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Sammanfattning: 

Bakgrund: I Sverige finns idag ca 150 000 personer med någon form av demensdiagnos. Vid 

demenssjukdom påverkas de kognitiva funktionerna, såsom minne, inlärningsförmåga, 

förståelse och omdöme. Symtom och sjukdomsförlopp varierar beroende på vilken sorts 

demenssjukdom individen har. Att bemöta handlar om hur möten i vår vardag ser ut och hur 

människor interagerar med varandra. I möten med personer med demenssjukdom är 

kommunikationssvårigheter vanliga och hur personen blir bemött kan vara avgörande för 

mötets kvalitet.  

Syfte: Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att möta personer med demenssjukdom, 

med fokus på bemötandet.  

Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. I studien deltog nio 

arbetsterapeuter som arbetar med personer med demenssjukdom på särskilt boende. Kvalitativ 

innehållsanalys användes som analysmetod.  

Resultat: För att kunna bemöta en person med demenssjukdom på ett bra sätt är det av stor 

vikt att kunna leva sig in i personens verklighet samt bekräfta känslan och verkligheten som 

personen befinner sig i. Personkännedom är betydelsefullt för att kunna anpassa bemötandet 

efter personen. Arbetsterapeuten måste vara medveten om att det egna bemötandet påverkar 

en person med demenssjukdom. Intryck från omgivningen kan påverka personen och kan leda 

till oro eller att personen får svårt att fokusera. 

Slutsats: Genom att veta hur arbetsterapeuten bör bemöta denna klientgrupp kan 

arbetsterapeuten motivera personen till deltagande i aktiviteter. Kunskap om bemötande kan 

även gynna personens aktivitetsutförande, då arbetsterapeuten kan handleda annan 

vårdpersonal i bemötandet av denna klientgrupp för att personen ska kunna få rätt stöd i 

aktiviteter. 
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Inledning 

Vid de verksamhetsförlagda utbildningarna uppmärksammades av författarna att bemötandet 

av klienter är en utmaning, då alla klienter vi möter är olika och har olika erfarenheter. Som 

arbetsterapeuter behöver vi kunna uppmärksamma vad klienten behöver av oss just nu i 

stunden och vi behöver kunna förhålla oss till klientsituationen. Andelen personer med 

demenssjukdom är stor och som arbetsterapeuter kommer vi med stor sannolikhet att möta allt 

fler personer tillhörande denna klientgrupp. Författarnas upplevelse är att detta inte är enkelt 

på något vis. Att bemöta kan vara svårt i sig och hur bemöter vi då en person med 

demenssjukdom på bästa möjliga sätt? Författarna är därav intresserade av att få veta mer om 

arbetsterapeuters erfarenheter av att möta personer med demenssjukdom och vad som är 

viktigt att ha i beaktande när det gäller bemötandet. 

Bakgrund 

Bemötande som begrepp 

Ordet bemöta betyder behandla eller bete sig emot (1). Att bemöta handlar om hur möten i vår 

vardag ser ut och hur vi människor interagerar med varandra (2). Bemötandet påverkas av 

människors attityder, det vill säga människors förhållningssätt och inställning till olika 

situationer. I det svenska språket hör termerna bemötande och attityd logiskt sett ihop (2). 

Människor har en tendens att förhålla sig på ett visst sätt beroende på vilken inställning de har 

till något (2). En persons tidigare erfarenheter, negativa som positiva, påverkar bemötandet av 

andra människor (3). 

Bemötande inom arbetsterapi 

Model Of Human Occupation  

Model of human Occupation (MOHO)(4) är en arbetsterapeutisk referensram som belyser  

mänsklig aktivitet (4). Denna referensram kan med fördel användas vid demenssjukdom, 

eftersom arbetsterapeuten då behöver vara mer behjälplig i klientsituationen (4). MOHO ser 

till hela människan, vilket avser både kropp och själ (4). Enligt Kielhofner (4) görs detta 

genom att utgå från tre centrala begrepp; viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. 

Viljekraft kan beskrivas som människans motivation till aktivitet (4). Vad en person har för 

uppfattning om sin egen förmåga, sina egna värderingar samt de egna intressena har betydelse 

för motivationen (4). Vanebildning är de aktiviteter vi gör på rutin, som vi inte behöver ägna 

så mycket tankekraft åt. Ett vanemönster skapas när rutiner upprepas i en konstant miljö (4). 

Våra roller påverkar också de val vi gör. Vi ser på oss själva och uppträder som exempelvis 

förälder, student eller äkta makar utifrån vad vi tidigare socialt har lärt oss (4). 

Utförandekapacitet är människans personliga upplevelse vid aktivitetsutförandet samt 

förmågan att utföra dessa aktiviteter mentalt och fysiskt (4). Miljön har en konstant inverkan 

på de aktiviteter som utförs. Hur miljön påverkar en person beror på hur miljön samspelar 

med personens viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. När arbetsterapeuten försöker 

förstå en klient utifrån de centrala begreppen används ett terapeutiskt resonemang (4). 



 
 

6 
 

Arbetsterapeutens bemötande i klientmöten 

I klientmöten är det viktigt att visa klienten respekt genom att var hjälpsam, artig och vänlig 

(3). Det är av stor vikt att bekräfta klienten i situationen för att förutsättningarna i mötet ska 

bli så bra som möjligt. Detta kan göras genom beröring, att ta i hand och att vara medveten 

om sitt tonfall (3). Hur arbetsterapeuten uttrycker sig, håller ögonkontakt och använder sitt 

kroppsspråk kan vara avgörande för mötets kvalitet (3). 

 

En arbetsterapeut kan använda sig själv som ett terapeutiskt verktyg för att få en helhetsbild 

vid en klientsituation (5). Kielhofner (6) beskriver olika förhållningssätt utifrån The 

Intentional relationship Model (IRM), som kan hjälpa arbetsterapeuten att interagera med 

klienten (6). Arbetsterapeuteten kan agera problemlösande genom att klienten guidas till att 

komma på lösningar själv (6). Genom att vara empatisk så bekräftas klientens känslor, tankar 

och upplevelser (6). Arbetsterapeuten kan även vara instruerande genom att vara tydlig i att 

sätta gränser och ge instruktioner samt ha tydlig struktur över aktiviteter (6). I det 

samarbetande förhållningssättet styr klienten själv över sin process och alla beslut tas 

tillsammans med klienten. Genom att inge hopp och mod hos klienten agerar arbetsterapeuten 

uppmuntrande genom att ge klienten komplimanger på vägen mot klientens mål. I det 

förespråkande förhållningssättet är arbetsterapeuten den medlande länken mellan klient och 

exempelvis andra myndigheter (6). Dessa sätt att agera öppnar upp för mer flexibilitet i mötet 

med klienten (6). 

