen förekommande problem vid demenssjukdom är sömn- och eller vakenhetsstörning-
ar vilket kan leda till en förändrad dygnsrytm i alla stadier av sjukdomsförloppet (Skog 
& Grafström, 2007, s.116).  
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Om man misstänker att en person har drabbats av demenssjukdom kan man göra en 
demensutredning och det är en stor fördel att ställa en tidig diagnos. Ställd diagnos in-
nebär att man kan man minska oron och ovissheten men ofta kan man också sätta in en 
lindrande behandling vilken minskar lidandet hos den drabbade men också hos dennes 
anhöriga. En annan anledning till att tidigt undersöka om en person drabbats av de-
menssjukdom är att det finns andra sjukdomar som kan ge liknande symptom men som 
kan botas via exempelvis medicinering (Almberg & Jansson, 2003, s.46). 

4:2 Demensvård 
 
Hur man bör bemöta personer med demenssjukdom är något som behandlas i mycket 
litteratur. Edberg (2002, s. 9f) skriver att denna fråga är nästan omöjlig att besvara då 
alla personer har olika känslor och erfarenheter. Detta innebär att varje person måste 
ses som en individ och att demensvård bör fokusera på att försöka tolka och förstå vad 
individen uttrycker. Edberg skriver vidare om vikten av tonfall och kroppsspråk samt 
att omsorgspersonal bör rikta sin uppmärksamhet på de boende, att verkligen se dem 
istället för att tala över huvudet på den enskilde (2002, s. 17-21).  
   God omvårdnad kräver individuell vårdplanering eftersom varje person är unik. 
Dessutom handlar omvårdnad om att tillgodose personliga behov men också om att till-
varata individers egna resurser. Relationen mellan vårdaren och den hjälpbehövande 
kan ha avgörande betydelse för att demensvård (och vård i allmänhet) ska kunna sägas 
hålla hög kvalitet (Almberg & Jansson, 2003, s. 58f).  
   För att öka välbefinnandet hos en demenssjuk person menar Cars & Zander (2006, 
s.109) att det är viktigt att stödja de förmågor som fortfarande är bibehållna men också 
att kunna kompensera för bristande funktioner, detta kallas att stödja den enskildes 
”Jag” (jag-stödjande-förhållningssätt). Förutom att öka välbefinnandet hos den demens-
sjuka är detta också ett sätt att stärka dennes självkänsla samtidigt som man upprätthål-
ler en god omsorgskvalitet. Piuva, Grönquist & Söderlund (2000, s. 70) pekar på vikten 
av adekvata kunskaper hos de personer som ska arbeta inom demensvård. Eftersom be-
hovet av omvårdnad hos demenssjuka avgörs beroende på typ av demenssjukdom me-
nar författarna att rätt kunskaper gör att kvaliteten på omsorgen kan ökas avsevärt. 

4:3 Särskilt boende 
 
I SoL1 4:1 regleras Rätten till bistånd. Här kan man bland annat läsa om särskilda bo-
enden vilket är ett samlingsnamn för olika typer av gemensamma boenden. Vidare be-
skriver SoL, 5 kap 5 §, att det är kommunerna som ansvarar för att inrätta dessa särskil-
da boendeformer vilka ska tillgodose behov hos kommunens äldre. I olika kommuner 
varierar benämningarna på dessa boenden och deras olika verksamhetsinriktningar kan 
också skilja sig åt, vanligast är dock att gruppboenden är inriktade på demensverksam-
het (Westlund & Edvardsson, 2002, s.18).  
 
 
 

                                                 
1 Socialtjänstlagen 



 10

Nordström & Thunved (2006, s. 110) beskriver vilka krav ett särskilt boende ska upp-
fylla:  

 
Bostaden skall vara så utformad och utrustad att den boende ska ut-
veckla sina personliga resurser att leva ett självständigt liv, de boende 
skall varje tid på dygnet kunna erhålla de tjänster som krävs för att den 
boende skall kunna klara sin tillvaro och känna sig trygg och det skall 
finnas tillgång till personal som kan bedöma när det behövs social vård 
eller medicinsk och kan svara för att sådan ges. 
 

Thorslund & Wånell (2006, s.47) beskriver att det för en demenssjuk person kan bli 
aktuellt att flytta till ett särskilt boende när de inte själva kan klara sig i det egna hem-
met. I ett särskilt boende finns det tillgång till hjälp dygnet runt och där kan man på ett 
effektivare och enklare sätt organisera tillsynen med hjälp av omvårdnadspersonal. 
 

4:4 Omvårdnadspersonal 
 
Genomgående i uppsatsen använder vi begreppet omvårdnadspersonal för de personer 
som praktiskt arbetar med omvårdnadsarbete till personer med demenssjukdom.  
Vi har i denna uppsats valt att kalla undersköterskor och sjuksköterskor för detta ge-
mensamma begrepp. Detta med anledning av att vi intervjuar dessa två yrkesgrupper i 
vår studie. 
 
För att bli sjuksköterska krävs att man har gått en akademisk sjuksköterskeutbildning. 
Till sjuksköterskans arbetsuppgifter hör medicinsk behandling i form av injektioner och 
såromläggning, utformning av individuella vårdplaner, kontakt med övrig hälsosjuk-
vårdspersonal och vissa administrativa uppgifter  (Arbetsförmedlingen, 2009).  
 
För att få yrkestiteln undersköterska krävs en omvårdnadsutbildning. Arbetsuppgifter 
kan exempelvis vara att hjälpa de boende med personlig omvårdnad (vilken ska vara 
grundad på en individuell vårdplan), främja social aktivitet, skapa kontakt med de bo-
endes anhöriga samt att, efter delegering av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
(sjuksköterska), verkställa medicinska insatser (Arbetsförmedlingen, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 

5 Presentation av validations- och remini-
scensmetoderna. 
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5:1 Validationsmetoden 
 
Validationsmetoden är en arbetsmetod med olika tekniker som riktar sig till desoriente-
rade äldre-äldre2 personer och syftar, genom att erkänna och bekräfta deras känslor, 
bland annat till att hjälpa demenssjuka personer att återfå sin värdighet. Validation 
handlar om att erkänna känslor, att säga att dessa är sanna, hos en demenssjuk person 
vilket kan stärka dennes självkänsla. Målet med validering är utöver detta att exempel-
vis minska stress, öka verbal och icke-verbal kommunikation samt att förhindra tillba-
kadragande . Metoden är framställd med anledning av problematik att få desorienterade 
äldre-äldre personer verklighetsorienterade och avser att hjälpa dem återvända till det 
förgångna, den tid då de upplevde sig som betydelsefulla. Det kan också vara ett sätt att 
undvika verkligheten om denna känns plågsam (Feil, 2002, s.11ff). 
 

5:2 Reminiscensmetoden 
 
Reminiscensmetoden är en arbetsmetod som syftar till att öka livskvaliteten hos de-
menssjuka personer genom att hjälpa dem att bygga broar mellan det förflutna och real-
tid. Detta gör man genom att använda minnesväckare. Exempel på detta kan vara foto-
grafier, musik eller föremål från förr.  Då man drabbas av demenssjukdom är det van-
ligt att korttidsminnet försämras samtidigt som man ofta har minnen kvar från det för-
gångna. Att ta upp dessa minnen har, i forskning, visat sig ha mycket positiva och stär-
kande effekter för den demenssjukas livskvalitet. Exempel på dessa effekter är ökad 
självkänsla och ökad trygghet (Gynnerstedt & Schartau, 2000, s. 16-19). 
 

6 Tidigare forskning 
 
Då vi, utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, eftersökte tidigare forskningsmaterial 
inom aktuellt område kunde vi inte finna några tidigare studier gjorda exakt på detta 
ämne. Detta resulterade i att vi istället fick studera undersökningar relaterade till vårt 
ämnesområde för att på så sätt närma oss representativa forskningsresultat. Områden 
som vi har studerat är vård och omsorg av personer med demenssjukdom, Validations-
metoden och Reminiscensmetoden. 
 
En avgränsning har gjorts till studier vilka presenterar effekter hos demenssjuka genom 
användande av validationsmetoden och reminiscensmetoden. Anledningen till detta är 
att, utifrån dessa valda forskningsstudier, sedan kunna undersöka om omvårdnadsper-
sonal som arbetar med demenssjuka också kan uppleva eventuella effekter av valida-
tionsmetoden och reminiscensmetoden. Valet av forskningsmaterial är även gjort ut-
ifrån avsikten att hålla den röda tråden i uppsatsen. Detta med hänsyn till uppsatsens 
syfte och frågeställningar vilka alltså ska utforska om dessa effekter kan påverka om-
vårdnadspersonalens dagliga arbete. 

                                                 
2 Desorienterade äldre- äldre innebär i vår studie en person med demenssjukdom. 
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Vid sökning efter material till tidigare forskning inom ovanstående tre områden hittade 
vi mycket information, både svensk och utländsk. Vi har därför valt att avgränsa vårt 
urval genom att huvudsakligen använda forskning från år 2000 och framåt. Detta med 
undantag av forskning gällande validationsmetoden där urvalet var något mindre än i de 
två övriga kategorierna. Detta innebar att vi fick använda oss av relevanta och befintli-
ga forskningsresultat som speglade arbetsmetodens effekter. Ännu en anledning till att 
vi valde att främst använda oss av forskning från år 2000 och framåt är att vi vill an-
vända oss av så aktuella resultat som möjligt samtidigt som det underlättar hanteringen 
av det ansenliga material som framkom vid vår sökning. 
 

6:1 Sökvägar och tillvägagångssätt. 
 
Under tidsperioden 2009-02-20 till 2009-04-01 har vid ett flertal tillfällen litteratursök-
ningar gjorts i syfte att finna tidigare forskningsmaterial. Sökvägar som har använts är: 
CSA, EBSCO, DiVA och Cambridge journals. 
De ord som har används vid litteratursökning är bland annat validation, reminiscens, 
validationsmetoden, reminiscensmetoden, validationsmetoden + demens, demens + äld-
reomsorg, reminiscensmetoden + äldreomsorg, arbetsmetoder + äldreomsorg, trivsel + 
äldreomsorg, arbetsmiljö + omvårdnadspersonal + äldreomsorg, reminiscensmetoden + 
demenssjukdom, omvårdnadspersonal + demenssjukdom och ”att ha demenssjukdom”. 
Ovanstående ord har dessutom översatts till engelska för att få en vidare söknings-
aspekt.  
För att få uppslag och idéer om litteraturförslag har sökning även gjorts i Webbkatalo-
gen Libris där vi har tittat på tidigare C och D- uppsatser och deras referenslistor. 
 

6:2 Att arbeta med personer med demenssjukdom 
 
Vid våra studier av tidigare forskning har vi kunnat konstatera att arbete med demens-
sjuka personer kan beskrivas som ett svårt och krävande yrke. Rahm Hallberg beskriver 
exempelvis låg arbetstillfredsställelse och ökad utbrändhet hos omvårdnadspersonal 
som arbetar med demenssjuka och hon menar att detta kan bero på bristande kompetens 
hos omvårdnadspersonal eller kommunikationssvårigheter mellan denna personal och 
de demenssjuka personerna (2002, s.46). Ett annat exempel kan vara hur Thorslund 
menar att en känsla av otillräcklighet ofta uppstår hos omvårdnadspersonal trots ett hårt 
och intensivt arbete (2000, s. 88). I relation till hur arbete med demenssjuka kan beskri-
vas som tungt och arbetsamt beskriver dock en grupp undersköterskor och omvård-
nadsbiträden några positiva sidor av arbetet. Pettersson & Backman (2002, s. 22) be-
skriver i sin studie att denna grupp trivs med sitt arbete och att de upplever att de får 
mycket tillbaka av de äldre. Omvårdnadspersonalen beskriver att de upplever att de 
demenssjuka visar uppskattning och tacksamhet samt att personalen upplevde att de 
gjorde nytta. Att de äldres uppskattning är av stor betydelse för trivseln på arbetet kon-
stateras även av Karlsson & Stenfell (2005). Deras studie har bland annat som syfte att 
undersöka ”hur personalen trivs och vad som inverkar på trivseln” (Karlsson & Sten-
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fell, 2005) i deras dagliga arbetssituation inom äldreomsorgen. Deras resultat visar att 
uppskattning och feed-back från de äldre kan vara en faktor som påverkar omvårdnads-
personalens arbetssituation i positiv riktning. Exempel på feed-back kan vara att perso-
nalen blir igenkänd eller att man som personal får ett leende tillbaka. Andra faktorer 
som påverkade arbetssituationen positivt var att omvårdnadspersonalen kände att de 
kunde lära sig av de äldres visdom och tidigare erfarenheter. Resultatet visar vidare att 
kunskaper och samspel mellan personal och de demenssjuka kunde bidra till ökad 
självkännedom hos båda parter. Däremot menar författarna att stressig och fysiskt tung 
miljö påverkar personalen negativt.  
 
Pettersson & Backman (2002, s. 5) beskriver vidare att arbete med demenssjuka kan 
vara motsägelsefullt och kluvet och menar att detta kan bero på att höga krav ställs på 
personal utifrån lagstiftning, ledning och politiker. Samtidigt som resurser i fråga om 
pengar, personal och tid minskas så ökar antalet demenssjuka personer och behovet på 
god omvårdnad av dessa. Studien beskriver vidare att känslan hos omvårdnadspersonal 
av att inte räcka till, på grund av bristfälliga resurser, kan leda till att personal drabbas 
av skuldkänslor och ett dåligt samvete. Detta menar författarna kan bero på att omvård-
nadspersonal upplever att de inte kan ge den omvårdnad och livskvalitet som de de-
menssjuka har rätt till för att få ett värdigt liv. Thorslund (2000, s. 85) beskriver samma 
problematik och refererar till hur omvårdnadspersonal kan se svårigheter i att följa poli-
tikernas direktiv då de upplever att det handlar om att enbart hålla budget. Följande ci-
tat finns i ovanstående refererad litteratur: ”man vill så mycket, men resurserna finns 
inte. Det gör att man känner sig otillräcklig, och det blir svårt att tillgodose allas behov” 
(Thorslund, 2000).  
 