Demenssjukdom 

I Sverige finns ca 150 000 personer med någon form av demensdiagnos (7). 

Demenssjukdomen kan vara primär eller sekundär. Med primär demens menas att det finns en 

direkt påverkan på hjärnan. Vid sekundär demens påverkas hjärnan till följd av andra 

sjukdomar från organ eller organsystem (7). Sjukdomen delas in i mild-, måttlig- och svår 

demenssjukdom (8). Vid mild demenssjukdom är personen i ett tidigt skede i sjukdomen och 

kan klara vardagen utan stora insatser. Vid måttlig demenssjukdom behöver personen stöd, 

tillsyn och hjälp för att klara vardagen. När personen sen behöver hjälp med det mesta och 

behöver ständig tillsyn beskrivs det som svår demenssjukdom (8). 

 

Vid demenssjukdom påverkas de kognitiva funktionerna, exempelvis minne, 

inlärningsförmåga, förståelse och omdöme (7). Det finns olika former av demenssjukdomar, 

där symtom och sjukdomsförlopp varierar beroende på vilken sorts demens individen har (8). 

Den mest förekommande av demenssjukdomar är Alzheimers sjukdom. Symptomen kommer 

gradvis och blir alltmer tilltagande (8). I början förekommer lättare störningar och svårigheter 

vad gäller minne och koncentration. Personen får en minskad orienteringsförmåga och att 

hitta i välkända miljöer blir allt svårare (7). Även språksvårigheter är vanliga och tilltar ju 

längre sjukdomen fortskrider (8). Vaskulär demens uppkommer till följd av proppar eller 

blödning i hjärnan. Hur symptomen visar sig beror på var i hjärnan skadan sitter (8). Vid 

påverkan på tinningloberna får personen minnessvårigheter. Blir hjässloberna påverkade får 

personen svårare att analysera, och blir pannloberna påverkade förändras personligheten hos 

personen (8). Tidiga symptom vid Lewybody-demens är att personen blir trött. 

Uppmärksamheten och den rumsliga orienteringen blir nedsatt. Ofta ökar fallrisken och 

hallucinationer förekommer. Personen kan känna sig stel och få en minskad mimik. 

Minnesproblematik tillkommer senare under sjukdomsförloppet (8). Vid frontotemporal 

demenssjukdom sitter skadan i hjärnans främre del. Symptomen kommer sakta och tidigt i 
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sjukdomen förekommer personlighetsförändringar. Även språket blir påverkat och omdömet 

blir bristfälligt. Efter en tid får även personen svårare att tänka abstrakt och 

problemlösningsförmågan blir nedsatt (8). 

 

Ofta förekommer även beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD), 

vilka består av störningar i det abstrakta tänkandet-, tolkning av sinnesintryck- samt 

störningar i beteende eller stämningsläge. Detta gör att det blir svårt att vänja sig vid nya krav 

och nya situationer (7). Blir kraven för höga och en ny situation känns otrygg kan det leda till 

aggressiva utfall och skrik. Dessa beteenden kan sällan medicineras, personal bör bemöta 

dessa med god kommunikation och känslomässig stimulans (7). 

Bemötande vid demenssjukdom 

De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom (8) bygger på 

personcentrerad vård. Med det menas att det är individen som sätts i fokus, inte sjukdomen. 

Det innebär bland annat att personal bör möta personen med demenssjukdom i dennes 

verklighet och bemöta denne som en person med egna upplevelser, självkänsla och 

rättigheter. Personal bör även stödja personens självbestämmanderätt och chansen till att vara 

delaktig i de beslut som tas (8).  

 

Vid arbete med personer med demenssjukdom bör all personal rannsaka sitt eget beteende och 

jämföra förväntningarna som ställs gällande en persons förmågor, mot de egentliga 

förmågorna som personen har (9). Hur en person med demenssjukdom blir bemött påverkar 

personens beteende. Att vara professionell och se sin egen roll i relation till personen gör att 

negativa beteenden inte behöver uppstå (9). 

 

Kommunikationssvårigheter är vanliga i möten med personer med demenssjukdom (10). Det 

kan vara svårt för dessa personer att förstå andra människor samt att formulera sina tankar i 

ord och göra sig förstådd. För att kunna förstå en person med demenssjukdom behöver 

personal kunna ta hjälp av helheten och känslan i ett sammanhang. Personal bör vara 

observant på vad personens kroppsspråk förmedlar och utveckla en egen språkstil så att 

personen på ett lättare sätt kan förstå vad som uttrycks (10).  

Miljön- en viktig aspekt för mötet vid demenssjukdom 

Miljön har stor påverkan på de aktiviteter som människan utför. Den är både fysisk, 

kulturell, politisk, ekonomisk och social (4). Välkända miljöer, såsom materiella ting eller 

välbekanta ansikten och förväntade beteendemönster hos andra, stödjer individen och dennes 

aktivitetsutförande (4). Den sociala miljön innefattar möten mellan människor i olika 

sammanhang (4), såsom exempelvis ett möte mellan personal och en person med 

demenssjukdom. Personal bör tänka på att prata tydligt och långsamt samt att använda enkla 

meningar och korta ord för att underlätta samspelet (10). I dessa sammanhang bör även en 

förståelse finnas för hur omgivningsfaktorer kan påverka samspelet. Hos personer med 

demenssjukdom har känsligheten för sinnesintryck blivit påverkad. Ofta utvecklas en 

överkänslighet mot ljud och ljus. Stress och oro kan uppkomma om inte personen kan skydda 

sig mot de starka intrycken (11). 
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Tidigare forskning 

Det finns ingen tydlig översättning av ordet bemötande på engelska (3). Det mest 

överensstämmande ordet är “attitude”, som betyder “attityd” på svenska, vilket likt tidigare 

beskrivs som människors förhållningssätt och inställning till olika situationer (2). Tidigare 

internationella studier gällande bemötande inom vården är på grund av detta svåra att hitta 

(3).  