I den litteratur vi läst framkommer vikten av kompetent och professionell omvårdnads-
personal inom demensvården samt att det krävs ett genuint intresse, tålamod och myck-
et medmänsklighet (Almberg & Jansson, 2003, s.84). Enligt Abrahamsson (2003, s. 58-
59) finns det ett stort behov av utveckling inom demensvården. Det största problemet är 
enligt författaren brist på personal med lämplig utbildning. Skog & Grafström (2007, s. 
14) menar också att det är av vikt med adekvata kunskaper för att man, som omvård-
nadspersonal, ska uppleva sina arbetsuppgifter som stärkande, intressanta och menings-
fulla. Vidare skriver författarna att ett professionellt arbetssätt bland annat grundas på 
empati, självkännedom och kunskap. Det är också viktigt att omvårdnadspersonal upp-
lever de demenssjuka som värdefulla personer då detta kan påverka bilden av det egna 
arbetet i en positiv riktning genom att de själva då kan känna sig värdefulla. Det är även 
av vikt att omvårdnadspersonal kan visa mod, våga bli berörda samt visa äkthet och 
ärlighet för att på så sätt framstå som professionella. I en studie som bygger på kvalita-
tiv metod, gjord med undersköterskor under pågående demensutbildning, framkom det 
att attityden till de demenssjuka förändrades under utbildningens gång. Attityderna gick 
från att vara stereotypa och skapade ur ett personalperspektiv till att bli mer relationsin-
riktade och man började se den demenssjuka som en person. Studien visar att dessa po-
sitiva attityder fick omvårdnadspersonalen att se till lösningar istället för till problem i 
det dagliga arbetet (Skog & Grafström, 2007, s. 12-19).  
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Vikten av goda relationer mellan omvårdnadspersonal och sjuka inom demensvården är 
något som framkommer i fler studier. Greenwood, Loewenthal & Rose (2001) menar 
att en god relation mellan vårdare och demenssjuka kan leda till ett förbättrat allmän-
tillstånd hos den sjuka och att detta kan generera i ökad stimulans och möjlighet till ut-
veckling. Författarna skriver att det är viktigt att inte bara se den demenssjuka som en 
patient utan som en individuell person med egna behov av särskilt anpassad intellektu-
ell stimulans och träning. Studien baseras på en observation där en person med Alzhei-
merdiagnos, tack vare god relation med sina vårdare, lyckas utveckla färdigheter som 
gör att denna person i stor utsträckning kan fortsätta leva på det sätt han själv önskar. 
Edberg (2002, s. 153ff) beskriver en studie gjord under ett års tid på en sjukhemsavdel-
ning för vård av personer med demenssjukdom i ett sent stadium. Studien handlade om 
att man, på en av avdelningarna på sjukhemmet, ville studera hur det fungerade att infö-
ra en förändring vilken handlade om ”individuellt anpassad omvårdnad till patienterna i 
kombination med kontinuerlig handledning till personalen”. Syftet med att införa indi-
viduellt anpassad omvårdnad var bland annat att försöka stärka relationsaspekten (det 
vill säga det sätt på vilket personalen utför sina arbetsuppgifter och möter de äldre). 
Studien bedrevs som ett projekt, bland annat med utbildningsdagar, handledning och 
diskussionsforum för hur man skulle individanpassa omvårdnaden vilket genererade i 
ökade kunskaper. Dessa kunskaper skulle sedan implementeras med hjälp av ansvariga 
omvårdnadsassistenter på avdelningen. Resultatet av studien påvisade att handledning 
tillsammans med den nyinförda individuellt lämpade omvårdnaden genererade i positi-
va effekter så som minskad arbetsbelastning, ökad arbetstillfredsställelse hos persona-
len samt ökad inspiration. Resultatet visar även minskad förekomst av aggressivt bete-
ende hos demenssjuka personer. 
 
Pettersson & Backman (2002, s. 26) beskriver att omvårdnadspersonal tycker att det är 
viktigt att hinna ha social kontakt med de äldre för att på så sätt skapa trivsel i arbetet. 
Omvårdnadspersonalen anser därför att tillräckligt med tid är viktigt i omvårdnadsarbe-
te. Detta är även något som Ericsson (2006, s. 13f) uppmärksammat och hon beskriver 
hur det vid ett handledningstillfälle på ett gruppboende, av personalen, uttrycktes öns-
kemål om just mer tid till de demenssjuka för att på så sätt hinna tillgodose samtliga 
personers behov. Annars menade omvårdnadspersonalen att det ofta uppstår situationer 
när den eller de som ”pockar på mest uppmärksamhet” blir de som får all tid. Detta kan 
i slutändan innebära att den, för de demenssjuka, så viktiga stimulansen för vissa per-
soner uteblir. 
 

6:3 Reminiscensmetoden 
 
I de artiklar vi har läst är forskarna inte samstämmiga om huruvida reminiscensmetoden 
kan skapa positiva effekter hos personer med demenssjukdom. Resultaten skiljer sig åt 
och visar allt från stora effekter till att inte visa några effekter alls. Här nedan följer det 
urval av tidigare forskningsmaterial som vi valt att fokusera på.  
 
Gynnerstedt & Schartau (2000, s. 6) beskriver att forskning kring reminiscensmetoden i 
Sverige är relativt sparsam och att dokumentation i hur man arbetar med metoden är 
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begränsad. Detta stämmer överens med vår egen upplevelse då vi vid våra sökningar 
efter tidigare forskningsmaterial mestadels har hittat utländska studier. Detta kan even-
tuellt förklaras av att reminiscensmetoden i flertalet andra länder är välkänd och ofta 
använd (Isacs & Wallskär, 2004, s. 11). Gynnerstedt & Schartau (2000) presenterar 
dock resultatet ifrån ett EU-projekt (EQUAL) där Sverige medverkade. Syftet med det-
ta projekt var att höja livskvaliteten för personer med demenssjukdom genom muntliga 
berättelser. På detta sätt skulle det skapas ökad kunskap hos allmänheten och volontärer 
gällande demenssjukdomar och man skulle försöka finna en modell för gemensamt hi-
storieberättande vilken skulle kunna appliceras i olika länder och kulturer. Projektet 
utfördes och leddes av olika forskare från universitet och tog sin början 1997. Inblan-
dade länder var bland annat England, Frankrike och Sverige. I projektet ingick att ut-
bilda volontärer i demenssjukdomar och reminiscensmetoden för att dessa sedan skulle 
arbeta aktivt i äldrevården och på så sätt föra vidare dessa kunskaper till övrig omvård-
nadspersonal. Tanken med projektet var vidare att volontärerna skulle ha en handledan-
de roll och leda reminiscensgrupper där både personal och demenssjuka ingick. I dessa 
grupper använde man olika teman där man exempelvis diskuterade barndom, skolgång 
och helgtraditioner. Författarna beskriver resultatet av projektet (I Sverige) som lyckat 
och beskriver att både de äldre, volontärer och omvårdnadspersonal visade stor upp-
skattning vid dessa gruppmöten. Vid analys av den utförda studien har man gjort det 
utifrån begreppet livskvalitet och vad detta begrepp innebär. Valet av begreppet livs-
kvalitet kan tyckas logiskt då syftet med reminiscensmetoden enligt Almberg & Jans-
son kan beskrivas på följande sätt (2003, s.99)  ”att arbeta med reminiscenser är att höja 
livskvaliteten hos de personer som deltar”. De faktorer där förändring med säkerhet har 
uppmärksammats (i EQUAL-projektet) är personlig frihet i form av möjlighet att fatta 
beslut, uttalad tillfredsställelse i form av stärkt självkänsla och meningsfull aktivitet i 
form av utförande av dagliga intressen. Den positiva effekten stärkt självkänsla är något 
som även Gibson (2006, s. 28) nämner som en anledning till att använda reminiscens-
metoden. Han menar att denna positiva effekt genereras av att man visar ett genuint in-
tresse för hur den demenssjuka tidigare har levt. Dessa positiva effekter som remini-
scensmetoden genererar (enligt dessa studier) tänker vi skulle kunna vara till fördel i 
det dagliga arbetet för omvårdnadspersonal. Vi tänker oss att ökad självkänsla hos de-
menta personer kan skapa större förutsättningar att fatta egna beslut samt möjligheter 
till att vara mer aktiv i sina egna intressen. Detta i sig skulle även kunna främja en mer 
positiv arbetsmiljö för personalen. 
 
Till skillnad från i ovanstående studie skriver Thorgrimsen, Schweitzer & Orrell 
(2000), i sin utförda studie, att det vara svårt att urskilja några direkta effekter av remi-
niscensmetoden.  I deras studie använde man under 18 veckor reminiscensmetoden i en 
grupp med 11 personer med demensdiagnos. Dessa 11 personer delades upp i 2 grupper 
varav den ena, bestående av 4 personer, fungerade som kontrollgrupp och inte deltog i 
reminiscensövningarna vilket de övriga 7 deltagarna gjorde. Under dessa 18 veckor an-
vände man sig av olika teman (likt i den föregående studien) i reminscensgruppen. Man 
arbetade kring dessa teman genom att använda sig av fotografier som deltagarna själva 
tagit med. Dessutom använde man sig av musik, dans och drama. Resultatet visade, 
som tidigare nämnts, att inga större skillnader mellan de båda grupperna kunde urskil-
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jas efter 18 veckor. Författarna påpekar dock att studien är relativt liten och att resulta-
tet därför inte är överförbart.  
 
Tadaka & Kanagawa (2007) har gjort en liknande studie som Thorgrimsen, Schweitzer 
& Orrell, enligt ovan. De resultat som Tadaka & Kanagawa, uppvisar stämmer dock 
mer överens med de resultat EQUAL-projeketet påvisar. Under 8 veckor studerade man 
58 personer med demensdiagnos vilka delades upp i två grupper: en mätgrupp som fick 
genomgå ett reminiscensprogram på en geriatrisk mottagning samt en kontrollgrupp 
som följde sina vanliga vardagliga rutiner. Under dessa 8 veckor gjorde man upprepade 
kontroller av deltagarnas tillstånd i ”det dagliga livet”, exempelvis tillbakadragenhet, 
desorientering samt humör. Dessutom mätte man de kognitiva funktionerna. Efter ytter-
ligare 6 månader genomfördes slutligen en uppföljande mätning. Resultatet visade en-
ligt författarna på en tydlig skillnad mellan de båda grupperna, både tillbakadragenhet 
och kognitiva funktioner förbättrades i den grupp som följt reminiscensprogrammet. 
Författarna drar slutsatsen att reminiscensmetoden är mycket lämplig att använda i ar-
bete med demenssjuka personer men menar att den måste användas kontinuerligt om 
effekterna ska vara bestående. Att reminiscensmetoden måste ”underhållas” är något 
som kan verifieras av en c-uppsats gjord av Cortinovis & Neikter (2006) där deras re-
sultat beskriver att reminiscensmetoden ” har visat sig ha endast kortvariga effekter”. 
För att få önskat resultat i arbete med reminiscensmetoden rekommenderar dessutom 
flera forskare att man inte bör arbeta i allt för stora grupper då detta kan minska de öns-
kade positiva effekterna, exempelvis en ökad självkänsla hos de demenssjuka (Gibson, 
2006; Olsen, Hutchings & Ehrencrantz, 2000). 

6:4 Validationsmetoden 
 
Det urval av tidigare forskningsmaterial som vi funnit kring validationsmetoden och 
dess effekter är relativt sparsamt. Dock visar de resultat vi funnit på positiva effekter 
genom användandet av validationsmetoden vilka vi nedan presenterar. 
 
Naomi Feil, som är grundaren av validationsmetoden (Abrahamsson, 2003, s. 65), har 
själv utfört undersökningar om effekterna av metoden. Feil menar att validationsmeto-
den bland annat kan användas för att ge följande effekter: ökad social kontroll, minskad 
aggression, ökad verbal och icke-verbal kommunikation samt ökad självkänsla (Feil, 
2002, s. 37-38). Ovanstående resultat är något som även Morton & Bleathman (1990; 
1992) påvisar. Detta författarpar har gjort ett flertal studier av effekter i arbete med va-
lidationsmetoden. I en av dessa studier (1992) har man observerat 5 personer under 40 
veckor då man hade regelbundna validationsmöten. Resultatet av denna studie visar att 
flertalet av de personer som deltog uppvisade en förbättring av interagerade med övriga 
deltagande personer. Dessutom presenterade resultatet förbättringar gällande humör-
svängningar och verbal förmåga. Författarna reserverar sig dock mot studiens resultat 
då deltagarna är få.  
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Morton & Bleathman presenterar även en liknande utförd studie från 19903 där resulta-
ten pekar i samma riktning, det vill säga att deltagarna uppvisade förbättring avseende 
socialt beteende och kommunikationsförmåga.  
 
Tondi & Ribani m.fl. (2007) samt Deponte & Missan (2006) har utfört studier på vård-
hem för demenssjuka. Studierna har genomförts genom att man har jämfört grupper där 
man har arbetat med validationsmetoden med kontrollgrupper där man följt vanliga 
dagrutiner. En skillnad mellan dessa båda studier är dock att man i Deponte & Missans 
studie använde reminscensmetoden i kombination med validationsmetoden. Tondi & 
Ribani menar att deras resultat visade på förbättringar gällande rastlöshet, apati, irrita-
tion och nattligt beteende.  
 
Det resultat som Deponte & Missan (2006) presenterade visade en förbättring både på 
de fysiska och psykiska förmågorna hos de äldre, som ingick i validations- och remini-
scensgrupperna jämfört med kontrollgruppen, sett ur ett helhetsperspektiv. Dock var 
vissa resultat väldigt små och kunde därför inte innebära någon statistisk betydelse. 
Dock kunde man se relativt stor skillnad i den grupp där reminiscensmetoden var ut-
övad. I denna grupp kunde observeras förbättringar gällande de kognitiva och emotio-
nella förmågorna samt en förbättring i uppträdandet. I Validationsgruppen kunde man 
notera ett uppvisat minskat negativt beteende (exempelvis mindre rop och minskad ag-
gressivitet). Resultaten i studien tar hänsyn till inblandningen av omvårdnadspersonalen 
i validationsgruppen. Detta på grund av att de som medlare av arbetsmetoden kan 
komma att påverka effekterna på de äldre. Ovanstående positiva resultat ifråga om för-
bättring av negativt beteende är något som Feil (2002, s. 38) också konstaterar i en stu-
die utförd 1971. Denna studie utfördes under fem år på äldre-äldre desorienterade per-
soner och Feils resultat visar att ” det negativa beteendet minskade (gråta, banka, slå) 
och positivt beteende ökade (le, tala, hjälpa andra). De blev i hög grad medvetna om 
verkligheten utanför sig själva, de talade även utanför gruppens möten och var mer be-
låtna” (Feil, 2002, s. 38). 
 
Tondi & Ribani (2007) menar att utifrån deras resultat (vilket vi presenterat ovan) kan 
validationsmetoden vara ett exempel på att denna metod kan användas som ett verktyg 
för att minska aggressivt beteende hos personer med demenssjukdom samt för att för-
bättra omvårdnadspersonalens relationer med de samma. Att validationsmetoden är ett 
effektivt verktyg för att stärka relationer mellan demenssjuka och omvårdnadspersonal 
beskriver även Polmé (2008, s. 26-27). Han menar att, i situationer där frustration och 
irritation hos den demenssjuka uppstår4, kan validationsmetoden vara ett sätt att bekräf-
ta den sjuka i sitt beteende genom att ”kontra med en känsla som är lika stark eller star-
kare, eliminera känslan genom att fortsätta på samma tema samt bli en del av känslan 
genom att dela den” (Polmé, 2008, s. 26f). 
 

                                                 
3 Författarna menar att denna studie kan vara en av de första studierna gjord i England gällande effekter-
na av validationsmetoden. 
4 Exempel på detta kan vara om den demenssjuka upplever känslor av att vara inlåst på ett särskilt boen-
de. Detta genom att han eller hon inte kan koden till kodlåset.  
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I de studier vi ovan presenterat har flertalet av författarna reserverat sig mot resultaten 
då deltagarantalet i undersökningarna har varit lågt. Detta är något som Scott & Clare 
(2003) samt Finnema, Dröes, Ribbe & Van Tilburg (2000) instämmer i när de presente-
rar sina respektive litteraturstudier. Scott & Clare beskriver i en sammanfattad gransk-
ning (litteraturstudie) olika terapimetoder som ofta används på personer med demens-
sjukdom. Syftet är att utvärdera effekterna av dessa fyra terapimetoder5. Resultatet gäl-
lande validationsmetoden visar att det är svårt att mäta konsekvenserna av denna metod 
då gjorda studier ofta baseras på ett litet deltagarantal. Därmed kan resultatet inte visa 
någon signifikant betydelse och författarna menar att mätmetoderna behöver utvecklas 
för att man därigenom ska kunna få ett mer realistiskt resultat. Finnema et al. skriver att 
resultaten av studier på effekter av validationsmetoden är positiva. Dock påpekar förfat-
tarna att det finns metodologiska svårigheter genom visad brist på kontrollgrupper samt 
få deltagare i undersökningsgrupperna. 
 

6:5 Sammanfattande kommentarer samt användningsområde 
 
När vi sökte material till avsnittet ”tidigare forskning” så blev vi något besvikna då vi 
inte kunde hitta några studier som var direkt överförbara på vår egen studie. Detta in-
nebar att vi fick fundera över alternativa sätt att närma sig vårt forskningsområde vilket 
medförde att vi istället fick använda oss av studier relaterade till vårt syfte och våra frå-
geställningar. De ämnesområden som vi har valt att studera är vård och omsorg av per-
soner med demenssjukdom samt effekter av validations- och reminiscensmetoderna. 
 