 

Vid sökning i olika databaser framkom studier med fokus på förhållningssätt utifrån The 

Intentional Relationship Model (IRM) (5,12–14). Studierna skiljer sig däremot åt i både 

metod och klientgrupp. Taylor et al. gjorde en enkätundersökning som syftade till att ta reda 

på vilket förhållningssätt som användes mest och hur arbetsterapeuter varierade 

förhållningssätt när de interagerade med klienter med olika egenskaper (14). I studien av 

Holmqvist et al. var syftet att definiera hur arbetsterapeuten använder sig själv som verktyg 

vid arbete med personer med kognitiva nedsättningar efter förvärvad hjärnskada (12). Smith 

och Taylor i sin tur utförde en fallstudie för att illustrera hur IRM kunde användas för att 

guida arbetsterapeuten i det kliniska resonemanget vid arbete med personer med depression 

efter ryggmärgsskada (13). En studie som hade personer med demenssjukdom som 

klientgrupp utfördes som en retrospektiv analys. Där studerades hur användningen av IRM 

kunde gynna engagemang i och vilja till aktiviteter hos klientgruppen (5). Ytterligare en 

studie belyste personer med demenssjukdom, där syftet var att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda personer med BPSD. I studiens framkommer strategier som 

sjuksköterskorna använder för att kunna möta brukarnas symtom (15).  

Problemområde 

Att bemöta har tidigare beskrivits som hur möten i vår vardag ser ut och hur vi människor 

interagerar med varandra (2). Vid demenssjukdom är de kognitiva funktionerna påverkade 

(7). Författarna till denna studie vill mena att det leder till att interaktionen, i mötet mellan 

personen med demenssjukdom och exempelvis en arbetsterapeut, blir mer komplicerad. Det 

krävs därmed mycket för att ett möte med en person som har demenssjukdom ska bli lyckat. 

Det är få studier som belyser bemötande vid demenssjukdom. Därför finner författarna ett 

stort intresse av att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att möta personer med 

demenssjukdom och vad som är viktigt att ha i beaktande när det gäller bemötandet. 

Arbetsterapeuters subjektiva erfarenheter kan vägleda andra arbetsterapeuter och andra 

yrkesgrupper i bemötandet av denna klientgrupp. 

Syfte 

Syftet är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att möta personer med demenssjukdom, 

med fokus på bemötandet. 
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Metod 

Studiens design 

Denna studie genomfördes som en kvalitativ intervjustudie för att få en djupare förståelse för 

arbetsterapeuternas erfarenheter (16). Datainsamlingen gjordes via semistrukturerade 

intervjuer (17) och kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod för den insamlade 

datan (18). 

Urval 

Kriterieurval användes för att rekrytera deltagare till studien, vilket innebar att deltagare 

valdes ut som ansågs vara lämpliga för syftet (17). Inklusionskriterierna var; arbetsterapeuter 

som arbetar med personer med demenssjukdom på särskilt boende, eftersom de kontinuerligt 

träffar denna klientgrupp. 

 

Författarna önskade fysisk närvaro vid intervjuerna. Genom att ta del av icke-språklig 

information som förmedlades via ansiktsuttryck och gester, förbättrades förutsättningen att 

förstå deltagarna och deras svar (16). Det gav författarna möjlighet att förtydliga frågorna om 

deltagarna såg tveksamma ut.  

 

Arbetsterapeuter i ett närliggande område kontaktades, i en ort i södra Svealand. Kontakten 

med arbetsterapeuterna skedde via telefon efter att ha hittat kontaktuppgifter till respektive 

arbetsterapeut på kommunens hemsida. Syftet och upplägget gällande studien presenterades 

muntligt. Det resulterade i tio arbetsterapeuter som tackade ja till att delta i studien. Ett 

informationsbrev samt ett samtyckesformulär mailades ut till respektive arbetsterapeut när de 

tackat ja till att delta.  

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide användes (se 

bilaga 1) för att säkerställa att arbetsterapeuterna fick liknande frågor, samtidigt som de hade 

möjlighet att berätta fritt om ämnet (17). Intervjuguiden medförde att författarna på ett lättare 

sätt kunde hålla en logisk struktur under intervjuerna (17). Den första intervjun utfördes som 

en pilotintervju för att kontrollera intervjufrågornas utformning (19), vilket deltagaren blev 

informerad om innan intervjuns start. Båda författarna närvarade. Den ena höll i intervjun 

medan den andra förde anteckningar. Under pilotintervjun visade sig vissa frågor vara för 

öppna, vilket gjorde att de blev svåra att svara på. Därav gjordes ett fåtal omformuleringar för 

att förtydliga frågorna. Pilotintervjun ingår därmed inte i materialet. Nio intervjuer kvarstod 

efter detta och båda författarna deltog i samtliga intervjuer. Författarna utförde en intervju 

varannan gång medan den andra då samtidigt förde anteckningar. Samtliga intervjuer spelades 

in via en mp3 spelare efter samtycke från deltagarna. Intervjuerna pågick i 17-32 minuter och 

alla intervjuer utfördes under en tidsperiod på en vecka. För att inspirera till en lugn och trygg 

miljö genomfördes intervjuerna avskilt på respektive arbetsplats efter datum och tid som 

passade deltagarna (17). 
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Dataanalys 

När samtliga intervjuer var avslutade utfördes transkribering av den insamlade datan. 

Transkribering innebär att intervjuer skrivs ner ordagrant för att få med hela sammanhanget 

avseende intervjun (18). Den första intervjun transkriberades enskilt, för att sedan jämföras. 

Resterande transkriberingar delas upp mellan författarna. Därefter påbörjades analysen av den 

insamlade datan utifrån stegen i kvalitativ innehållsanalys (se bilaga 2), med syftet att hitta 

skillnader och likheter samt mönster i texterna (18).  

 

För att få en övergripande bild av den insamlade datan lästes texterna först igenom enskilt där 

tankar som uppkom skrevs ner. Därefter träffades författarna för att diskutera dessa. Detta kan 

även kallas forskartriangulering (19). Meningsenheter från varje text togs ut gemensamt. Det 

innebar att stycken, meningar eller ord som hörde ihop innehållsmässigt och i sitt 

sammanhang togs ut och som ansågs svara till studiens syfte (18). För att texten skulle bli 

lättare att handskas med kondenserades meningsenheterna. Det innebar att meningsenheterna 

kortades ner samtidigt som innebörden i texten bevarades (18). För att kort förklara innehållet 

i meningsenheterna utsågs en kod för varje kondenserad meningsenhet. Författarna 

kondenserade och kodade först enskilt två texter för att sedan träffas och jämföra dessa. 

Resterande texter delades upp sinsemellan och kondensering samt kodning utfördes enskilt. 

Tillsammans jämförde sedan författarna koderna och de som ansågs höra ihop grupperades, 

vilket gav många preliminära kategorier. Dessa diskuterades och de som ansågs ha liknande 

innebörd fördes samman. Därav kunde underkategorier samt kategorier skapas. När kategorier 

delas in och skapas sker en abstraktion, vilket betyder att innehållet i kategorierna lyfts till en 

högre logisk nivå (18). Analysen resulterade i tre kategorier samt 8 underkategorier. 