 Vid vår forskningsgenomgång har det framkommit att omvårdnadspersonal som 
arbetar med demenssjuka ofta upplever sitt arbete som betungande samt att det 
föreligger risk för utbrändhet och låg arbetstillfredsställelse. Arbetet kan dock 
upplevas som positivt genom att de äldre visar sin tacksamhet och uppskattning. 
Forskningsresultaten visar också på att det ställs höga krav på omvårdnadsper-
sonalen samtidigt som resurserna är begränsade. Ökad kompetens hos omvård-
nadspersonal är något som efterfrågas och anses nödvändigt. 

 
 Vi upplever att forskningsfrågor kring arbete i demensvården är överhängande 

negativa. Vi hade gärna sett mer studier som fokuserar på att det faktiskt kan 
vara positivt och givande. 

 
 Studier utförda på effekter av validations- och reminiscensmetoden pekar på att 

livskvaliteten hos demenssjuka ökar. Detta innebär bland annat ökad självkänsla 
och, överlag, förbättrade kognitiva funktioner. Dock är studierna inte eniga då 
det gäller forskning kring reminiscensmetoden. Vissa studier visar tydliga posi-
tiva resultat medan andra, liknande utförda studier, uppvisar uteblivna resultat. 

 

                                                 
5 Exempel på dessa terapimetoder är: verklighetsorientering, validationsmetoden, reminiscensmetoden 
samt kognitiv stimulering. 
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 De forskningsresultat som vi har tagit del av beträffande validation- och remini-
scensmetoden är huvudsakligen utförda utifrån ett brukarperspektiv. Detta kan 
vi se som en nackdel då vi ska undersöka metoderna utifrån ett personalperspek-
tiv. Vi kan ändå se en fördel med dessa resultat då de har utforskat arbetsmeto-
dernas effekter vilka i sin tur kan hjälpa oss att skapa förståelse för våra egna 
studieresultat.  

 
 Studier gällande reminiscens- och validationsmetoden har haft ett lågt deltagar-

antal i undersökningsgrupperna, dessutom har man använt olika mätinstrument. 
Detta gör att resultaten och dess trovärdighet, enligt oss, kan ifrågasättas vilket 
även påpekas av vissa forskare (se avsnittet ”validation”). 

 
 Få studier på validation- och reminiscensmetoden är gjorda i Sverige och de 

flesta resultat vi har hittat kommer från USA och England. 
 
Nu har vi sett vilka slutsatser andra forskare har kommit fram till i sina forskningsresul-
tat gällande arbete och arbetsmetoder inom demensvården. Detta gör att vi, förhopp-
ningsvis, kan dra paralleller till våra studieresultat vilka vi kommer införskaffa genom 
intervjuer med omvårdnadspersonal på ett demensboende.  Att dessutom se tidigare re-
sultat av att använda ovanstående två metoder tycker vi krävs för att kunna se 
kopplingar mellan de eventuella förändringar som våra intervjupersoner beskriver i sitt 
arbete jämfört med tidigare arbetssituation (innan metoderna började användas). 
 
Utifrån de forskningsresultat som vi hittills har tagit del av känner vi oss mer trygga i 
att kunna gå vidare i vår egen forskning. Denna känsla bygger på att våra frågeställ-
ningar känns relativt outforskade men väldigt relevanta då vi har sett att dessa metoder 
kan ge goda effekter. Vi tror att äldreomsorgen idag är i behov av dessa goda effekter 
eftersom tidigare forskning på området pekar på att arbete med demenssjuka personer 
kan vara väldigt krävande. Det är med stor nyfikenhet som vi tänker undersöka vad 
våra frågeställningar visar och vi hoppas att vårt forskningsresultat kan bidra till att öka 
kunskapen om dessa metoder. 
 
 

 

7 Teoretiska perspektiv 

7:1 Val av teori 
Vi har valt att använda oss av kommunikationsteori, validationsteori samt reminiscens-
teori för att analysera det empiriska material som framkommer i vår studie. Anledning-
en till att vi har valt kommmunikationsteori grundar sig på att denna teori ser kommu-
nikationsprocessen ur ett helhetsperspektiv på så sätt att den tar hänsyn till individen i 
dess hela kontext, både social och fysisk miljö (Maltén, 1998, s. 45). Teorin utgår vida-
re från både verbal och icke-verbal kommunikation och varför denna utbyts. Denna teo-
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ri handlar om kommunikation och handling ” som ett beteende som påverkar andras 
beteende och åstadkommer förändring” (Dimbleby & Burton, 1997, s. 276). Detta anser 
vi vara relevant då vår studie syftar till att undersöka hur omvårdnadspersonal inom 
demensvården upplever att deras arbetssituation påverkas av att arbeta med validations-  
och reminiscensmetoderna. Valet gällande validations- samt reminiscensteori grundar 
sig på att dessa båda, samtidigt som de är två arbetsmetoder, dessutom är två egna teo-
retiska utgångspunkter vilket gör att det känns relevant att använda sig av dem för att 
analysera vårt resultat. Detta grundar vi på att dessa båda teorier beskriver positiva ef-
fekter hos demenssjuka personer vilket vi menar ligger till grund för studiens syfte och 
frågeställningar: att undersöka hur omvårdnadspersonalens situation påverkas av detta. 
 

7:2 Validationsteori 
 
Validationsteorin syftar till att bekräfta och erkänna en persons känslor och utform-
ningen och grunden till validationsteorin bygger på en rad olika teoretiska antaganden. 
Några exempel på dessa antaganden är: 
 

 Betrakta din klient som en unik individ (Abraham Maslow) 
Acceptera din klient utan att döma (Carl Rogers) 
Känslor som uttrycks och sedan blir erkända och bekräftade av 
en betrodd lyssnare avtar i intensitet. Då de ignoreras och för-
nekas tilltar de i styrka. Den ignorerade katten blir en tiger. 
(Carl Jung) (Feil, 2002, s. 12-14).  

 
I huvudsak bygger dock validationsteorin på Erik H. Eriksons teori om människans ut-
veckling i olika livsstadier6 och den är utarbetad av Naomi Feil som är en amerikansk 
socialarbetare. Validationsteorin har delat upp människans utvecklingsfaser på ungefär 
samma sätt som Erik H. Erikson men menar att det finns ännu en fas i livets slutskede 
då äldre-äldre bearbetar oupplösta känslor och gör upp med sitt förflutna.  
Feil menar vidare att man kan dela in desorienterade äldre-äldre i fyra olika stadier7 där 
de uppvisar olika grader av förvirring. Detta innebär enligt Feil att dessa personer, i oli-
ka stor utsträckning, har dragit sig tillbaka från verkligheten men hon påpekar vidare att 
det också finns personer som rör sig mellan de olika stadierna (2002, s. 9-20, 45-55).  
Forskningsresultat visar positiva effekter av validationsmetoden hos personer med de-
menssjukdom. Effekterna kan delas upp i mätbara8 och icke mätbara9 resultat (Feil, 
2002, s. 37-40).  

                                                 
6 Erik H. Erikson delar in människors liv i 8 stadier. Dessa är: spädbarnsålder, småbarnsålder, lekålder, 
skolålder, tonår, tidiga vuxenår, vuxenålder samt ålderdom. Erikson menar att människor har olika ”livs-
uppgifter” vid olika åldrar och att tidigare lyckade erfarenheter skapar framgång i aktuellt stadium. 
7 De fyra stadierna: Malorienteringsfasen kännetecknas av ”delvis och oroligt orienterande till verklighe-
ten”.Tidsförvirring. I denna fas uppstår ”förlust av kognitiv förmåga”. Upprepade rörelser. Här ersätts 
talet av upprepade rörelser. Vegeterande fasen innebär ”ett totalt tillbakadragande in i sig själv”. 
8 Mätbara resultat  
”Ökad social kontroll, mindre aggression, ökad verbal kommunikation, ökad icke-verbal kommunikation 
samt, mindre av gråt, gående fram och tillbaka (upprepande beteende)” ( Feil, 2002, s. 37-38). 
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Något som är av stor vikt om man ska arbeta med validation är att känna till de de-
menssjukas bakgrund. Exempel kan vara tidigare yrke, familjesituation, religion eller 
fritidsintressen. Anledningen till att denna vetskap har så stor betydelse är att man som 
vårdpersonal, med hjälp av denna information, kan bygga en meningsfull relation till 
den man vårdar samtidigt som man förstår vad de känslor som framkommer vid valide-
ringen egentligen betyder. Detta i sin tur kan resultera i att samspelet och kommunika-
tionen mellan demenssjuka personer och omvårdnadspersonal ökar (Feil, 2002, s. 56-
57). Feil skriver vidare att detta är ett av de främsta målen med validationsmetoden: att 
”öka den verbala och den ickeverbala kommunikationen” (Feil, 2002, s. 13). 
 
Omvårdnadspersonalens främsta uppgift är enligt Feil (2002) att hjälpa demenssjuka 
personer ”att uppnå deras slutliga livsuppgift, att få dö i frid. För detta krävs en betrodd 
lyssnare som respekterar äldre människors känslor och vet att varje känsla är sann” 
(Feil, 2002, s.34). I arbete med validationsmetoden måste man, som omvårdnadsperso-
nal, acceptera det faktum att äldre-äldre kan ha ett behov av att bearbeta tidigare pro-
blem eller konflikter. Man måste dessutom, som omvårdnadspersonal, kunna acceptera 
att gamla människor fysiskt försämras och enligt Feil (2002, s. 36) kan denna insikt in-
nebära minskad risk för utbrändhet och känsla av att ha misslyckats i sitt arbete. Om 
man inte kan acceptera att dessa desorienterade personer inte beter sig enligt normen, 
det vill säga att de inte kontrollerar känslor, kommunicerar med ord, lyssnar aktivt eller 
följer uppsatta rutiner, kan känslor av misslyckande uppstå hos omvårdnadspersonal. 
Utbrändhet hos omvårdnadspersonal kan bero på orealistiska förväntningar genom att 
de demenssjuka inte längre kan komma ihåg exempelvis namn eller tid (Feil, 2002, s. 
36). 
 
För att kunna hjälpa en desorienterad äldre måste man uppvisa stor omtänksamhet, vara 
fantasifull, vara lyhörd och empatisk och dessutom villig att kunna hantera eventuellt 
starka känslor hos den sjuka.  
 

Vårdare som inte kan dela intima känslor med desorienterade 
mycket gamla människor som uttrycker sig fritt är inte lämpa-
de för detta arbete. Människor som kommunicerar enbart på 
verbal, intellektuell, kontrollerad och logisk nivå kommer inte 
kunna använda validationsteknik med empati. De kommer att 
känna sig mycket illa till mods och vända sig från de desorien-
terade äldre-äldre eller ge dem lugnande medicin (Feil, 2002, 
s.33-37).  

7:3 Reminiscensteori 
 

                                                                                                                                              
9Icke mätbara resultat 
”Minskad ängslan, större självkänsla, mindre tillbakadragande samt, bearbetning av ofullbordade livs-
uppgifter” (Feil, 2002, s. 37-38). 
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Reminiscensteorin har främst utvecklats och tillämpats i England och USA. Dock 
sprids nu kunskapen om denna teori och arbetsmetod till allt fler länder. Innan år 2004 
var tillämpningen av arbetsmetoden och dess teori sparsam i Sverige. Men idag, fem år 
senare, har både dokumentation och tillämpning ökat (Gynnerstedt & Schartau, 2000, s. 
5-6).  
 
Reminiscensteorin kan sägas handla om en process som både ska framkalla minnen och 
berätta om tidigare erfarenheter och gångna tider. För att framkalla tidigare erfarenheter 
och minnen hos en demenssjuk person så använder man sig av så kallade minnesväcka-
re eller ”triggers”10 samt av samtalet som är den vanligaste minnesväckaren då den kan 
användas spontant och var man än befinner sig. Anledningen till att använda dessa 
minnnesväckare är att reminiscensteorin bygger just på personers hågkomster från ett 
tidigare liv. Syftet med att väcka tidigare minnen är för att på så sätt öka livskvaliteten 
hos demenssjuka personer. (Isaacs & Wallskär, 2004, s. 9-14). 

 
Att arbeta med reminiscensmetoden har, enligt vård- och omsorgslitteratur samt forsk-
ning, många fördelar11.  Exempel på dessa fördelar är: 
 

 Reminiscensmetoden gör så att den demenssjuka personen får uppleva en tid då 
denna var frisk och vital, en positiv tid i livet. 

 De minnen som kan dyka upp under aktivt arbete med metoden kan öka trygg-
heten och stärka självkänslan hos den sjuke. 

 Under reminiscenstillfällena är det den sjuke som har kontroll över den rådande 
situationen. Detta gör att det är denna som bestämmer vad man ska prata och 
inte prata om. 

 Reminiscensarbetet kan göra så att relationen mellan vårdare och den demens-
sjuka stärks och utvecklas genom att förståelsen ökar. 

 Kontakten med det förflutna kan göra så att den sjuka blir mer fokuserad och 
närvarande i nuet. 

 Kommunikationen mellan vårdare och den sjuka ökar (Isaacs & 
Wallskär, 2004, s. 13). 

 Identiteten kan bevaras. 
 Berättarhistorierna går i arv till familjen och andra närstående. 
 Metoden kan verka som ett verktyg för att kommunicera känslor 

(Gynnerstedt & Scharttau, 2000, s. 18) 
 
Att arbeta med reminiscensmetoden innebär att man jobbar på ett planerat och struktu-
rerat sätt. Det är viktigt att ha kunskap om demenshandikapp och den äldres levnadshi-
storia om man ska kunna utföra reminiscenser på ett effektivt och stödjande tillväga-
gångssätt. För att ta reda på den äldres levnadshistoria kan anhöriga vara till stor hjälp 
(Isaacs & Wallskär, 2004, s. 15). En annan fördel med reminiscensarbete är att det kan 

                                                 
10 Triggers är ett annat ord för minnesstimulerare eller minnesväckare. Det kan exempelvis vara fotogra-
fier, musik eller föremål från förr (Gynnerstedt & Schartau, 2000, s. 16-19). 
 
11 Se även avsnittet tidigare forskning. 
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minska avståndet mellan omvårdnadspersonal och äldre samt att det främjar personal-
utveckling. Genom att, som personal, känna till en annan människas förflutna kan un-
derlätta förståelsen för hur denna person agerar i nuet. Omvårdnadspersonal och boende 
lär sig att lita på varandra genom reminiscensarbete och detta leder i sin tur till att ex-
empelvis makt och regler får mindre fokus (Gynnerstedt & Schartau, 2000, s. 20). 
 
Gibson (2006, s. 10) menar att det finns tre viktiga aspekter i ett lyckat reminiscensar-
bete: för att arbetet ska bli effektivt krävs ett genuint intresse för människor och deras 
levnadshistorier. Man måste vidare respektera att alla människor har haft olika roller 
och upplevelser under sitt liv vilket påverkar dem och slutligen måste en person som 
ska arbeta med reminiscens verkligen tycka att det är roligt och meningsfullt. Vidare 
skriver Gibson (2006, s. 18-19) att interaktionen mellan den som berättar och den som 
lyssnar spelar en stor roll för utfallet samt att man måste respektera att inte alla perso-
ner vill minnas. Vissa minnen kan dessutom vara smärtsamma och då är det viktigt som 
omvårdnadspersonal att man är beredd på, och klarar av, att hantera de känslor dessa 
smärtsamma minnen väcker. 
 