Forskningsetiska överväganden 

De fyra forskningsetiska principerna som anges av Vetenskapsrådet användes under studiens 

gång. De består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (20).  

 

Med hänsyn till informationskravet skickades ett informationsbrev ut till samtliga 

arbetsterapeuter efter att de fått muntlig information angående studien via telefonkontakt 

(20). I brevet presenterades studiens syfte och att datainsamlingen skulle ske via enskilda 

semistrukturerade intervjuer. Brevet innehöll även information om att intervjuerna skulle 

spelas in, hur länge dessa beräknades pågå och att arbetsterapeuten själv fick bestämma tid 

och plats för intervjun. Det framgick även att deltagandet var frivilligt och att arbetsterapeuten 

när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att behöva ange varför (20). Samtyckeskravet 

beaktades genom att arbetsterapeuterna undertecknade ett samtyckesformulär innan 

respektive intervju påbörjades (20). För att uppnå konfidentialitetskravet informerades de om 

att den insamlade datan skulle avidentifieras, förvaras inlåst och endast finnas till förfogande 

för författarna (16). Slutligen informerades arbetsterapeuterna om nyttjandekravet, vilket 

avsåg att den insamlade datan endast skulle komma att användas i denna studie (20).  

Författarna övervägde även eventuella risker för arbetsterapeuterna som deltog i studien. En 

risk ansågs vara att intervjufrågorna kunde upplevas känsliga, då arbetsterapeuterna 

rannsakade sitt eget agerande för att kunna svara på frågorna. Vinsten med studien ansågs 

dock vara större då arbetsterapeuternas subjektiva erfarenheter kan användas som en 

vägledning för andra arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper i bemötandet av personer med 

demenssjukdom.  
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Resultat 

Vid dataanalysen framträdde tre kategorier med tillhörande underkategorier som beskrev 

arbetsterapeuternas erfarenheter av att möta personer med demenssjukdom, med fokus på 

bemötandet (se tabell 2). 

 

Tabell 2. Översikt över underkategorier och kategorier. 

Underkategori Kategori 

Personkännedom  

 

Personen i centrum Att respektera personen 

Att bekräfta personens verklighet 

Att anpassa bemötandet 

Medvetenhet hos arbetsterapeuten  

Ett lyckat bemötande 
Att reflektera 

Fysisk miljö  

Miljöns inverkan 
Social miljö 

 

Personen i centrum 

Att ha personen i centrum innebar att ha kännedom om personen och att bemöta denne på ett 

respektfullt sätt. Det innebar också att bekräfta personen i dennes verklighet och att anpassa 

bemötandet efter person och situation. Detta återspeglas i följande underkategorier; 

personkännedom, att respektera personen, att bekräfta personens verklighet samt att anpassa 

bemötande. 

Personkännedom 

I samtliga intervjuer berättade arbetsterapeuterna att det är betydelsefullt att ha god kännedom 

om en person med demenssjukdom för att kunna bemöta på ett bra sätt. De menar att det är 

viktigt att ta reda på vem personen är, då varje person är en egen individ. 

 
…ja det är ju olika också, så det beror väldigt mycket på vem det är men du måste vara väldigt 

individuell och du måste ha kunskap om den personen vad som funkar för den  

(Intervjuperson 8) 

 

Ett par arbetsterapeuter berättade att något som kan gynna bemötandet är att ta del av en 

persons levnadsberättelse för att fånga upp vanor, rutiner och intressen. 
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Ibland att det finns kanske nån levnadsberättelse… att man vet ibland… äh… hur personen var 

innan… personen var innan demenssjukdomen… det underlättar väldigt mycket… så att man 

bemöter på rätt sätt… (Intervjuperson 6) 

 

Det framkom även att det är viktigt att vara påläst om de olika demenssjukdomarna, eftersom 

de påverkar personen på olika sätt. God kännedom om personen och kunskap om hur 

demenssjukdomen påverkar personen underlättar arbetsterapeutens bemötande. De gånger det 

inte finns kännedom om personen är det extra viktigt att vara lyhörd för de signaler som 

personen visar och att be om ursäkt om något i bemötandet blev fel.  

 
Personer med demenssjukdom är ju inte på ETT sätt det är ju ett helt spann med var nånstans… 

i vilken nivå sjukdomen eller vad man ska säga…  hur långt man har kommit var man är och 

vilken sorts sjukdom man har är ju också väldigt olika (Intervjuperson 1) 

 

Är man påläst… har man all information… då kan man använda det som vapen tänkte jag säga 

(skrattar till) nej men det blir jättebra verktyg (Intervjuperson 3) 

Att respektera personen 

I ett flertal intervjuer uppmärksammades betydelsen av att ha ett respektfullt bemötande mot 

personer med demenssjukdom. Det kan vara att visa förståelse för situationen genom att vara 

närvarande och lyssna på det de vill förmedla.  

 
Det är ju mer att lyssna och prata och att man får faktiskt vara ledsen…  för att man är…. det 

är en jättetråkig situation… och man vill inte vara här… då får man ju respektera det  

(Intervjuperson 2) 

 

Att visa respekt kan även innebära att ta hänsyn till att personer med demenssjukdom har 

bestämmanderätt. Det är viktigt att inte kränka deras integritet. Om en person bestämt 

uttrycker sin vilja att gå ut måste detta respekteras. Kan inte personen gå ut på egen hand bör 

arbetsterapeuten eller annan personal följa med. En av arbetsterapeuterna delade med sig av 

en händelse där hon respekterade en persons önskan om att vilja gå ut: 

 
Vi har ju gjort så att vi gått bakom och låtit folk gå och sen liksom… nämen X (namn på 

boende) gud vad kul att se DIG… ska du också till X (namn på plats) hon bara ja… då går vi 

tillsammans… hon bara åh tack så mycket…. hon var ju superlycklig… men bara för att man… 

man låtsas bara som att jag visste inte att du var här… fast man stått där och väntat på henne 

liksom (Intervjuperson 3) 

 

Även om en person med demenssjukdom har bestämmanderätt kan det vara så att personen 

inte har förmågan att ta rimliga beslut själv. Då behöver arbetsterapeuten vara med och styra 

personen till att fatta beslut, utan att kränka personens integritet. 