7:4 Kommunikationsteori 
 
Ordet kommunikation härstammar från latinets ”communicare” och betyder att både 
tankeinnehåll och avsikter ska uppnå ett gemensamt mål. Det vill säga, ”att vi både 
meddelar oss och delar med oss av något - innebörder, upplevelser, känslor, handlingar 
och värderingar” (Nilsson & Waldemarson, 2007, s. 11) när vi kommunicerar. Vårt 
språk och kommunikation gör det möjligt för oss människor att möta och förstå var-
andra. Att kunna mötas och tillsammans skapa något gör att vi människor kommer 
närmare varandra, (Nilsson & Waldemarson, 2007, s. 11). Vidare förklarar ovanstående 
författare att kommunikation också kan innebära ”information, påverkan, tanke, känsla 
och bekräftelse; med kommunikation visar vi hur vi upplever och reagerar på den per-
son som vi pratar med” (Nilsson & Waldemarson, 2007, s. 12). Detta menar författarna 
innebär att kommunikation är  
 

En process där två eller fler personer skickar budskap till var-
andra och där de visar hur de påverkar varandra, uppfattar sig 
själva och situationen samt vilket innehåll de lägger in i sina 
budskap (Nilsson & Waldemarson, 2007, s. 12). 
 

För att kunna beskriva och tolka samspel genom kommunikation mellan människor kan 
man använda sig av en kommunikationsteori12. Maltén (1998, s. 45-68) beskriver ex-
empelvis den interaktiva kommunikationsteorin vilken är en teori som kan vara ett sätt 
att förklara eller tolka det kommunikativa samspelet. I denna teori ser man det mänskli-
ga samspelet som en interaktion mellan den miljö, både social och fysisk, en människa 

                                                 
12 Exempel på kommunikationsteorier är; kognitiva teorier som lägger vikt på individens känslor, hand-
lingar och tankar (”hur tänker du då?”, Vilka känslor överväger i den här situationen?”, Maltén, 2008, 
44). Sociala teorier som fokuserar på individens sociala bakgrund och dess inlärning (“hur ser du på din 
barndom?”, ”Kan du beskriva din skoltid?”, Maltén, 2008, 44). 
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befinner sig i och hans eller hennes biologiska och psykiska jag. I denna teori ser man 
alltså till ett helhetsperspektiv och man menar att eventuella kommunikationsproblem 
måste belysas utifrån detta. Teorin utgår från både den verbala och den icke-verbala13 
kommunikationen och varför denna utväxlas. På detta sätt handlar denna teori om 
kommunikation och handling ” som ett beteende som påverkar andras beteende och 
åstadkommer förändring” (Dimbleby & Burton, 1997, s. 276). 
 

8 Forskningsmetod  
 
Här nedan följer en presentation och motivering av studiens valda forskningsmetod och 
dess genomförande. 

8:1 Val av forskningsmetod  
 
Då vi, utifrån vårt syfte, skulle söka svar på våra frågeställningar använde vi oss av en 
kvalitativ undersökning där empirin inhämtades med hjälp av semistrukturerade inter-
vjuer. Intervjuerna utfördes på 6 personer, alla yrkesverksamma inom äldreomsorgen, i 
form av omvårdnadspersonal (undersköterskor och sjuksköterskor) på ett demensboen-
de.  Enligt Larsson (2005, s.92) kan den kvalitativa metoden skapa en möjlighet att 
”uppleva vad den andra upplever” eller ”se världen med den andras ögon”. För oss 
kändes det relevant att få träffa omvårdnadspersonal och föra ett samtal kring våra frå-
geställningar och i och med detta höra dem själva formulera sina åsikter och synpunk-
ter. Anledningen till att vi valt dessa personer är att de har erfarenhet av arbete inom 
demensvården, både innan och efter att reminiscens- och validationsmetoderna inför-
des. Vi hoppas att vår valda kvalitativa metod kommer att ge oss en god inblick i hur 
omvårdnadspersonal ser på ovanstående två arbetsmetoder och hur metoderna kan på-
verka deras arbetssituation. 

8:2 Forskningsmetodens för- och nackdelar 
 
En styrka hos den kvalitativa forskningsmetoden är enligt Kvale (1997) att intervjusam-
talet ”kan fånga en mängd olika personers uppfattningar om ett ämne och ge en bild av 
en mångsidig och kontroversiell mänsklig värld” (Kvale, 1997, s. 14). Ytterligare en 
fördel med denna metod är att man som forskare kan dra fördel av den egna förförståel-
sen och Kvale menar att det är viktigt med kännedom om det aktuella forskningsområ-
det då detta är en förutsättning för att kunna ställa relevanta frågor (Kvale, 1997, s. 92). 
Dessa ovanstående styrkor har vi valt att dra nytta av genom att utföra semistrukturera-

                                                 
13 Verbal kommunikation innebär de ord, den skrift, det språk och de samtal som vi människor emellan 
utövar. Det är den kommunikation som är lätt att uppfatta och höra med bara örat och se med blotta ögat. 
Icke- verbal kommunikation kan innebära kroppshållning, gester, rörelser och mimiker. Andningsrytm, 
tonfall, smaker, lukter, färger och betoningar är andra exempel på icke-verbal-kommunikation (Nilsson 
& Waldemarson, 2007, s. 65). 
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de intervjuer vilka har som syfte att skapa möjligheter och förutsättningar för intervju-
personerna att fritt kunna uttrycka sina uppfattningar (Kvale, 1997, s. 117). Vår egen 
förförståelse består i arbete och praktikperioder inom demensvården eller relaterade till 
denna. Vår förförståelse gällande validations- och reminiscensmetoderna består i un-
dervisning vid Socialhögskolan samt extraarbete som omvårdnadsbiträde på ett särskilt 
boende där man arbetade med dessa båda metoder. Detta gör att vi har en god inblick i 
ämnesområdet samt är positivt inställda till arbetsmetoderna. Detta menar vi kan vara 
både till för- och nackdel på så sätt att vår positiva inställning kan ha påverkat intervju-
personerna i positiv riktning.  
Intervjuaren själv är det viktigaste verktyget vilket kan vara positivt när man införskaf-
far kunskap, detta kan dock innebära att man bör ta hänsyn till etiska och vetenskapliga 
aspekter14 (Kvale, 1997, s. 109-112). Det är även viktigt som intervjuare att vara med-
veten om reliabilitetsproblem gällande ledande frågor under intervjuernas genomföran-
de. Kvale (1997, s. 213) menar att man som intervjuare oavsiktligt kan inverka på de 
svar som intervjupersonen ger. Vi som forskare kommer vara uppmärksamma på denna 
problematik men inser att det är svårt att inte indirekt påverka intervjupersonen då man 
under intervjuns gång både speglar intervjupersonens svar samt interagerar med inter-
vjupersonen på ett både medvetet och omedvetet plan (Kvale, 1997, s. 213). 
 

8:1:1 Urval och genomförande 

8:1:2 Urvalskriterier 
 
När vi letade efter intervjupersoner diskuterade vi författare om vi själva hade, eller 
kände någon som hade, kontakter inom demensvården. Vi var på det klara med att vi 
ville intervjua omvårdnadspersonal på ett särskilt boende för personer med demens-
sjukdom, där man relativt nyligen hade infört validations- och reminiscensmetoderna. 
Av denna anledning bortsorterades andra boenden där man inte använder dessa båda 
arbetsmetoder. Detta med anledning av att vi ville att intervjupersonerna skulle vara väl 
bekanta med validations- och reminiscensmetoderna samtidigt som de skulle vara väl 
insatta i hur det är att arbeta med demenssjuka personer i en verksamhet där man inte 
använder någon av dessa 2 ovanstående arbetsmetoder. Val av verksamhet och inter-
vjupersoner kom att hamna på ett särskilt boende för personer med demenssjukdom be-
läget i en kommun norr om Stockholm där man har implementerat validations- och re-
miniscensmetoderna i sin verksamhet under ett 2-årsprojekt på initiativ av denna kom-
muns socialnämnd15. En av anledningarna till att valet föll på ovanstående boende var 
att en av oss kom i kontakt med detta boende genom tidigare studiepraktik. En annan 
anledning till detta val var att detta boendes personal motsvarade våra kriterier på inter-
vjupersoner genom att projektet startats nyligen och fortfarande pågår. Förhoppningen 
är att ovanstående val ska utmynna i kreativa samtal med intervjupersonerna genom att 

                                                 
14 Exempel på etiska och vetenskapliga aspekter är: vetenskapligt ansvar, relationen till undersöknings-
personer samt konfidentialitet (Kvale, 1997, s. 109-112).  
15 Samtlig tillsvidareanställd personal utbildas i validations-och reminiscensmetoderna på Liljeholmens 
folkhögskola.  
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de nyligen förvärvat dessa kunskaper samtidigt som de har de gamla arbetsmetoderna 
färskt i minnet.  
 

8:1:3 Intervjupersonerna 
 
Urvalet av intervjupersoner gjordes genom att vi kontaktade boendets enhetschef och 
projektets ledare för att genom dem få veta lite mer om projektet samt ta reda på om det 
var i sin ordning att vi intervjuade några ur personalgruppen. Responsen ifrån dem var 
enbart positiv och vi fick deras tillstånd att fritt fråga i personalgruppen om det fanns 
någon som var intresserad av att delta i vår undersökning. Vi valde att fråga boendets 
samtliga sjuksköterskor (två stycken) och flera omvårdnadsbiträden/undersköterskor 
vilka arbetade på olika avdelningar på boendet. Dessa val av professioner gjordes för 
att vi ville ha båda yrkesgruppernas synpunkter på studiens frågeställningar. Båda sjuk-
sköterskorna och fyra omvårdnadsbiträden/undersköterskor visade intresse för vår stu-
die, dess frågeställningar och syfte och ville delta i intervjuerna vilket gjorde att urvalet 
föll sig naturligt på dessa personer. Sammanlagt blev sex personer intervjuade. De per-
soner som vi har intervjuat har alla gått rekommenderad utbildning, tillhörande kom-
munens projekt, i båda arbetsmetoderna och känner sig väl förtrogna med dem.  

8:1:4 Intervjuguiden  
 
Intervjuguiden är i huvudsak utformad utifrån studiens syfte och frågeställningar men 
även utifrån de tre olika teman som framkom då vi eftersökte tidigare forskningsmate-
rial (hur det är att jobba inom äldreomsorgen samt validation- och reminiscensmeto-
den). Intervjufrågorna är utarbetade så att de både ska kunna spegla ett, utifrån inter-
vjupersonen sett, individuellt perspektiv samt utifrån ett perspektiv som speglar effek-
terna av arbetsmetoderna. Frågorna i intervjuguiden är utarbetade utifrån en semistruk-
turerad form. Detta innebär att guiden innefattar en översikt av ämnen, i vilken tur de 
ska genomgås samt förslag på frågor som kan ställas under intervjun. Anledningen till 
detta är att lämna utrymme och möjligheter till förändringar och för att, under intervju-
erna, kunna göra uppföljning av vissa frågor (Kvale, 1997, s. 117). 
 

8:1:5 Genomförandet  
 
Intervjuerna ägde rum under vecka 16 år 2009. Samtliga intervjuer förutom en utfördes 
på intervjupersonernas arbetsplats. En av intervjuerna genomfördes på ett café där vi 
kunde sitta i avskildhet och inte bli störda. Dessa val gjordes av intervjupersonerna 
själva. Varje intervju spelades in på band för att genom detta ha bra förutsättningar att 
hantera det empiriska materialet.  
Några dagar innan intervjutillfället fick varje intervjuperson ta del av de på förhand fö-
reslagna frågorna och intervjuguidens centrala teman samt ett introduktionsbrev vilket 
beskrev studiens syfte. I detta brev informerade vi vidare intervjupersonerna om att del-
tagandet var frivilligt, anonymt, att de kunde undvika att besvara frågor samt att de när 
som helst kunde avbryta intervjun. Detta val gjordes på grund av att intervjupersonen 
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skulle få en chans att förbereda sig och ha en möjlighet att tänka igenom frågorna innan 
intervjun. Intervjuerna genomfördes genom att vi båda var närvarande men enbart en 
person ställde frågorna. Den andras roll bestod i att anteckna, lyssna aktivt, sköta band-
spelaren och om det behövdes, komma med kompletterande frågor om något behövdes 
klargöras. Detta tillvägagångssätt valdes för att intervjupersonen inte skulle känna sig 
”utfrågad” eller utstuderad av 2 personer. Vi ville att intervjupersonen skulle känna sig 
trygg och bekväm i intervjusituationen. Innan intervjuerna påbörjades informerade vi, 
ännu en gång, intervjupersonerna om att deltagandet var frivilligt, att de inte behövde 
svara på frågor som kändes obekväma samt att intervjuerna kunde avbrytas om de så 
önskade. 
 

8:2:1 Databehandling och analys 
 
Då intervjuerna var genomförda valde vi att tillsammans, vid två tillfällen, 
lyssna på banden med det inspelade empiriska materialet och jämförde dessa 
inspelningar med de anteckningar som förts parallellt med intervjuerna. Detta 
gjordes med anledning av att undvika att någon information från intervjuerna 
föll bort samt för att få en möjlighet att diskutera våra upplevelser under inter-
vjusituationerna. Efter detta valde vi, återigen tillsammans, att transkribera 
intervjuerna omedelbart för att på så sätt ha intervjuernas svar och intryck 
nära till hands i minnet. Vid transkriberingen valde vi att korrigera upprep-
ningar och talspråk som kan försvåra läsförståelsen och tolkningen av mate-
rialet. Efter transkriberingen kasserades de kassettband som intervjuerna var 
inspelade på. 
Nästa steg var att var och en, på egen hand, läste på igenom det transkriberade datama-
terialet för att kunna finna centrala teman som var framträdande i intervjusvaren. Däref-
ter diskuterade vi gemensamt de kategorier som var mest framträdande utifrån resulta-
tet. De kategorier som framkom var: att arbeta inom demensvård, arbetsmiljö, relatio-
ner, kommunikation samt kompetens. 
 
Vid analysarbetet använde vi en kombination av så kallad meningskoncentrering och 
meningskategorisering. Meningskoncentrering innebär att ”de meningar som intervju-
personerna uttryckt formuleras mer koncist. Långa uttalanden pressas samman i kortare 
uttalanden, i vilka den väsentliga innebörden av det som sagts omformuleras i några få 
ord” (Kvale, 1997, s. 174). Meningskategorisering ”innebär att intervjun kodas i kate-
gorier. Långa uttalanden reduceras till enkla kategorier. Kategorierna kan ha utvecklats 
i förväg eller växa fram under analysens gång” (Kvale, 1997, s. 174).  

8.2:2 Validitet 
 
God validitet kan likställas med ”om vi empiriskt undersöker det som vi på den teore-
tiska nivån påstår att vi undersöker” (Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wengerud, 2007, 
s. 63). För att stärka denna studies validitet har vi valt att intervjua personer som har 
erfarenhet av både arbete med demenssjuka personer samt arbete med validations- och 
reminiscensmetoderna. Detta val är gjort med utgångspunkt ifrån studiens syfte och 
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frågeställningar vilka speglar ovanstående arbetsmetoder ur ett personalperspektiv. Vår 
förhoppning var att dessa valda personer skulle kunna ge oss meningsfulla synpunkter 
på studiens intervjufrågor. Samtliga valda intervjupersoner visade, vid en förfrågan om 
att vilja delta i vår undersökning, en positiv inställning vilket vi menar kan ha påverkat 
resultatet på så sätt att vi inte vet vilken inställning övriga anställda på detta boende har 
till att använda arbetsmetoderna. En tanke som väckts är om denna vilja att delta i in-
tervjuundersökningen har haft sin grund i en positiv inställning till arbetsmetoderna 
vilket i så fall ger en ensidig bild i resultatet. 
 
Under hela forskningsprocessen har vi ständigt försökt att granska oss själva för att ge-
nom detta även stärka undersökningens validitet. Vi har bland annat fört diskussioner 
oss emellan kring vårt val av presenterat forskningsresultat, kring använd litteratur samt 
av vår egen inställning till de båda metoderna. Detta har vi gjort på grund av hur Kvale 
(1997, s. 231) beskriver vikten av att, som forskare, fortlöpande kritiskt granska sig 
själv. 
 
Nämnas bör att vi är väl medvetna om att urvalet av intervjupersoner inte är representa-
tivt ur ett genusperspektiv då samtliga dessa personer är kvinnor. Valet av enbart kvin-
nor grundar sig på att den man som tillfrågades inte var intresserad av att delta i vår un-
dersökning. 

8:2:3 Reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar enligt Kvale (1997, s. 207-209) om resultatens tillförlitlighet och 
om hur undersökningen är genomförd. För att nå en hög grad av reliabilitet ska man 
sträva efter att, i hela forskningsprocessen, vara noggrann med studiens alla olika mo-
ment. Exempel på dessa moment är intervjusituationen, transkribering och analysering. 
En viktig del är även att vara så transparant (genomskinlig) som möjligt gällande redo-
visning av metodval och empiriskt material. För att stärka studiens reliabilitet har vi 
varit noga med att föra korrekta anteckningar samt genom att ställa följdfrågor om det 
är något i intervjupersonernas svar som varit oklart. Vi har, utifrån bästa förmåga, ställt 
frågor så som ”tolkar jag dig rätt” eller ”hur menar du, kan du utveckla”. Dessutom har 
vi försökt undvika att ställa ledande frågor. Detta val är gjort på grund av hur Kvale 
(1997, s. 145) beskriver att ledande frågor är något som kan upplevas som problema-
tiskt vid intervjuundersökningar. Då vi är nybörjare inom forskning tror vi själva att vi 
kan ha brustit i att uppfylla några av reliabilitetens mål så tillvida att vi, som är ovana 
vid intervjusituationen, vid några tillfällen möjligen ändå har ställt ledande frågor och 
missat att ställa följdfrågor. Något som vi har varit mycket noga med är att se till att 
den tekniska utrustningen fungerade tillfredsställande och vi har varit noggranna med 
att diskutera samt jämföra anteckningar och transkriberat material för att genom detta 
undvika att missa information. Ytterligare en faktor som kan vara värd att notera är att 
en av intervjupersonernas intervju inte utfördes på hennes arbetsplats (boendet) i mot-
sats till övriga intervjuer. Detta var hennes eget val och anledningen var att hon vid det-
ta tillfälle var sjukskriven. Då hon inte fick samma förutsättningar som övriga deltaga-
re, att bli intervjuad i en för henne känd miljö, kan detta möjligen ha påverkat resultatet 
något. 
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8:2:4 Generaliserbarhet 
 
Med begreppet generalisering menas i vilken mån en studies resultat kan generalise-
ras/överföras till andra situationer. Att en studie innehar god kvalitet förutsätts för att 
dess resultat ska kunna innefattas av hög generaliserbarhet (Kvale, 1997, s. 209-212). 
Då denna studies underlag, gällande antal intervjupersoner, är relativt litet anser vi att 
dess resultat har låg generaliserbarhet genom att dessa personers intervjusvar inte kan 
anses vara representativt för samtliga personer som arbetar inom demensvården. Där-
emot överensstämmer studiens resultat till stor del med de resultat som presenteras i 
tidigare forskning samt med arbetsmetodernas teoretiska utgångspunkter. Detta genom 
att de effekter som intervjupersonerna beskriver stämmer väl överens med de effekter 
som arbetsmetoderna sägs kunna generera hos omvårdnadspersonal. 
 
 

8:2:5 Etiskt ställningstagande  
 
När vi bestämde oss för att använda kvalitativ metod (intervjuer) vid datainsamlingen 
till vår c-uppsats föll det sig naturligt att undersöka hur man på ett etiskt riktigt sätt bör 
gå tillväga. Vi har följt de principer och rekommendationer om forskningsetiska över-
väganden som HSFR16 formulerat (Vetenskapsrådet, 2009). 
Innan våra intervjuer genomfördes skrev vi ett informationsbrev till våra informanter. I 
detta brev började vi med att beskriva syftet med vår studie vilket vi hoppades skulle 
öka informanternas intresse och på så sätt motivera dem till att vilja delta. Vi upplyste 
också informanterna om att deras deltagande var frivilligt, att de hade rätt att avbryta 
sin medverkan och att det som framkom under intervjuerna enbart skulle användas i vår 
rapport. Dessutom betonade vi etiska aspekter så som sekretess och anonymitet. 
 
Vidare valde vi att beskriva själva intervjusituationen: att vi skulle vara två personer 
vid varje intervju varav den ena skulle ställa frågor och att den andra personen skulle 
sitta med som observatör samt föra anteckningar. Slutligen informerade vi informanter-
na om att de, vid ett eventuellt intresse, skulle ha möjlighet att ta del av vårt slutliga 
resultat eftersom vi tycker att samtliga medverkande har rätt att få se hur deras uppgif-
ter använts. 
 

9 Resultat  
 
Resultatet av våra intervjuer visar ett flertal väsentliga perspektiv utifrån studiens syfte. 
Här nedan följer en redovisning av det material som framkom av intervjupersonernas 
svar utifrån studiens frågeställningar. Resultatet presenteras utifrån fem olika kategori-
er: att arbeta med demensvård, arbetsmiljö, relationer, kommunikation samt kompetens. 
Här nedan följer en kort beskrivning av dessa fem olika kategorier.  

                                                 
16 Det humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 
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 Att arbeta med demensvård beskriver hur intervjupersonerna upplever sitt arbe-

te med personer med demenssjukdom. Här nämns bland annat för- och nackde-
lar med arbetssituationen. 

 
 Kategorin arbetsmiljö beskriver hur intervjupersonerna upplever att dessa båda 

arbetsmetoder (validation och reminiscens) påverkar deras dagliga arbete. 
 

 Relationskategorin avser att beskriva relationer både mellan personal-personal 
och personal-boende. 
 

 Kommunikationskategorin handlar om hur omvårdnadspersonalen beskriver för 
och nackdelar med kommunikation när man använder validations- och remini-
scensmetoderna. 
 

 Kategorin kompetens beskriver personalens upplevelse av den egna, och andras, 
kompetens gällande validation- och reminiscensmetoden.  

 
 
 
Vi har försökt att sammanfatta och lägga fram samtliga intervjupersoners upplevelser 
och det är vår ambition att lyfta fram de centrala delar som framkom under dessa inter-
vjuer. Värt att notera är att samtliga intervjupersoner är medvetna om att validations- 
och reminiscensmetoderna är två olika arbetsmetoder. På detta boende ses och används 
dock dessa som en sammantagen arbetsmetod varför de båda metoderna i vårt resultat 
inte kommer att särskiljas. 
 

9:1 Presentation av respondenterna och dess arbetsplats 
 
Här nedan följer en presentation av de fem personer som har intervjuats samt av det 
aktuella boendet. Dessa personer arbetar på ett särskilt boende, i kommunal regi, för 
demenssjuka personer där samtliga tillsvidareanställd personal har kompetensutbildats i 
validations- och reminiscensmetoderna på Liljeholmens folkhögskola. Boendet har fem 
avdelningar varav en är tänkt att vara en omvårdnadsavdelning vilket innebär att de 
personer som bor där, till stor del, inte har en demensdiagnos. Varje avdelning har åtta 
boende. 

Intervjuperson 1 (Agda): Agda är 63 år gammal och har arbetat inom demensvården i 
ca 30 år. Agda arbetar som omvårdnadsbiträde och har arbetat på sin nuvarande arbets-
plats i 7 år.  

Intervjuperson 2 (Alberta): Alberta är 59 år gammal och arbetar som sjuksköterska. Al-
berta har arbetat på det aktuella demensboendet i 7 år (sedan det startade) och har ingen 
tidigare erfarenhet av att arbeta inom demensvården. 
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Intervjuperson 3 (Astrid): Astrid är 56 år gammal och har en undersköterskeutbildning. 
Astrid har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i 6 år och arbetade dessförinnan på en 
barnakut. 
 
Intervjuperson 4 (Asta): Asta, 47 år gammal, arbetar som undersköterska sedan 7 år 
tillbaka på det aktuella demensboendet. Asta har arbetat sammanlagt 13 år inom äldre-
omsorgen. 
 
Intervjuperson 5 (Agnes): Agnes är 66 år gammal och arbetar som sjuksköterska. Hon 
har arbetat inom äldreomsorgen sedan 16 år, varav ca 1 år på sin nuvarande arbetsplats.   
 
Intervjuperson 6 (Annika): Annika är 51 år gammal och arbetar som undersköterska. 
Hon har tidigare, bland annat, arbetat med psykiatri och hon har arbetat på sin nuvaran-
de arbetsplats i 5 år. 
 

9:2 Att arbeta med demensvård 
 
Samtliga intervjupersoner beskriver att anledningen till att de arbetar inom demensvår-
den varit en slump och inget som de själva aktivt har valt. En intervjuperson beskriver 
exempelvis att hon blivit förflyttad till sin nuvarande arbetsplats på grund av att hennes 
tidigare arbetsplats blivit nedlagd, en annan berättar att hon ville ha ändrade arbetstider 
och en tredje har valt denna arbetsplats då den ligger närmare hennes bostad. 
 

”Jag har inte valt att jobba här utan jag accepterade den plats som 
var ledig” Alberta 
 
”Det var väl mest en slump egentligen….Jag jobbade med barnakut 
men fick ett blodsjukt barn och då fick jag inte återvända till det. 
Och då sökte jag med ljus och lykta efter ett kvällsjobb för att slippa 
ansöka om vårdnadsbidrag och då halkade jag in på det här med 
äldrevård och demens och det är väl nu…är det femton år sen”. 
Astrid 
 
”Det är så hemskt att jag måste säga att jag ville börja jobba när-
mare mitt hem, så det är egentligen anledningen” Agda 

 
Trots att alla intervjupersoner beskriver att deras val att arbete inom demensvården 
skett slumpartat säger samtliga att de trivs med sitt nuvarande arbete och att arbete med 
demenssjuka personer ger mycket tillbaka. En av intervjupersonerna menar också att 
arbetet inom demensvården har inneburit att hennes egen rädsla för att själv bli de-
menssjuk har minskat. 
 

”…jag har aldrig ångrat mig en sekund för jag trivs jättebra med 
det här och kan inte tänka mig nåt annat! Och de ger så mycket till-
baka och det tycker jag är en fördel! En annan fördel är att nu när 
jag arbetar med dementa så är jag inte ett dugg rädd att bli dement 
själv” Astrid 
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”…det ger så mycket tillbaka när man kan få de boende att skratta 
till exempel eller när man går ut och de tycker att det är skönt, då 
vet man att man har kunna ge dem något” Annika 
 
”Jag tycker att det ger så mycket att jobba med demenssjuka man 
blir så glad när någon känner igen en av de sjuka trots att de är 
långt gångna i sin sjukdom och har tappat talet till exemplet” Agda  

  
 
I motsats till de positiva aspekterna som beskrivs i arbete med demenssjuka personer 
nämner intervjupersonerna även svårigheter i arbetet. Exempel på dessa svårigheter är 
att arbetet kan vara psykiskt påfrestande, att man inte har tid till att göra allt som för-
väntas av personalen samt att intervjupersonerna önskar ökad personaltätheten. En in-
tervjuperson menar att det är viktigt att, som personal, förstå att arbete inom demens-
vården kan innebära att man även behöver stötta anhöriga då dessa kan uppleva en sorg 
vilken kan resultera i klagomål och negativa synpunkter.   
 

”…det kan ju vara påfrestande, det kan det ju, just det här med att 
man behöver mer tid till att vara här och nu” Agnes 
 
”…det kan vara psykiskt jobbigt ibland, uppätande, när man inte 
lyckas och så. Men sen är det det här med personal, det borde vara 
större personaltäthet. Det är ju väldigt slitigt. Det är svårt att känna 
att man har hunnit allt man borde för inom demensvården så hän-
der det så mycket och man kan inte ha några direkta fasta rutiner. 
Helt plötsligt händer det något och då spricker ju allt” Astrid 

 
 
Förutom svårigheter så som att arbetet är påfrestande och psykiskt jobbigt menar en 
intervjuperson att omgivningen ibland har en negativ syn på arbete i demensvården. 
Det här var det dock ingen annan av intervjupersonerna som tog upp.  
 

”…och sen det här med omgivningens synsätt: va, jobbar du med 
dementa och så. Men det bryr jag mig inte så mycket om längre” 
Astrid 
 

9:3 Arbetsmiljö 
 
Några intervjupersoner menar att införandet av arbetsmetoderna har inneburit ökad 
samhörighet i arbetsgruppen. Denna samhörighet, tror intervjupersonerna, beror på att 
man nu planerar mer tillsammans och att man hjälper och påminner varandra om hur 
man på bästa sätt kan arbeta med de boende utifrån arbetsmetoderna.  
 

”…man kommer ju varandra närmare, vi har blivit tvungna att pra-
ta mer och vi ser effekter på att det funkar, att de mår bättre, och 
det blir en arbetsglädje när vi lyckas.” Asta 
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”…och jag tycker att arbetsglädjen har ökat sen vi började använda 
metoderna, man känner att man gör ett ”bättre” arbete.” Annika 

 
En nackdel som fler av de intervjuade påtalar är att det har varit svårt att hitta tid för att 
utöva de båda arbetsmetoderna. De berättar att det krävs mycket koncentration samt att 
det är viktigt att man kan koppla av som personal när man utövar metoderna på en bo-
ende. Det är alltså viktigt att förmedla ett lugn och en person beskriver att det är viktigt 
att ta sig tid vilken intervjupersonerna beskriver att de ofta saknar. 
 

”…man får inte vara så snabb jämt, ibland är man för snabb, det är 
ju det. Det är nog det största felet tror jag.” Astrid 
 
”Vi har brist på tid, det behövs mer, ibland tar det sån tid med vali-
dering för den ska ju göras varje dag och inte bara då och då.” 
Asta 

 
En annan nackdel med dessa arbetsmetoder, ur ett tidsperspektiv, är att effekterna av 
dessa inte är beständiga. En intervjuperson beskriver detta och menar att det krävs upp-
repning av utövandet vilket i sig också är tidskrävande. 
 

”Om en boende är mycket orolig eller ledsen kan man använda metoder-
na. Då är det viktigt att lyssna och bekräfta eller att bara finnas där. Ef-
fekterna håller i och för sig inte så länge utan man måste i så fall använda 
dem igen.” Alberta 
 
”man vill ha snabba lösningar. Det var någon som sa: att det där gick ju 
bra men sen började hon ju igen. Och då tog jag upp det med min handle-
dare att det hjälper ju bara för stunden. Men då menade hon att det tar ju 
stund efter stund efter stund, det tar lång tid att validera, någon blir ju inte 
lugn för all framtid.” Astrid 
 

 
En intervjuperson påpekade att en följdeffekt av införandet av metoderna är att detta 
har inneburit mer disciplinerade möten gällande de boende. När man införde metoderna 
insåg man att man tidigare hade fler olika möten gällande samma person vilka man nu 
har sammanfört till ett där man avhandlar allt som rör en boende, både psykiskt och fy-
siskt. 
 