 
...för alla beslut som hon gör kanske inte är bra beslut… för så kan det vara att det blir lite 

tokigt och då får jag försöka styra henne till att hon bestämmer att det var hon som gjorde det 

fast det var jag som gjorde det… det är ju en konst det där faktiskt (Intervjuperson 2) 

Att bekräfta personens verklighet   

Ett flertal arbetsterapeuter berättade att personer med demenssjukdom ibland har en annan 

verklighetsuppfattning, vilket medför att vi inte uppfattar situationer på samma sätt. För att 

kunna bemöta denna klientgrupp är det viktigt att få en uppfattning om var personen är just nu 
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i sin verklighet och hur personen tolkar situationen. Genom att verkligen se och lyssna in 

personen kan arbetsterapeuterna möta och bekräfta personen i den verklighet som personen 

befinner sig i på deras villkor. 

  
Att man befinner sig på deras… att man går in i deras sfär skulle jag vilja säga. På deras… 

nivå skulle jag väl inte vilja säga… jo men på deras nivå faktiskt… att man liksom möter dom i 

sin verklighet (Intervjuperson 7) 

 

Många gånger behövs just bekräftelse eftersom personer med demenssjukdom kan känna sig 

otrygga eller ensamma. För att skapa en känsla av trygghet är det alltid viktigt att bekräfta 

känslan i deras verklighet för att de ska kunna känna sig sedda och betydelsefulla. 

 
Men jag måste ändå bekräfta personen i den verklighet och den känsla som personen är i för 

annars har jag ju förstört det på en gång på något vis liksom (Intervjuperson 5) 

 

Vid en intervju framkom det att orosbeteenden kan uppstå när en person upplever känslan av 

att vara ensam. Arbetsterapeuten menar att detta kan förekommas genom att bekräfta 

personen i tid för att känslan av ensamhet inte ska behöva uppstå. Det kan vara att gå fram 

och stryka lite på axeln, fråga hur personen har det och prata en liten stund för att visa 

personen att någon mer finns där. 

 
När hon känner sig ensam då… då skriker hon… men det handlar ju också om och bekräfta... 

och på något vis försöka förekomma det här… alltså att inte känslan ska behöva uppkomma… 

utan att man i sitt bemötande… äh… jamen ska kunna läsa av att i den här situationen så så 

skulle det här kunna uppstå…  nu är det viktigt att vi bekräftar...  (Intervjuperson 4) 

 

Oavsett vad situationen handlar om är det alltid viktigt att bekräfta personens verklighet, även 

om den kan tyckas vara orimlig. Ibland kan situationer bli obekväma och då är det bra att inte 

förstärka det som orsakat att det blir obekvämt, men att ändå på något sätt bekräfta personens 

känsla. 

Att anpassa bemötandet  

Merparten av arbetsterapeuterna menar att de hela tiden behöver anpassa bemötandet efter 

personen. Det kan vara hur de uttrycker sig, vilka ord de använder samt vilken och hur 

mycket information de ger. Det som avgör är vilken person de ska bemöta. Det måste vara på 

en nivå som gör att personen kan ta in det som förmedlas. Det gäller att inte kräva mer än vad 

personen klarar av. Ibland kan det underlätta att inte ställa frågor som inkluderar för många 

valmöjligheter. Det kan vara bra att använda sig av ledande frågor i stället. Om frågorna blir 

för många är det inte alltid som personen kan ge ett svar. Det handlar om att göra det enkelt 

för personen och att inte fråga för mycket. Ibland har personer med demenssjukdom inte 

förmågan att göra ett val, då är det bättre att guida personen istället för att ställa frågor. Det är 

viktigt att bemöta dessa personer med ett lugn och att ge dessa personer tid, eftersom det 

många gånger kan ta tid för en person med demenssjukdom att exempelvis förstå eller att hitta 

ord. 

 
Ah det innebär ju att jag anpassar mig efter den personen så gott jag kan… att jag försöker och 

vara på ett sätt så att den personen förstår mig… vill kommunicera med mig på sin nivå… KAN 

kommunicera också naturligtvis (Intervjuperson 1) 
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Arbetsterapeuterna menar att det hela tiden behövs flexibilitet när de ska bemöta denna 

klientgrupp. De behöver känna in situationen för att veta hur de ska agera i stunden. Ibland 

fungerar det bra att vara uppmuntrande ibland inte.  

 
Det kan ju vara att det hänt nånting innan jag kommer dit som gör att det funkar inte alls så 

som jag tänkt… det gick jättebra igår men idag går det absolut inte… så det gäller liksom att 

känna in… äh… situationen där och då… precis för stunden (Intervjuperson 4) 

 

För att kunna anpassa bemötandet behöver arbetsterapeuterna även läsa av personen. Det är 

av betydelse då känsloyttringar snabbt kan uppkomma. Flera arbetsterapeuter menar att det är 

bra att försöka avleda dessa situationer. Det kan ske genom att byta ämne genom att prata om 

något som de vet att personen tycker om eller blir glad av. Det kan vara att prata om en 

anhörig eller någon annan som personen känner tillit för.  

 
Den här personen är väldigt arg… och när den är arg så funkar det bra att prata om dottern… 

och då tittar vi på ett fotografi på dottern och så kommer man in i positiva tankesnurrar 

(Intervjuperson 8) 

 

Ibland kan det vara svårt att avleda en situation endast genom att prata om annat. Då kan 

arbetsterapeuterna samtidigt ta en promenad med personen för att komma bort från 

situationen. Om personen skulle bli arg är det viktigt att tänka på att hålla en lugn jämn 

talnivå för att inte förstärka frustrationen. Ibland kan det vara bra att backa, gå därifrån och att 

försöka igen vid ett senare tillfälle. 

 
Vid ilskeutbrott eller sådär är det bättre och inte svara tillbaka… så att man liksom utmanar 

personen… utan försöka backa undan om det är så att ilskan går ut över mig  

(Intervjuperson 5) 

 

Att anpassa bemötandet kan även innebära att sätta upp en plan för bemötandet, en så kallad 

bemötandeplan. Det kan behövas i situationer där det är av stor betydelse för personen att 

arbetsterapeut och övrig personal bemöter denne på samma sätt. Men även vid tillfällen där 

situationer kan behöva förekommas. 

 
Vi har gjort en plan för bemötandet… det är vanligt att man jobbar med bemötandeplaner när 

det är lite… jamen kanske lite besvärligt eller ja men nånting… där det är viktigt att det blir bra  

(Intervjuperson 4) 

Ett lyckat bemötande 

För att ett bemötande ska bli lyckat behöver det finnas en medvetenhet hos arbetsterapeuterna 

när de ska bemöta personer med demenssjukdom. Hur de agerar påverkar personen. Genom 

att reflektera över sitt agerande ökar möjligheterna för ett lyckat bemötande. 

Medvetenhet hos arbetsterapeuten 

Under ett flertal intervjuer framkom det att det krävs en medvetenhet hos arbetsterapeuterna 

för att bemötandet ska bli lyckat. Personer med demenssjukdom kan reagera på 

arbetsterapeuternas tonläge och kroppsspråk. Därför är det viktigt att vara medveten om vad 

det egna kroppsspråket förmedlar, att använda sig av lugna rörelser och att ha en vänlig röst. 
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Äh framförallt kroppsspråk det är väl nåt som man (patienten) är otroligt duktig på att läsa… 

sur arg vänlig glad påverkar ju jättemycket… hur du är när du kommer in i ett rum 

(Intervjuperson 2) 

  
För den (en demenssjuk) kan ju reagera på… på hur jag agerar vare det sig är nåt jag säger 

eller hur jag ser ut eller vad jag gör med kroppen (Intervjuperson 4) 

 

Av olika anledningar kan stress och det egna måendet påverka arbetsterapeuternas bemötande 

och då är det viktigt att inte visa det. Det måste finnas en medvetenhet om att känslor smittar 

och att en känsla kan sitta kvar länge. En person med demenssjukdom kan exempelvis 

uppfatta stress även om arbetsterapeuten inte tror att det utstrålas. Det kan leda till att 

personen med demenssjukdom också blir stressad. Därför är det bra att inte ha bråttom och att 

ta sig tid i mötet med denna klientgrupp. 

 
En sak som jag brukar tänka på när också väldigt mycket är att dementa kanske inte alltid 

kommer ihåg vad som hänt men de kommer ihåg känslan den sitter kvar väldigt länge… så att 

när man öh beroende på hur man bemöter så kan det också lämna spår 

(Intervjuperson 3) 

Att reflektera  

Ett fåtal arbetsterapeuter menar att möjligheterna för ett lyckat bemötande ökar när de 

reflekterar över sitt agerande i olika situationer. Att reflektera leder till att arbetsterapeuterna 

får en insikt över vad som fungerade bra och mindre bra i en situation. Det bidrar till att de 

kan reflektera över hur de skulle kunna bemöta personen vid ett senare tillfälle. De menar 

även att det kan vara bra att reflektera tillsammans i teamet för att kunna lära av varandra. 

 
Ja… och det tror jag också är viktigt att man i… jamen arbetslaget… alltså tillsammans nu 

gjorde jag såhär och det blev såhär… vad tror ni… varför blev det så… och då kan dom säga 

jamen om du…. det var för att du gjorde såhär… hon tycker inte om det tillexempel… utan att 

man får lära av varandra (Intervjuperson 4) 

Miljöns inverkan 

I ett flertal intervjuer framkom det att arbetsterapeuterna upplever att miljön har en stor 

inverkan när de ska bemöta personer med demenssjukdom, såväl den fysiska som sociala 

miljön. De uppmärksammade vikten av att skapa en lugn och trygg miljö och att det 

underlättar att vistas i en omgivning som personen känner sig bekväm och bekant med. 

Fysisk miljö 

Flertalet arbetsterapeuter berättade att de måste tänka på den fysiska miljön när de bemöter 

personer med demenssjukdom, eftersom dessa personer har svårt att sortera intryck från 

omgivningen. Det kan bli svårt för personen att fokusera om det är någonting i omgivningen 

som stör.  

 
Är det liksom en diskmaskin som står och smäller som kan vara jättejobbigt för en person med 

demenssjukdom som kanske inte kan fokusera på nånting annat om den hör ett ljud hela tiden  

(Intervjuperson 7) 
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Social miljö 

Det framkom även att det är viktigt att tänka på den sociala miljön för att det inte ska bli för 

många intryck för personen. Om en person med demenssjukdom upplever omgivningen som 

rörig kan det skapa oro hos personen, vilket försvårar bemötandet. Flera arbetsterapeuter 

menar därför att det är viktigt att inte vara för många personer samtidigt när de ska möta 

denna klientgrupp. För att undvika detta belyser ett par arbetsterapeuter vikten av att prata 

ihop sig med övrig personal innan de ska möta med en person med demenssjukdom. 

 
Vi brukar tänka så att vi aldrig går in flera samtidigt liksom…  ADL-bedömningar max 2… ja 

men lite så… just för att det blir så mycket intryck (Intervjuperson 3) 

 

En av arbetsterapeuterna delade även med sig om sin erfarenhet av att endast vara en person i 

ett specifikt möte med en person med demenssjukdom: 

 
 ... då kom vi överens om innan att det blir liksom inte bra… det är bättre att nån person går 

och hittar henne… istället för att det kommer för mycket… för då blir det mycket mer hotfullt 

och stressigt… ähm… i själva mötet (Intervjuperson 6) 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att möta personer med 

demenssjukdom, med fokus på bemötandet. I resultatet framkommer personkännedom och att 

bekräfta personens verklighet som viktiga aspekter för bemötandet. Arbetsterapeuterna menar 

att flexibilitet behövs för att kunna anpassa bemötandet efter person och situation. Även 

miljön är en viktig aspekt för att kunna bemöta på ett bra sätt. 

 

Arbetsterapeuterna menar att det är en förutsättning att lära känna en person med 

demenssjukdom för att bemötandet ska bli så bra som möjligt för personen. Det räcker inte att 

enbart ha kunskap om sjukdomen, eftersom varje person är en egen individ. Westlund et al. 

(10) stödjer detta då de anser att enbart kunskap om sjukdomen i sig inte tar hänsyn till vem 

personen är (10). I studiens resultat framkommer det att det gynnar bemötandet att ta vara på 

personens vanor, rutiner och intressen. Detta kan kopplas samman med den teoretiska grund 

som beskrivs i MOHO (4), då Kielhofner menar att vanor och intressen är aspekter som 

medverkar till att se hela människan (4). I studiens resultat beskrivs detta som att ha personen 

i centrum, vilket är intentionen inom arbetsterapi (21). 

 

Enligt de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom (8) bör personal 

möta personer med demenssjukdom i deras verklighet (8). Detta framkommer även som en 

väsentlig aspekt i resultatet, där det uttryckligen framgår hur viktigt detta är. 

Arbetsterapeuterna menar att de måste se och lyssna in personen för att kunna bekräfta 

känslan och verkligheten som personen befinner sig i. Först då kan trygghet skapas och 

personen kan känna sig sedd och betydelsefull. Det kan vara avgörande för mötet och för att 

kunna nå fram i bemötandet. Författarna menar att arbetsterapeuternas erfarenheter ger en 

djupare förståelse för betydelsen av vad socialstyrelsens nationella riktlinjer anger, då de 

belyser vikten av att ha en uppfattning om var personen befinner sig i sin verklighet och hur 
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personen uppfattar situationen, för att kunna bekräfta denna. De nationella riktlinjerna 

uttrycker endast i punktform hur vårdpersonal bör agera i mötet med denna klientgrupp, dock 

framgår inte vad som menas med det. Det uttrycks endast att vårdpersonal ”möter personen 

med demenssjukdom i dennes upplevelse av världen” (8) för att vården ska vara 

personcentrerad. 