”Vi har omvårdnadsmöten en gång i veckan. Där tar vi upp alla möjliga 
problem med de boende och inte bara validation och reminiscensmetoden. 
På dessa möten har vi bakat ihop flera små möten som vi tidigare hade, 
till detta stora där vi tar upp allt som rör den boende. Arbetsterapeut och 
sjukgymnast, sjuksköterska och omvårdnadsbiträde är med på dessa. Vi 
följer upp validation och reminiscens under dessa möten, det är ett ämne 
av flera. Pratar om hur det går, vad som inte går, ger varandra tips och 
råd om hur man kan lösa svåra situationer på bästa sätt.” Agda 
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Samtliga intervjupersoner säger att de upplever användandet av validations- och remi-
niscensmetoden som mycket positivt. De flesta beskriver skillnader i nuvarande arbets-
situation jämfört med tidigare (innan metoderna infördes) så som minskad medicinering 
av lugnande medicin samt minskat aggressivt beteende hos de demenssjuka. Intervju-
personerna beskriver överlag ett lugnare klimat på boendet. Samtliga nämnda skillnader 
sägs av intervjupersonerna innebära minskad stress och psykisk och fysisk påfrestning 
samt resulterar i att omvårdnadspersonalen hinner utföra sina arbetssysslor bättre än 
tidigare.  
 

”…det är när de exempelvis är oroliga och har aggressivt beteende, då 
kan båda metoderna göra så att den sjuke blir mer lugn. Vi sjuksköterskor 
har även sett att det är mindre åtgång på lugnande mediciner. Det är 
mindre gråt och rop nu för tiden också. Detta att det är mindre mediciner 
påverkar i sig fallrisken tror vi också” Alberta 
 
”Vi delar ut mindre lugnade läkemedel nu jämfört med tidigare. Nu kan 
personalen använda sig av metoderna för att lugna ner de boende i stället 
för att ringa till oss och det gör ju att vi också får det lite lugnare. ”Agda 
 
”Jaa att det blir mindre aggressivitet och tjuvnyp och sånt, det är absolut 
mindre med sånt nu. Och det underlättar ju för oss. För om någon slåss 
måste man ju vara två och dessutom stör det faktiskt de boende också. De 
boende kan känna sig mer hotade om man är två också. Så nu behöver vi 
oftast bara vara två när vi tar upp någon, men sen kan man vara ensam 
och den andra kan göra annat istället.” Astrid 
 
”… den lugnande medicin som vi hade som extra resurs när det gick utom 
kontroll. Men efter att vi började med validation och reminiscens, vi har 
till exempel två boende som kräver ganska mycket av oss och nu har de 
inte alls behövt sin medicin på flera månader.” Asta 
 
”…det är lugnare överlag och så har man lärt sig att tyda personernas be-
teende bättre, exempelvis någon som börjar åka runt när de blir upprörda 
nu kan man med den här valideringen se det innan och förhindra att de 
börjar åka runt.”Annika 
 
 

En intervjuperson som inte säger sig uppleva någon stor skillnad i och med att meto-
derna implementerats menar att hon alltid arbetat utifrån det arbetssätt som metoderna 
förespråkar. Denna person ser dock musik och läsning av böcker som ett hjälpmedel 
och redskap i sitt dagliga omsorgsarbete. Hon säger sig veta att det har skett skillnader 
på de andra avdelningarna men kan inte se att det har gjort det på den avdelning där 
hon arbetar. Hon säger sig dock inte riktigt veta vad detta kan bero på. 
 

”Jaa jag har ju försökt jobba hela tiden…som det står (skratt). Jag tycker 
ju att så där har jag ju gjort hela tiden, man försöker ju leva in i hur det är 
att vara gammal. För mig känns det inte som något nytt.” Agnes 
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Enligt en intervjuperson har införandet av validation- och reminiscensmetoden innebu-
rit att personalen har blivit mer observant på sina tidigare arbetsrutiner. Hon beskriver 
att hon endast kan se fördelar efter att metoderna införts. De fördelar hon beskriver är 
exempelvis att det nu är lättare att motivera de boende att komma upp på morgonen 
jämfört med tidigare och hon tror att detta beror på att metoderna har gjort att persona-
len är mer lyhörd för de boendes behov. Här nedan citeras ett exempel på hur man efter 
att metoderna införts har ändrade rutiner vilka, enligt intervjupersonen, har skapat en 
mer positiv frukostmiljö för både personal och boende. 
 

”Innan metoderna infördes hade man på boendet den här filosofin att de 
dementa skulle få ligga så länge som de ville på morgonen. Detta fick till 
följd att personalen var missnöjd fast det var de själva som hade bestämt 
detta. De var missnöjda för att de inte hann med allt innan lunch och då 
hade alltså de dementa fått ligga i sina sängar i 15-16 timmar. Så det här 
var väldigt trögt och tungjobbat. Så nu fungerar det så att när man kom-
mer kl 7 på morgonen så tänder man upp lite och gläntar på deras dörrar 
och sen slamrar man lite i köket och sen får de känna lite kaffedoft och så 
och det här fanns ju inte innan för då gick man in till en människa i mörk-
ret och gav medicin och lämnade den människan sen i mörkret som undrar 
vad som hände, Och det är ju en nackdel. 
Förut fanns det ju ett par stycken som absolut inte ville gå upp, de visste ju 
inte hur länge de hade sovit men nu när de känner lukten då vill de gå upp. 
Så nu har vi ju varit inne en första gång med medicin och lite dricka och 
så och då har vi ökat deras förväntan när det lyser lite och det luktar fru-
kost och så. Och nu kan det till och med hända att de ropar efter oss. Det 
är mycket lugnare helt enkelt! Astrid 
 
 

Ytterligare ett exempel där man eventuellt kan se att dessa metoder har gett följdeffek-
ter gällande ändrade arbetsrutiner är att en intervjuperson beskriver att hon nu för tiden 
har börjat läsa böcker för de boende på kvällstid. Hon berättar att det är ett utmärkt till-
fälle att göra detta när alla är samlade efter middagen och hon säger sig ha upplevt att 
de boende blir lugna vid högläsningen. Dock tycker hon att det är svårt att säga om det 
har med införandet av metoderna att göra då hon säger sig tycka att hon alltid har job-
bat enligt dem. 
 

”Man har liksom försökt att hitta lugnet på kvällarna, att sitta och prata 
om gamla minnen och så. Jag har tagit dit grejer, jag sitter och läser och 
så. Moa Martinsson har vi läst. Men hela tiden orkar de boende inte lyss-
na utan man får stanna upp och prata lite och så.” Agnes 

 

9:4 Relationer 
 
Samtliga intervjupersoner menar att användandet av arbetsmetoderna överlag är posi-
tivt, de menar att metoderna genererar mycket glädje både hos de boende och hos per-
sonalen. Detta genom att man samtalar mycket samt bekräftar och har större förståelse 
för varandra. Flera av de intervjuade berättar att de, genom att använda validations- och 
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reminiscensmetoderna, har blivit mer observanta på både de boendes och deras arbets-
kamraters beteende. Detta ses av intervjupersonerna som positivt då de menar att det är 
viktigt att medvetandegöra varandra om ett gemensamt förhållningssätt. 
 

” Sedan är det viktigt att hjälpa varandra också. Inte så att man ska kom-
ma med pekpinnar och säga att så där gör man inte. Utan påminna om att 
vi är här för de boende och hjälpa till med att ge råd och stöd om det be-
hövs. Det är viktigt att medvetandegöra varandra. Jag kommer ihåg att 
när vi gick uppföljningskursen kom man på sig själv att bli mer observant 
när man kom tillbaka till jobbet både på sig själv och på sina arbetskam-
rater.” Agda 
 
”…och vi hjälper varandra också, det kan bara behövas fem-sex minuter 
att validera någon om man har lärt sig tekniken och då behöver jag den 
stunden utan att någon arbetskamrat stör, vi måste vara observanta på 
varandra alltså. Att nu håller hon på, då ska jag inte störa.” Astrid 
 
” Det blir ett bra klimat i arbetsgrupperna och vi stöttar varandra 
mer nuförtiden.” Alberta 

 
Vidare beskriver intervjupersonerna att de upplever att även relationerna mellan dem 
och de boende har förbättrats. Själva tror de att detta beror på att de, genom att meto-
derna införts, har fått ett verktyg som är till hjälp då man kommunicerar vilket i sin tur 
leder till ökad förståelse och stärkta relationer.  
 

”…man får ju en närmare relation nu när man kan sitta och prata i lugn 
och ro exempelvis. Vi brukar prata mycket vid lunchen och sen läser vi 
böcker om olika teman till exempel om påsken.” Agnes 
 
” Vi förstår dem bättre, varför de får ångest till exempel. Ibland säger de 
att de vill åka hem men då kan det handla om att de vill ha närhet.” Anni-
ka 
 
”Som jag nämnt tidigare blir de boende mer harmoniska och lugna. 
Jag tycker också att man får mer kontakt med de boende.” Alberta 

9:5 Kommunikation 
 
Ytterligare en skillnad som intervjupersonerna påtalar är ökad kommunikativ förmåga. 
De beskriver att kommunikation inte bara behöver handla om ord och att metoderna 
skapar andra vägar för att kunna kommunicera med de demenssjuka personerna. Exem-
pel på detta är att man kan använda gamla sånger som de dementa känner igen sedan 
förr eller sinnesstämningar i form av att man bekräftar känslor hos de demenssjuka per-
sonerna. Intervjupersonerna berättar att användandet av metoderna har gett dem ett 
verktyg för att kunna hantera situationer som tidigare var svåra att hantera.  
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”…ibland är det svårt att förstå de dementa, men det är ju lättare nu med 
den här valideringsmetodiken. Men det är ju svårt när man inte når fram 
det är det.” Astrid 
 
”…det finns en person på en avdelning som är väldigt orolig och går upp i 
varv. Nu försöker jag gå ut till henne och bekräfta henne. Om hon säger 
upprepande mamma och är ledsen kan jag säga till henne: saknar du din 
mamma. Ibland kan det räcka med att bara vara nära och prata en stund. 
Jag lyssnar på henne och ger närhet. Det som är svårt är att ställa frågor. 
Det kan räcka med att man bara bekräftar. Det kan vara för svårt för den 
sjuka att komma ihåg eller uppfatta hela frågan. Det är viktigt att bara be-
kräfta att man har hört. Man behöver inte ha så mycket ord bara två ögon 
en mun.” Agda  
 
”Vi har en dam som är 96 år och hon tror att jag är hennes mamma. Och 
hon blir väldigt arg och klöser och slår oss. Då har jag kommit på att jag 
kan nynna för henne, jag har nynnat oss fram och tillbaka till Danderyds 
sjukhus en gång, vaggvisor eller något, och då blir hon alldeles lugn. Så 
det är ju den kommunikation hon och jag kan ha och då blir hon mindre 
aggressiv. Astrid  

 
Något som är värt att notera är att tre av intervjupersonerna beskriver att det kan finnas 
situationer där kommunikation kan ha negativa effekter. Det handlar om att det finns 
situationer då det är mer eller mindre lämpligt att ta upp olika ämnen. En del ämnen 
kan uppfattas som känsliga och väcka minnen hos de demenssjuka personerna som kan 
framkalla sorg och ilska. Personalen menar att man måste vara mycket lyhörd, ha till-
räckligt med tid och vara observant på de boendes sinnesstämningar. De menar vidare 
att denna sinnesstämning kan bli avgörande för vilka ämnen som är lämpliga att tala 
om. 
 

”Det skulle väl vara att det finns en risk att man tar upp känsliga ämnen 
som kan väcka sorg eller ilska hos den sjuke.” Alberta 
 
”Ibland kan metoderna väcka svåra minnen som gör ont. Det är väldigt 
viktigt att ta sig tid om man har börjat. Detta är det viktigt att vara medve-
ten om.” Agda 

9:6 Kompetens 
 
Intervjupersonerna påpekar vikten av adekvat kompetens gällande arbetsmetoderna för 
att det ska generera i positiva fördelar. En intervjuperson nämner problematik när det 
inte är den ordinarie personalen, vilka är de som har utbildats i arbetsmetoderna, som 
arbetar och en annan menar att det är viktigt att alla arbetar mot samma mål och är väl 
insatta i hur arbetsmetoderna ska användas.  
 

”Jag märker en skillnad. Det är lugnare nu. Lugnast är det när den ordi-
narie personalen är här. Det krävs nästan. Det är ju de som har utbild-
ningen. Man märker direkt när det är extrapersonal, det är stor skillnad 
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och jag skulle kunna gå med förbundna ögon och säga att: där är extra el-
ler där är ordinarie personal.” Agda  
 
”…men det gäller att alla i arbetsgruppen är insatta, att alla kommer med 
tips och idéer och det gör att vi kommer varandra närmare för vi har 
samma mål.” Asta 

 
Angående sin egen kompetens i arbetsmetodernas utövande, och om den är tillräcklig, 
har samtliga intervjupersoner olika åsikter. En person tycker att man aldrig blir fullärd, 
någon vill ha mer utbildning och en annan anser att det ibland blir för mycket kompe-
tensutveckling. En åsikt som delas av samtliga intervjupersoner är dock att det är vik-
tigt med råd och stöd vid implementeringen av arbetsmetoderna och man anser att man 
har fått tillräckligt med vägledning. Det är också angeläget att underhålla den nyinfun-
na kunskapen för att den ej ska glömmas bort. 
 

”Jag tycker alltid att man behöver mer utbildning. Ju äldre man blir desto 
mer blir man medveten om vad man inte kan. Man kan ju alltid bli bättre 
och lära sig mer.” Alberta 
 
”Vi ska få en vecka till nu. Och det är klart att de flesta gillar att arbeta 
efter de här metoderna, säkert 90% gillar dem. Men som personal behöver 
man få stöd vid implementeringen, mycket stöd i hur det ska utföras och 
så. Och det blir bara bättre och bättre.” Astrid 
 

”… jag tycker att jag har den kompetens som jag behöver och resurser 
runt omkring mig. Man behöver ju alltid träna annars glömmer man bort 
det man har lärt sig. Jag känner dock att jag har tid att träna.” Agda 

”…vi behöver mer utbildning för de här metoderna gör att man blir lug-
nare och gladare som personal också, när de boende är lugna så blir vi 
lugna.” Annika 

 
”Ibland känns det nästan som att vi får för mycket.” Agnes 

 
Samtliga intervjupersoner berättar att de själva eller andra i personalgruppen har upp-
levt det som svårt att ”ta till sig” och lära sig validation- och reminiscensmetoderna. 
Anledningar till att detta kan vara svårt beror, enligt intervjupersonerna, på hur föränd-
ringsbenägen man är. Någon anser också att eget intresse och en önskan av att vilja lära 
sig ännu mer har stor betydelse. 
 

”Jag vet att det finns några som tycker att det är jobbigt, vår musiktera-
peut brukar kalla dem för granar (skratt). Det är såna här som inte kan 
barra av sig och som säger att så här har vi ju gjort i alla år och det här 
har vi klarat oss utan och så försöker man gå emot, de kallar det för 
”Britt-Maries17 trams” och så….” Astrid 
 

                                                 
17 Britt-Marie är det fingerade namnet på projektets ledare. 
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”Det är svårt! Och sen tycker jag att det är väldigt viktigt med ett eget in-
tresse också.” Agda 
 

9:7 Sammanfattning av studiens resultat 
 
Här följer en sammanfattning av det material som framkom av studiens resultat. 
 

 Av de intervjupersoner som vi har intervjuat har samtliga valt att arbeta inom 
demensvården av en slump. Dock beskriver samtliga att de trivs med att arbeta 
med demenssjuka personer och beskriver arbetet som givande trots att det vid 
tillfällen kan vara påfrestande. Faktorer som beskrivs som påfrestande är låg 
personaltäthet och brist på tid för att utföra omvårdnadsarbetet. Negativa kom-
mentarer från omgivningens gällande arbete inom demensvården kan också 
uppfattas som påfrestande. 
 

 Intervjupersonerna upplever överlag att införandet av validations- och remini-
scensmetoderna är positivt och att detta har inneburit ökad samhörighet både i 
personalgruppen men också mellan personal och boende. De beskriver att ar-
betsglädjen har ökat men man önskar mer tid till att lära sig och att utöva meto-
derna då dessa beskrivs som tidskrävande. Av resultatet framkommer också att 
ovanstående arbetsmetoder har fört med sig följdeffekter så som mer discipline-
rade möten och att man är mer observant både på sina arbetskollegors beteende 
och på de boendes.  
 