 

Kielhofner (6) beskriver olika förhållningssätt som kan hjälpa arbetsterapeuten att interagera 

med klienten (6), vilka öppnar upp för mer flexibilitet i mötet (6). I studiens resultat 

framkommer att flexibilitet behövs för att kunna anpassa bemötandet efter person och 

situation. Men när arbetsterapeuterna uttrycker detta framkommer dock inte förhållningssätten 

som Kielhofner beskriver. I resultatet uttrycker arbetsterapeuterna att de visar förståelse för 

personens situation och att de lyssnar på vad personen vill förmedla. Utifrån detta är 

författarnas tolkning att det empatiska förhållningssättet nyttjas. Kielhofner beskriver det 

empatiska förhållningssättet som en strävan efter att förstå klientens känslor, tankar och 

beteenden samt att bekräfta dessa (5,6,13), vilket stödjer författarnas tolkning. Författarna 

anser att begreppet bemötande är diffust, vilket kan vara en anledning till att dessa 

förhållningssätt inte framträdde under intervjuerna. Enligt Krantz och Larsson (2) är 

bemötande ett stort begrepp som är svårt att precisera (2). Trots detta framkommer ändå 

betydelsen av att vara flexibel för att kunna anpassa bemötandet för personen på bästa sätt.  

 

I resultatet framträdde både den fysiska och sociala miljön som viktiga aspekter för 

bemötandet, då personer med demenssjukdom har svårt att sortera intryck från omgivningen. 

Kielhofner (4) menar att miljön både kan vara en möjliggörande och en hindrande faktor för 

individen (4). Detta kan kopplas samman med resultatet då arbetsterapeuterna uttrycker att en 

person med demenssjukdom kan få svårt att fokusera eller bli orolig om det är något som stör 

eller är rörigt i omgivningen. Westlund et al. (10) beskriver att den fysiska miljön bör vara 

begränsad från stimuli vid demenssjukdom (10), i resultatet framkommer även den sociala 

miljön i detta avseende. Arbetsterapeuterna menar att för att det inte ska bli för många intryck 

är det av betydelse att inte vara för många personer samtidigt när de ska möta denna 

klientgrupp.  

Metoddiskussion 

Kvalitativ metod användes för att svara på syftet då författarna var intresserade av 

arbetsterapeuters erfarenheter av att möta personer med demenssjukdom, med fokus på 

bemötandet. Författarna ansåg denna metod lämplig då kvalitativ metod avser att söka en 

djupare förståelse för personers upplevelser och erfarenheter (16).  

 

Kriterieurval användes för att välja ut deltagare som ansågs vara passande för syftet (17). Till 

studien rekryterades arbetsterapeuter som har erfarenhet av att arbeta med personer med 

demenssjukdom på särskilt boende, vilket författarna ser som en styrka då dessa 

arbetsterapeuter träffar denna klientgrupp dagligen i sitt arbete.  

 

Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod, vilket innebar att en 

intervjuguide utformades. Detta var en styrka för studien, eftersom en intervjuguide ger 

intervjupersonerna möjlighet att få likvärdiga frågor samtidigt som intervjuaren kan hålla en 

logisk struktur under intervjun (17). En pilotintervju genomfördes, vilken var betydelsefull då 

det visade sig att vissa frågor behövde omformuleras för att de skulle bli mer tydliga. Två 

pilotintervjuer hade varit att föredra då båda författarna saknar erfarenhet av att utföra 
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intervjuer sen tidigare. Genom att utföra pilotintervjuer får intervjuaren möjlighet att träna på 

sin roll som intervjuare och att ställa frågor av olika karaktär (19).  

 

I intervjuguiden ingick det att berätta om ett specifikt tillfälle när arbetsterapeuterna träffade 

en person med demenssjukdom i sitt arbete. Merparten av arbetsterapeuterna upplevde det 

svårt att berätta om detta, eftersom de har många klientmöten dagligen. Fokusen i en del 

intervjuer blev mer på vad arbetsterapeuterna gör när de träffar klienter och inte på hur de gör 

vid dessa tillfällen. Det gjorde beskrivningen om bemötandet något diffus, vilket kan ha gjort 

datan mindre innehållsrik och påverkat resultatet. Författarna upplevde att det var svårt att 

ställa följdfrågor spontant för att få en mer konkret beskrivning av bemötandet. Det gjorde att 

de planerade följdfrågorna inte kunde nyttjas fullt ut. Författarna anser att bristen på 

erfarenhet av att intervjua kan ha påverkat kvaliteten samt informationen i intervjuerna och 

därmed resultatet.  

 

För att få med hela sammanhanget från en intervju bör transkriberingen vara ordagrann  

(22). Vid ett par tillfällen upplevde författarna att det var svårt att höra vad som sades i det 

inspelade materialet, det gjorde att transkriberingen försvårades. Trots att författarna lyssnade 

på inspelningen flera gånger gick det inte att urskilja vad som sades. Detta noterades då i 

transkriberingen som otydligt och ej hörbart. Författarna anser att detta inte bör ha påverkat 

resultatet då innebörden i stycket ändå kunde tolkas.  

 

För att analysera texterna användes kvalitativ innehållsanalys. Författarna ansåg detta som  

lämpligt för studien då syftet med analysmetoden är att utforska likheter och skillnader i 

texterna (18). Författarna upplevde att det emellanåt var problematiskt att ta ut 

meningsenheter som svarade till syftet. Till en början var meningsenheterna stora och de 

visade sig ha flera innebörder, vilket gjorde att de behövdes bearbetas ytterligare. Författarna 

fick då gå tillbaka till det inspelade materialet och transkriberingarna flera gånger för att få en 

djupare förståelse för innebörden i texterna.  

 

För att skapa trovärdighet i denna studie har författarna tagit hänsyn till de fyra dimensionerna 

i trovärdighetsbegreppet; tillförlitlighet, giltighet, verifierbarhet och överförbarhet (19). 

Tillförlitligheten i studien stärks genom att författarna tillämpat forskartriangulering, genom 

att enskilt ta del av den insamlade datan för att sedan träffas och diskutera synpunkter som 

framkommit. För att stärka resultatet har författarna tillsammans tolkat och undersökt texterna 

(19). Tillförlitligheten stärks även då författarna tydligt beskrivit hur de gått tillväga under 

hela analysprocessen och att de i tabellform visat exempel på hur analysen gått till (19). 