 Gällande arbetssituationen nu jämfört med tidigare kan samtliga intervjuperso-
ner se markanta skillnader. En person säger sig dock inte se så stora skillnader 
som de övriga då hon beskriver att hon alltid arbetat så som arbetsmetoderna fö-
reskriver. De skillnader som personalen säger sig uppleva är exempelvis mins-
kat användande av lugnande läkemedel, minskad aggressivt beteende hos de 
boende samt ett lugnare arbetsklimat överlag. 
 

 Ovanstående skillnader beskriver intervjupersonerna har bidragit till stärkta och 
närmre relationer mellan de boende och personal samt i personalgruppen. Inter-
vjupersonerna beskriver att införandet av validations- och reminiscensmetoder-
na har gett dem ett verktyg och hjälpmedel för att stärka och öka kommunika-
tionen mellan dem och de boende. Ett verktyg som hjälper dem att skapa en 
helhetsbild och en större förståelse för de demenssjuka personerna. 
 

 Resultatet visar att de intervjuade tycker att det är mycket viktigt med relevant 
kompetens för utövandet av arbetsmetoderna om dessa ska generera i positiva 
effekter. Sammantaget kan man säga att intervjupersonerna efterfrågar mer ut-
bildning med undantag av en person som tycker att hon fått tillräckligt. Resulta-
tet visar också att arbetsmetoderna kan vara svåra att ta till sig samt att det är 
viktigt med ett eget intresse för att kunna vidareutvecklas i sin yrkesroll. 
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10 Analys 
Här följer en analys av presenterat material från de sex olika intervjuerna. Detta materi-
al kommer att presenteras och analyseras i tidigare valda kategorier utifrån teoretiska 
utgångspunkter18 samt tidigare forskning. Vi har haft som mål att presentera denna ana-
lys på ett överskådligt sätt för att den ska vara så lättläst som möjligt. 

 

10:1 Att arbeta med demensvård 
 
I uppsatsens avsnitt om tidigare forskning framkommer det att arbete med demenssjuka 
personer kan vara komplext (Thorslund, 2000, s. 88). Samtidigt som detta arbete be-
skrivs som tungt och påfrestande (Rahm Hallberg, 2002, s. 46) så beskrivs det samtidigt 
ge mycket positivt tillbaka genom att omvårdnadspersonal upplever att de blir uppskat-
tade och bekräftade av de demenssjuka personerna (Pettersson & Backman, 2002, s. 
22). Denna komplexitet kan exempelvis förklaras av svårigheter som uppkommer på 
grund av att omvårdnadspersonal inte har tillräckligt med kompetens eller genom svå-
righeter gällande kommunikation mellan omvårdnadspersonal och demenssjuka (Rahm 
Hallberg, 2002, s. 46). I enlighet med ovanstående författares resonemang pekar denna 
studies resultat i samma riktning. Intervjupersonerna beskriver att arbetet inom de-
mensvården kan vara psykiskt påfrestande och som de säger ”slitigt”. De menar att det-
ta bland annat beror på låg personaltäthet och ont om tid för att utföra det dagliga om-
vårdnadsarbetet. En annan aspekt som kan upplevas som negativ är omgivningens syn 
på arbete inom demensvården vilket en av intervjupersonerna beskriver. Detta överens-
stämmer med hur Rahm Hallberg (2002, s. 46) menar att vården av demenssjuka perso-
ner i allmänhet har låg status. Författarinnan menar vidare att detta kan påverka vårdar-
nas syn på sig själva, på det sätt att samhällets inställning till deras yrke speglar av sig 
på dem själva. Intervjupersonen i denna studie menar dock, och i motsats till vad Rahm 
Hallberg (2002) beskriver, att detta trots att det är en nackdel inte påverkar henne och 
hon berättar att hon aldrig har ångrat att hon började arbeta med demenssjuka personer 
då detta arbete, enligt henne, ger mycket tillbaka. Hon beskriver vidare att hennes arbe-
te har ändrat hennes syn på demenssjukdom till det bättre. Att arbete med demensvård 
ger mycket tillbaka är något som även bekräftas av övriga intervjupersoner. Dessa be-
skriver att man känner sig uppskattad och bekräftad när man har tagit sig tid att göra 
något extra eller exempelvis när någon boende, trots sjukdomen, känner igen och 
kommer ihåg namnet på personalen.  
 

10:2 Arbetsmiljö 
 
Att arbeta med och utöva validations- och reminiscensmetoderna upplevs i stort som 
positivt av intervjupersonerna. De säger sig uppleva positiva effekter som ökat lugn och 

                                                 
18  De teoretiska utgångspunkter som vi har valt är kommunikationsteori, validationsteori och remini-
scensteori. 
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stärkt samhörighet i arbetsgruppen genom en mer planerad arbetssituation. De menar 
att arbetsmetoderna gör så att man tillsammans planerar sin arbetsdag mer nu än innan 
metoderna implementerades och intervjupersonerna menar att detta kan vara en anled-
ning till den ökade sammanhållningen i arbetsgruppen. Vikten av att planera utövandet 
av arbetsmetoderna går att härleda till en av de grundläggande förutsättningar som Feil 
(2002, s. 56) samt Isaacs & Wallskär (2004, s. 15) menar är viktiga för att validations- 
och reminiscensmetoderna ska ge utslag. De menar att det är viktigt att planera samt att 
sätta sig in i den demenssjukas tidigare livssituation och erfarenheter för att få en hel-
hetsbild av hur man på bästa sätt ska bemöta personen och tillgodose dennes behov 
idag. Feil (2002, s. 57) menar att om omvårdnadspersonal får en ökad förståelse samt 
kunskap för de demenssjukas situation och deras behov kan detta leda till stärkt till-
fredsställelse i den egna arbetssituationen samtidigt som det bidrar till en stärkt relation 
mellan omvårdnadspersonal och demenssjuka personer. Även om intervjupersonerna 
till största delen är positivt inställda till arbetsmetoderna och ser dem som en fördel i 
deras dagliga omvårdnadsarbete så påpekar samtliga att det är viktigt med tillräcklig tid 
för att repetera och utföra arbetsmetoderna. Intervjupersonerna tycker dessutom att det 
är viktigt att prata mycket med varandra och att vara observant på sina arbetskamraters 
behov då det gäller tid att kunna utföra metoderna. Att samtal och samspel är av stor 
betydelse beskrivs av Nilsson & Waldemarsson (2007, s. 10-12) som menar att denna 
typ av kommunikation framkallar samhörighet. Intervjupersonerna menar vidare att an-
ledningen till att det krävs tillräckligt med tid är för att, som personal, kunna hitta ett 
lugn, att hinna lyssna, att bekräfta samt att vara koncentrerad när man ska utöva meto-
diken. Detta bekräftas av Feil (2002, s. 61) som menar att tillräckligt med tid är väsent-
ligt för att kunna skapa en bra och nära kontakt mellan personal och den demenssjuka 
för att validationsmetoden ska fungera. Gibson (2006, s. 42) påtalar också nödvändig-
heten av tid för utövandet och menar att detta är en absolut förutsättning för att remini-
scensmetoden ska generera positiva resultat samt för att omvårdnadspersonal ska känna 
att deras arbete är uppskattat och meningsfullt. Intervjupersonerna beskriver att de inte 
alltid har den tid som skulle behövas för att kunna utföra metoderna på ett, för dem, till-
fredsställande sätt. Trots detta dilemma beskriver intervjupersonerna att de ändå kan se 
fördelarna med att använda metoderna i det dagliga omvårdnadsarbetet. De säger sig 
kunna se uppenbara skillnader i sin nuvarande arbetssituation jämfört med tidigare och 
nämner skillnader som minskad medicinering och minskat aggressivt beteende hos de 
boende vilket skapar följdeffekter som ett lugnare klimat på boendet samt minskad 
stress i utförandet av arbetsuppgifterna. 
 

10:3 Relationer 
 
Att använda validations- och reminiscensmetoderna har enligt intervjupersonerna ökat 
möjligheterna att skapa bra relationer, både med de boende men också med de andra i 
personalgruppen. Intervjupersonerna säger sig själva tro att de stärkta relationerna beror 
på att de, i och med införandet av metoderna, har fått ett verktyg som kan hjälpa dem 
att få ökad förståelse och helhetsbild av den demenssjukes livssituation. Detta gör att 
personalen och de boende har kommit närmre varandra. Gibson (2006, s. 173) beskri-
ver vikten av att känna till en persons förflutna då detta leder till en ökad förståelse för 
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nuvarande livssituation vilket kan resultera i stärkta relationer och hon menar vidare att 
detta är en av fördelarna med reminiscensmetoden. Vi menar att detta vidare går att re-
latera till de internationella forskningserfarenheter som Gynnerstedt & Schartau (2000, 
s. 18-19) presenterar. Deras resultat pekar på att reminiscensmetoden genererar i att 
”utveckla förhållanden, upprätta och skapa relationer” samt ”minskar avståndet mellan 
personalen och de äldre” (Gynnerstedt & Schartau, 2000, s. 18-19). Ytterligare en ef-
fekt som benämns som positiv med reminiscensarbete är att detta arbete kan generera i 
”att boende och personal lär sig att lita på varandra mera som människor och bli mindre 
sysselsatta med positioner, makt och regler”. Vi kan utifrån studiens resultat och ovan-
stående koppling dra slutsatsen att dessa båda arbetsmetoder kan förespråkas i syfte att 
stärka relationer mellan boende och omvårdnadspersonal men också i syfte att få en 
mer samverkande personalgrupp. 
 
10:3 Kommunikation 
 
Samtliga intervjupersoner säger sig kunna se en fördel med att använda validations- och 
reminiscensmetoderna då detta kan vara ett hjälpmedel vid kommunikation med de bo-
ende. Intervjupersonerna berättar att användandet av metoderna har gett dem ett verk-
tyg för att kunna sköta situationer som tidigare var svåra att hantera.  
Enligt tidigare forskning kan en av svårigheterna med arbete inom demensvården hand-
la om brist och svårighet med att kommunicera med demenssjuka personer. Detta kan 
resultera i att arbetet upplevs som påfrestande då man inte får den bekräftelse som visar 
om man utför den omvårdnad som motsvarar den sjukes behov(Edberg, 2002, s. 16ff). 
Tidigare forskning visar vidare att då det är vanligt att personer med demenssjukdom 
brister i förmågan att kunna tolka, förstå och förmedla reaktioner kan detta bidra till att 
skapa kommunikativa problem mellan omvårdnadspersonalen och de boende. Dessa 
kommunikationsproblem kan resultera i att omvårdnadspersonalen kan ha svårt att, i 
vissa fall, tolka vad den demenssjuka personen vill och behöver. Detta kan skapa en 
situation av hjälplöshet då omvårdnadspersonalen gärna vill hjälpa till men inte vet hur 
man ska göra (Rahm Hallberg, 2002, s. 47). Vår studies resultat visar att omvårdnads-
personal finner det mycket positivt att kunna utöva validation och reminiscensmetoden 
på personer med demenssjukdom. Resultatet beskriver att arbetsmetoderna kan vara ett 
hjälpmedel för att bland annat stärka kommunikationen mellan dem och de boende. Vi 
finner detta resultat mycket intressant då litteratur visar på att om det uppstår brister i 
kommunikationen mellan dessa två parter är det lätt att den demenssjuka personen kan 
uppfatta omvårdnadspersonalens agerande som fysiska övergrepp (Rahm Hallberg, 
2002, s. 49). 
 
Enligt Feil (2002, s. 38) kan validationsmetoden vara ett sätt att stärka både den verbala 
och den icke-verbala kommunikationen hos dessa personer och att behålla den demens-
sjukas kommunikation är dessutom ett av de främsta målen med att använda valida-
tionsmetoden. Vid användandet av denna metod är det dessutom viktigt att tänka på att 
följa validationsmetodens motto19 (Abrahamsson, 2003, s. 65). Att användandet av va-

                                                 
19 ” jag hör dig, jag respekterar dig och jag tror på dina känslor” (Abrahamsson, 2003, s. 65). Det är ock-
så viktigt att tänka på att inte ljuga eller att argumentera med den demenssjuka personen utan man bör 
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lidationsmetoden kan vara ett sätt att förbättra kommunikationsförmåga hos demens-
sjuka personer är något som Morton & Bleathman (1990, 1992) bekräftar20. Vår studies 
resultat visar att intervjupersonerna påtalar en stärkt och ökad verbal samt icke-verbal 
kommunikation med de boende efter att validations- och reminiscensmetoderna imple-
menterats. De beskriver hur man kan skapa lugn genom att tala om gamla minnen samt 
bekräfta de boendes känsloyttringar. En intervjuperson berättar även att hon använder 
sig av nynnande för att genom detta skapa en kontakt med en demenssjuk person som 
har förlorat förmågan att tala och hon beskriver vidare att detta nynnande blir deras sätt 
att kommunicera. Detta kan ses som ett exempel på icke-verbal kommunikation vilket, 
enligt Nilsson & Waldemarsson (2007, s. 66), bland annat har som syfte att ersätta den 
verbala kommunikationen då det inte längre är möjligt att använda talet som kommuni-
kationsmedel.  
 
Även Isaacs & Wallskär (2004, s. 47) beskriver att stärkt och ökad kommunikation kan 
vara en positiv följdeffekt av att använda reminiscensmetoden. De menar att det finns 
några viktiga aspekter att tänka på när man kommunicerar med demenssjuka personer. 
Exempel på dessa aspekter är att säga en sak i taget med ett enkelt språk, att vara ly-
hörd, att använda kroppsspråk och gester samt att ha gott om tid vid kommunikations-
tillfällena. Detta är något som även resultatet av denna studie visar då intervjupersoner-
na påtalar vikten av att vara mycket lyhörd, ha tillräckligt med tid och vara observant 
på de boendes sinnesstämningar. Intervjupersonerna menar att denna sinnesstämning 
kan bli avgörande för vilka ämnen som är lämpliga att tala om, de menar att vissa äm-
nen kan uppfattas som känsliga och väcka minnen som i sin tur kan framkalla sorg och 
ilska. Här menar vi att man kan dra paralleller till hur Maltén (1998, s. 45-68) menar att 
det är av vikt att se en människa i ett helhetsperspektiv vid ett kommunikationstillfälle. 
Han menar att det, för att skapa ett bra samspel i en kommunikationssituation, exem-
pelvis krävs att man vågar erkänna känslor, både sina egna och andras, att man ser till 
att ha tillräckligt med tid samt att man bekräftar att man har uppfattat det den andra vill 
förmedla.  
 

10:5 Kompetens 
 
I denna studie framhåller intervjupersonerna vikten av lämplig kompetens och eget in-
tresse för att på bästa sätt kunna utöva validations- och reminscensmetoderna. Några av 
intervjupersonerna efterfrågar dessutom mer kompetensutveckling och menar att det 
alltid går att ”lära sig mer”. I avsnittet tidigare forskning framkommer liknande resultat 
som beskriver hur viktigt det är att personal som arbetar inom demensvården har rätt 
kompetens och att det krävs ett genuint intresse för att kunna ge god omvårdnad (Alm-
berg & Jansson, 2003, s. 84).  Att det behövs adekvat kompetens för att utöva dessa 
båda metoder är något som både Feil (2002, s. 33-37) samt Isaacs & Wallskär (2004, s. 
15) beskriver. Dessa menar att man både behöver ha kunskap i sjukdomen demens och 
i arbetsmetodernas utövande. Av detta drar vi slutsatsen att denna studies resultat gäl-
                                                                                                                                              
istället fokusera på orden vad, vem, när, hur och var istället för på frågan varför (Abrahamsson, 2003, s. 
65). 
20 Se avsnitt tidigare forskning under validationsmetoden. 
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lande kompetens överensstämmer väl med de resultat som tidigare forskning och teori 
presenterar.  
 