Giltigheten i en studie kan påvisas genom att beskriva inom vilken tidsram som samtliga 

intervjuer utfördes (19). I detta fall utfördes alla intervjuerna inom en tidsperiod på en vecka. 

Vidare stärks giltigheten i studien av att författarna använt en intervjuguide för att på ett 

lättare sätt kunna hålla sig till ämnet under intervjuerna. Intervjuguiden medförde även att 

arbetsterapeuterna fick liknande öppna frågor kring samma ämne (19). Arbetsterapeuternas 

röster återspeglas i resultatet i form av citat, därav stärks verifierbarheten i studien (19). Det är 

upp till läsaren att bedöma om resultatet i studien är överförbart till andra sammanhang eller 

personer. Författarna har på ett utförligt sätt beskrivit urvalet och tillvägagångssättet för att 

samla in samt analysera data, vilket skapar förutsättningar för att bedöma överförbarheten 

(18).  
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Slutsats 

Det är betydelsefullt att ha personkännedom om en person med demenssjukdom för att kunna 

anpassa bemötandet på bästa sätt. Finns inte personkännedom är det extra viktigt att vara 

lyhörd och att känna in situationen. Det måste även finnas en förståelse hos arbetsterapeuten 

att personer med demenssjukdom ibland har en annan verklighetsuppfattning. Det innebär att 

arbetsterapeuten behöver kunna leva sig in i personens verklighet för att kunna bekräfta 

känslan och verkligheten som personen befinner sig i. Arbetsterapeuten måste ha en 

medvetenhet om sitt eget bemötande. Känslor smittar och en känsla kan sitta kvar länge även 

om en person med demenssjukdom inte kommer ihåg vad som orsakat den. Även intryck från 

omgivningen kan påverka personen, det är viktigt att ha i beaktande. Störande stimuli kan 

göra personen ofokuserad och att vara för många personer i mötet kan skapa en oroskänsla.  

 

Dessa aspekter är viktiga och har stor betydelse för klinisk praxis. Genom att veta hur 

arbetsterapeuten bör bemöta denna klientgrupp kan arbetsterapeuten motivera personen till att 

delta i aktiviteter. Det är en förutsättning för att exempelvis kunna genomföra en fullständig 

ADL-bedömning, hjälpmedelsutprovning och för att kunna genomföra lämpliga 

interventioner. Kunskapen om dessa aspekter gynnar även personens aktivitetsutförande, då 

arbetsterapeuten kan handleda annan vårdpersonal i bemötandet av denna klientgrupp för att 

personen ska kunna få rätt stöd i aktiviteter. Arbetsterapeuternas erfarenheter kan även hjälpa 

andra yrkesgrupper i olika verksamheter. Erfarenheterna kan även vara till nytta för 

arbetsterapeutstudenter då det under utbildningen inte djupgående framgår hur bemötandet 

vid demenssjukdom bör gå till.  

 

I resultatet framgår att det gynnar bemötandet att vistas i en lugn och trygg miljö som en 

person med demenssjukdom känner igen. Dock behöver även denna klientgrupp ibland 

oplanerat vistas i obekanta miljöer. Författarna finner behov av vidare forskning gällande 

bemötandet av denna klientgrupp. Vilken betydelse har bemötandet för denna klientgrupp på 

vårdenheter där de oplanerat inkommer till en obekant miljö, såsom exempelvis 

akutmottagning, ortopeden eller liknande? 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Inledande frågor 

1. Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut?  

2. Hur länge har du arbetat med personer med demenssjukdom? 

3. Vad innebär begreppet bemötande för dig om du tänker dig ett möte mellan dig och en person 

med demenssjukdom? 

• Vad tycker du ingår i bemötandet? 

4. Vad tycker du är viktigt att tänka på i mötet med en person som har demenssjukdom? 

• Vilka faktorer kan påverka mötet? 

• Kan du tänka dig fler faktorer som kan påverka mötet? 

• Vilka faktorer kan påverka ditt bemötande av personer med demenssjukdom? 

• Kan du tänka dig fler faktorer som kan påverka ditt bemötande av personer med 

demenssjukdom? 

 

Intervjufrågor 

5. I vilket sammanhang träffar du en person med demenssjukdom i ditt arbete? 

6. Berätta om ett specifikt tillfälle när du träffade en person med demenssjukdom i ditt arbete. 

• Vilket förhållningssätt hade du mot personen? 

• Vad var det som gjorde att du agerade på det sätt du gjorde? 

• Var du tvungen att agera på ett annat sätt än du hade tänkt dig från början? 

• Hur tycker du att ditt bemötande påverkade tillfället du precis berättade om? 

• Vad var svårt eller mindre svårt att bemöta i just den här situationen? 

7. Finns det ytterligare ett möte som du vill berätta om? 

  

Avslutningsvis  

8. Berätta mer om hur du bemöter situationer där det uppstår oväntade känslomässiga 

reaktioner hos personen? 

• Kan du berätta mer detaljerat/ge fler exempel.  

9. Vad skulle du kunna bli bättre på i ditt bemötande av denna klientgrupp? 

10. Finns det något mer som du önskar tillägga om det vi pratat om innan vi avslutar intervjun?  

11. Om vi får frågor eller funderingar kring det inspelade materialet, får vi då kontakta dig och 

iså fall hur? 
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Bilaga 2 Exempel på stegen i dataanalysen 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Eh framförallt 

kroppsspråk det 

är väl nåt som 

man (patienten) 

är otroligt duktig 

på att läsa sur 

arg vänlig glad 

påverkar ju 

jättemycket hur 

du är när du 

kommer in i ett 

rum 

Patienten är bra 

på att läsa av 

kroppsspråk. Hur 

du är när du 

kommer in i ett 

rum påverkar 

jättemycket 

Kroppsspråket 

påverkar 

Medvetenhet hos 

arbetsterapeuten 

Ett lyckat 

bemötande 

man får lära sig 

hela tiden av 

jamen hur man 

har gjort… vad 

hände gick det 

bra eller gick det 

inte bra och sen 

får man ändå 

reflektera över 

det själv och 

tänka vad kan 

jag göra nästa 

gång… jamen 

om jag provar 

såhär i stället då 

kanske det går 

bättre 

Man får lära sig 

hela tiden hur 

man har gjort 

och hur det gick. 

Man måste 

reflektera och 

tänka vad kan 

jag göra nästa 

gång 

Man måste 

reflektera 

Att reflektera 

 

 