Trots att intervjupersonerna påpekar hur viktigt det är med rätt kompetens berättar de 
även att det är ganska svårt att ”ta till sig” kunskapen om dessa arbetsmetoder. De säger 
sig tro att detta beror på individuella förutsättningar att kunna hantera förändringar. De 
säger dessutom att det är viktigt att få råd och stöd genom handledning då metoderna 
implementeras samt att det är viktigt att upprätthålla kunskaperna genom regelbunden 
repetition. För att stävja många dilemman och hjälpa vårdpersonalen är handledning en 
viktig del av arbetet (Rahm Hallberg, 2002, s. 53). Det är viktigt att alla i den boendes 
omgivning har en personlig och konkret kunskap om den boendes tidigare liv, önsk-
ningar, familjeband och vanor. Detta är till för att underlätta kommunikation och för-
ståelse för den enskilde. (Skog & Grafström, 2007, s. 122).  
Cars & Zander (1998, s. 37) framhåller vikten av att omvårdnadspersonal har kompe-
tens nog att skapa ett bra bemötande gentemot den demenssjuke och de menar att detta 
har stor betydelse för den sjukes välbefinnande. Denna ökade kunskap kan dessutom 
stärka personalens förståelse för den demenssjukes beteende vilket gör att personalen 
kan känna sig säkrare i sitt utförande av arbetsuppgifter. Slutsatser som kan dras av det-
ta är att omvårdnadspersonalen i denna studie efterfrågar samma resurser som litteratu-
ren förespråkar vilket ytterligare påpekar vikten av att handledning tillhandahålls.  
 

11 Diskussion 
 
Slutligen presenterar vi den diskussion vi fört kring studiens resultat och dess genomfö-
rande.  
 
Det resultat som denna studie presenterar visar att intervjupersonerna, överlag, är 
mycket positiva till utövandet av validations- och reminiscensmetoderna. De beskriver 
att arbetsglädjen ökat och att de ser stora skillnader jämfört med i tidigare arbetssitua-
tion. De beskriver vidare att samhörigheten i arbetsgruppen har stärkts, att kommunika-
tion samt relationer mellan både dem själva som personal samt mellan personal och bo-
ende har förbättrats. Något som vi tycker är viktigt att poängtera och understryka är att 
medicineringen av lugnande mediciner till de boende markant har sjunkit. Detta be-
skrivs av intervjupersonerna som mycket positivt, genom att de själva nu har fått ett 
lugnare arbetsklimat och att de nu inte är så beroende av täta kontakter med boendets 
sjuksköterskor. De menar att de nu har fått ett verktyg för att kunna hantera eventuell 
aggressivitet hos de boende, ett verktyg som de tidigare saknade vilket innebar att man 
stävjade detta aggressiva beteende med lugnande medicinering. 
 
Då studiens resultat genomgående varit positivt ställer vi som forskare oss frågan om 
vår egen positiva inställning till arbetsmetoderna kan ha haft inverkan på detta. Vi me-
nar att vi under intervjusituationerna kan ha påverkat intervjupersonerna i en positiv 
riktning genom att vi var väldigt nyfikna på att få veta mer om arbetsmetoderna. Detta 
kan vara ett dilemma i den kvalitativa forskningen då man som forskare använder sig 
själv som ett verktyg och genom detta, enligt oss, möjligen kan påverka intervjuperso-
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nen på både ett medvetet och ett omedvetet sätt. Ytterligare en faktor som vi tror kan ha 
påverkat vårt resultat är att intervjupersonerna på förhand fick ta del av de förslag på 
frågor som vi tänkte använda vid intervjuerna. Vi menar att detta kan ha inneburit att 
personalen diskuterade dem sinsemellan och på så sätt kan ha påverkat varandra. En 
positiv effekt av detta tycker vi ändå är att de fick god tid till att förbereda sig och verk-
ligen fundera över arbetsmetodernas betydelse för dem i deras arbete. 
 
Vi tycker att det har varit svårt att hålla personalfokus i vår studie. Detta beror på att 
validation- och reminiscensmetoderna i huvudsak är utformade utifrån ett klientper-
spektiv. Detta har gjort att vi verkligen har ansträngt oss för att finna adekvata 
kopplingar i litteraturen och ibland har vi fått känslan av ”att leta efter en nål i en hö-
stack”.  
 
Vi har i denna studie valt att benämna både sjuksköterskor och undersköterskor som 
omvårdnadspersonal. I efterhand tycker vi det är värt att fundera över om detta var det 
bästa valet. Möjligen kan detta ha påverkat studiens resultat genom att dessa båda 
grupper eventuellt ser till de demenssjuka personerna utifrån två olika perspektiv med 
tanke på att man har två olika utbildningar. Sjuksköterskorna kanske, i huvudsak, ser de 
boende ur ett medicinskt perspektiv medan undersköterskorna har ett starkare fokus på 
omvårdnad och dessutom är de som har den nära och dagliga kontakten med de boende. 
Om vi gjorde om denna studie hade vi velat intervjua fler undersköterskor och utesluta 
sjuksköterskorna för att genom detta få en ännu mer homogen undersökningsgrupp. 
 
Vi beskrev i vår metoddel att vi intervjuade en person utanför arbetsplatsen när alla 
andra intervjuades där? Vi funderar på om detta har präglat denna persons intervjusvar 
på så sätt att hon befann sig i en miljö där störande faktorer, exempelvis förbigående 
människor, kan ha distraherat henne och genom detta ha påverkat studiens resultat. Öv-
riga intervjupersoner hade möjlighet att befinna sig i en invand och för dem, eventuellt, 
trygg miljö. Vi vill dock påpeka att vi var noga med att sitta på en undanskymd plats 
(på caféet) och att inga andra satt i vår närhet. Dessutom var detta val av intervjuplats 
ett val taget av intervjupersonen själv vilket vi ville respektera. 
 
I vår undersökning tycker vi att det, implicit, har framkommit att personalen säger att 
man i utövandet av validations- och reminiscensmetoderna måste vara idérik och fanta-
sifull. Under intervjuerna har de bland annat beskrivit att man måste vara observant på 
de boendes känsloyttringar, att alla ämnen inte är ”lämpliga” att ta upp samt att meto-
derna utförs både spontant och planerat. Vi tänker oss att detta kräver mycket av perso-
nalen, exempelvis genom att hitta lämpliga diskussionsämnen och passande tillfällen. 
All omvårdnad ska dessutom vara individuellt anpassad utifrån varje boendes särskilda 
behov och vi tycker att detta vidare kräver en hög innovativ förmåga hos omvårdnads-
personal. Vi vill understryka att denna, ibland förekommande, negativa syn på äldre-
omsorg i stort med demenssvård i synnerhet bygger på okunskap och att man istället 
bör vara imponerad av dessa personer som ger så mycket av sig själva. En fråga som 
också bör ställas är hur arbetsgivarna inom denna sektor ska kunna fortsätta att utveckla 
och stärka denna innovativa förmåga hos sina anställda för att genom detta föra äldre-
omsorgen mot en högre nivå. 
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Intervjupersonerna påpekar vikten av mer tid då metoderna tar mycket tid vid utövan-
det. Detta är ett problem i sig då tid idag är en resurs som är svår att tillgodose i dagens 
äldreomsorg. Detta kan tyckas vara synd då dessa metoder, enligt oss, verkligen kan 
göra nytta inom äldreomsorgen och vara, som vi har visat i studiens resultat, ett hjälp-
medel för att stärka samhörigheten i personalgrupper, att öka och stärka relationer, stär-
ka kommunikation samt minska medicinering av lugnande medicin. Vi tror att dessa 
metoder, givetvis i kombination med tillräckligt med tid, i en förlängning skulle kunna 
vara en alternativ lösning på den problematik i form av den stress och utbrändhet hos 
omvårdnadspersonal som litteraturen beskriver är så vanlig. Vi tycker att man behöver 
satsa på att ge personalen den tid och det stöd man behöver för att ordentligt kunna ut-
öva validation- och reminiscensmetoderna. Kanske kan man genom detta även komma 
till rätta med inställningen som råder inom äldreomsorgen att arbetet inom demensvår-
den är slitsamt, tungt och både psykiskt och fysiskt påfrestande. Vi tror att dessa meto-
der har mycket att ge både de demenssjuka personerna och omvårdnadspersonalen som 
ger dem daglig omvårdnad. 
 

11:1 Metoddiskussion 
 
Då vi, i vår studie, ville undersöka validations- och reminscensmetodernas effekter ut-
ifrån ett personalperspektiv tyckte vi det var lämpligt att välja den kvalitativa forsk-
ningsmetoden. Vi ansåg att detta metodval skulle vara passande då vi ville träffa perso-
ner som arbetar med dessa båda arbetsmetoder för att därigenom få en möjlighet att 
ställa frågor till dem. Vi ville inte ha ett helt öppet forum, exempelvis i form av en nar-
rativ metod, utan en typ av struktur i vårt möte med intervjupersonerna och detta var 
anledningen till valet av semistrukturerade intervjuer. Vi tycker att dessa val har gett 
oss svar på våra frågeställningar utifrån vårt syfte, möjligen skulle vi ha kunnat fundera 
på att kombinera denna valda metod med observationer. Detta hade varit en möjlighet 
att få se själva utförandet och därigenom få ett bredare perspektiv på resultatet. Om 
studien skulle göras om hade det även varit intressant att fundera över möjligheten att 
utföra intervjuer i fokusgrupper då detta skulle ge intervjupersonerna tillfälle att, genom 
att resonera med andra i samma situation, komma fram till fler effekter, både positiva 
och negativa, som arbetsmetoderna genererar. Möjligen hade studien kunna utföras ge-
nom kvantitativ forskningsmetod, då i form av enkäter, men vi ställer oss tvekande till 
detta då vi har sett stor nytta av att kunna ställa följdfrågor. Det positiva med den kvan-
titativa forskningsmetoden skulle dock kunna vara att man får ett resultat som är pre-
senterat utifrån fler personers erfarenheter och detta skulle i så fall kunna stärka studi-
ens generaliserbarhet. 
 

12 Vidare forskning 
 
Då området kring validations- och reminiscensmetoderna är sparsamt utforskat, i syn-
nerhet ur ett personalperspektiv, kan vi här se ett område i stort behov av vidare forsk-
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ning. Exempel är att denna studie visar positiva resultat för omvårdnadspersonalen i 
deras arbetssituation och då menar vi att studier skulle kunna genomföras i hur arbets-
metoderna ännu mer kan utvecklas för att stärka denna yrkesgrupp i deras omvårdnads-
arbete. Vi tycker att detta skulle vara intressant då det är synd att inte vidare utforska ett 
område som visar på så positiva effekter för både personal och demenssjuka. Vi tror att 
det finns mycket att utveckla inom detta område. 
 
En annan aspekt som kunde vara intressant att titta på är huruvida det finns skillnader i 
hur män och kvinnor upplever arbete med validations- och reminiscensmetoderna. Vi 
ser dock svårigheter med en sådan studie då majoriteten av de anställda inom äldreom-
sorgen är kvinnor. I övrigt vore det intressant att titta på inställning till metoderna, om 
denna påverkas av hur länge man har arbetat inom demensvården. Vi tror att man, utan 
tidigare erfarenhet, kan ha enklare att ta till sig metoderna då man eventuellt är mer 
mottaglig för ny kunskap.   
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
Bakgrund 
 

 Ålder 
 Utbildning 
 Yrkestitel 
 Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats samt inom äldreomsorgen? 
 Hur länge har ni använt Validation- och reminiscensmetoden på er arbetsplats? 
 Har ni fått någon utbildning för att kunna utöva metoderna? 
 Övrig information om dig som du tycker är av betydelse för denna intervju. 
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Hur det är att jobba inom äldreomsorgen med demensvård. 
 

 Vad var anledningen till att du ville jobba inom äldreomsorg med demensvård? 
 Hur tycker du att det är att arbeta med personer med demenssjukdom? För- och 

nackdelar? 
 Hur kunde en arbetsdag se ut innan metoderna infördes? För- och nackdelar då, 

i ditt dagliga arbete? 
 Hur ser en arbetsdag ut nu? 
 Hur är det att arbeta nu jämfört med innan metoderna infördes? Är det någon 

skillnad? Lättare/svårare på något sätt, i ditt dagliga arbete? 
 Ser du kommunikation mellan dig och de demenssjuka som ett problem? I så 

fall varför? 
 
 
 
Validation och reminiscensmetoden 
 
 Hur har det varit att ta till sig arbetsmetoderna (lära sig dem), lätt eller svårt? 
 Hur arbetar ni konkret med dessa metoder på din arbetsplats? 
 Finns det situationer då du/ni kan se att metoderna är särskilt och speciellt an-

vändbara i ditt dagliga arbete? Eller tvärt om? 
 I vilka situationer kan validationsmetoden och reminiscensmetoden vara ett 

hjälpmedel i ditt arbete med demenssjuka personer? 
 Finns det situationer då dessa metoder kan ses som ett hinder, i ditt dagliga arbe-

te? 
 Upplever du att dessa metoder påverkar kommunikationen mellan dig och de bo-

ende? I så fall på vilket sätt? 
 Upplever du att dessa metoder påverkar relationen mellan dig och de boende? I så 

fall på vilket sätt? 
 Vilka är dessa metoders för- och nackdelar enligt dig, i ditt dagliga arbete? 
 Tycker du att metoderna på annat sätt kan påverka dig i ditt dagliga arbete? 
 Kan du se några konkreta effekter av dessa 2 metoder? I så fall vilka? 
 Känner du att du har tillräckligt med kompetens för att utföra dessa metoder som 

du vill? Om inte, vill du berätta varför? 
 Får ni den handledning som ni behöver och hur går den i så fall till? 
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Bilaga 2 
 

Personligt brev 
 
 
Hej, 
 
Vi är två studenter från socionomutbildningen på Socialhögskolan i Stockholm. Den 
inriktning vår utbildning har är mot arbete med äldre och funktionshindrade. Vår ut-
bildning avslutas med att vi studenter skriver en c-uppsats som ska ha anknytning till 
socialt arbete. Vår undersökning kommer att baseras på intervjustudier där vi ställer 
frågor gällande omvårdnadsarbete med demenssjuka personer och validation- samt re-
miniscensmetoderna. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur omvårdnadspersonal 
anser att deras dagliga arbete påverkas av att arbeta med dessa båda metoder. 
 
Ditt deltagande är givetvis frivilligt och Du kan när som helst avbryta intervjun.  Inter-
vjuerna kommer spelas in på band för att bearbetningen av intervjumaterialet ska bli 
lätt att hantera. De inspelade intervjuerna kommer att hanteras med stor försiktighet och 
med hänsyn till anonymitet, detta innebär att vi kommer använda fingerade namn i upp-
satsen. Det material som framkommer vid intervjuerna ska enbart användas i vår upp-
sats och banden kommer att kasseras efter användandet. 
 
Under intervjuerna kommer vi båda att delta, en av oss kommer att ställa frågor till Dig 
och den andra kommer sitta med som observatör samt föra anteckningar. 
 



 53

Vi skulle uppskatta om Du ville ta Dig tid och besvara våra frågor och delta i vår un-
dersökning. Har Du frågor gällande intervjun eller undersökningen och dess resultat är 
Du välkommen att kontakta någon av oss eller vår handledare: Thomas Lindstein som 
är professor vid socialhögskolan i Stockholm. Vår uppsats beräknas vara klar och pre-
senteras i maj-2009. 
 
 
Tack för Din medverkan. 
 
 
Regina Pettersson, mobiltelefon: 070-9494539 
 
Karin Tidblom, mobiltelefon: 0733-675661 
 
Thomas Lindstein, telefon: 08-16 20 00 
 
 
 


