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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om kulturbaserade projekt och aktiviteter för 

personer med demensdiagnos. Genom att lyfta fram personer verksamma inom området tecknas 

en bild upp av möjligheter och svårigheter både inom ramen för riktade kulturprojekt och som en 

del av verksamheten ute på demensboenden. Kvalitativa intervjuer genomförs med fem olika 

informanter: två personer som arbetar med projektet Möten med minnen, ett kulturprojekt för 

demenssjuka på Nationalmuseum i Stockholm, samt två fritidskonsulenter som arbetar med 

aktiviteter riktat mot demensboenden. En alzheimersjuk kvinna, som deltagit i Möten med minnen, 

har även intervjuats. Oavsett vilket perspektiv informanterna har så finns det en samstämmighet 

kring att demenssjuka personer måste göras synliga och få delta i samhället trots sin sjukdom. 

Effekterna av att arbeta med organiserade projekt eller aktiviteter ger enligt studiens informanter 

stora positiva resultat, både psykiskt och fysiskt, och bidrar till ett ökat välbefinnande. 

Informanterna är även eniga om att sjukdomen måste göras synlig och medvetenheten om den 

måste ökas så fler kan inse de positiva effekterna och arbeta proaktivt genom kvalitativ stimulans. 
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1. Introduktion 
 

Andelen äldre i samhället blir bara fler och fler och antalet som blir diagnostiserade med en 

demenssjukdom ökar. Man räknar idag med att ungefär 150 000 människor i Sverige har en 

demenssjukdom, och att c:a 25 000 personer insjuknar varje år. Det finns inget botemedel mot 

demenssjukdom men man vet att hjärnan mår bra av mental stimulans tillsammans med social 

och fysisk aktivitet. Demenssjukdom drabbar även yngre personer och kan då leda till att man 

inte klarar sitt arbete vilket påverkar den egna ekonomin och även samhällsekonomin. 

Demenssjukdom anses vara tabubelagt och ses som en psykisk åkomma som är svår att ta på 

och som inte heller är synbar rent fysiskt i tidigt skede (Månsson, 2004). Min egen ingång till 

studien bottnar i ett engagemang för att arbeta med demenssjuka. Jag har länge arbetat inom 

demensvården och har då haft mycket fokus på kvalitativ stimulans i form av skapande 

verksamhet, och själv fått uppleva vilka effekter det kan ha. Tillsammans med en kollega, på 

Östergötlands museum, håller vi i nuläget på att starta upp ett kulturprojekt för demenssjuka, 

där vi bland annat ska arbeta med konst och skapande verksamhet. Även detta är en stor 

anledning till uppkomsten av den här studien. 

 

De demenssjuka är en utsatt grupp i samhället med svårigheter att föra sin egen talan, med 

rådande fördomar och skamkänslor. Isolering är något som är väldigt vanligt hos personer 

med en demensdiagnos. En demenssjukdom är något man inte vill ska synas eller märkas, 

man börjar hitta system för att klara av vardagen så bra som möjligt för att visa så få tecken 

som möjligt på sjukdom (Månsson, 2004). Ofta slutar det med att personen i fråga inte vågar 

gå ut, då han/hon är rädd för att exempelvis inte hitta tillbaka hem. I takt med att man isolerar 

sig blir man även passiv. Passiviteten kan i sin tur leda till depression som gör att man sjunker 

snabbare in i sitt sjukdomstillstånd. Ekman (2007) poängterar att det är viktigt att det genom 

hela sjukdomsstadiet finns mycket kvalitativ stimulans och aktiviteter för de här personerna 

att delta i, både som hemmaboende samt ute på särskilda boenden. Genom att kontinuerligt 

delta i olika aktiviteter minskar passiviteten och risken för depression. Wikström (1994) 

beskriver att kontinuerlig stimulans skapar exempelvis glädje, ork, trygghet – komponenter 

som kan öka känslan av välbefinnande och det i sin tur kan leda till ett ökat allmäntillstånd.  
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Likt Wikströms (1994) studie kommer det mer och mer forskning som tittar på sjukdomen ur 

ett annat perspektiv och som handlar om stimulans genom aktiviteter. Ett exempel är Anne 

Davis Basting (2001) som har arbetat med metoden Storytelling, den går ut på att 

demenssjuka utifrån bilder får skapa en historia. Metoden fokuserar på det friska och 

personerna får delta utifrån sina egna förutsättningar. Denna typ av aktiviteter har inte bara 

visat sig bidra till att skapa glädje och en ökad känsla av sammanhang och delaktighet; 

aktiviteter av den här typen kan också verka positivt rent fysiologiskt, som till exempel sänkt 

blodtryck (Wikström, 1994).   

 

I denna studie har intervjuer genomförts med personer som arbetar med riktade kulturprojekt 

för demenssjuka, personer som arbetar med organiserade aktiviteter på demensboenden samt 

en alzheimersjuk kvinna som deltagit i ett riktat kulturprojekt. Detta för att teckna upp en bild 

om möjligheter och svårigheter med den här typen av aktiviteter samt se vilka effekter det kan 

ha.  

 

För att denna studie ska kunna ge en bild av hur man kan arbeta med riktade kulturprojekt för 

demenssjuka har det nystartade projektet Möten med minnen lyfts fram som har 

uppmärksammats och haft stor genomslagskraft i svenska medier. Projektet är ett nationellt 

projekt som startats av Alzheimerfonden. Projektet genomförs i samarbete med 

Demensförbundet, Svenskt Demenscentrum och Nationalmuseum. Projektet är 

landsomfattande och ca 30 museer runt om i Sverige har fått utbildning i metoden och 

kommer jobba med den. Metoden kommer från Museum of Modern Art i New York där de 

arbetat med metoden i sex år. Ytterligare en orsak till valet av projekt är att de som arbetar 

med Möten med minnen i Sverige har stor insyn i hur projektet har fungerat i New York, samt 

effekten på deltagarna. Möten med minnen syftar till att ge stimulans till personer med 

demenssjukdom samt förbättra deras livskvalitet med hjälp av konstvisningar. De anpassade 

visningarna ligger till underlag för samtal och dialog, det handlar om att arbeta med det friska 

och erbjuda kvalitativ och givande stimulans. 
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I denna studie har intervjuer har genomförts med vice verkställande direktör (vd) på 

Alzheimerfonden samt med en museipedagog som arbetar med anpassade visningar på 

Nationalmuseum, detta för att få en tydlig inblick i projektet Möten med minnen. För att 

kunna redogöra för hur man kan arbeta med organiserade aktiviteter på boenden har två 

fritidskonsulenter, som arbetar med kultur och fritid för äldre, intervjuats. En intervju har 

även genomförts med en alzheimersjuk kvinna som deltagit i projektet Möten med minnen, 

denna intervju ger ett nytt perspektiv och en tyngd till studien. De genomförda intervjuerna 

ger tre olika perspektiv som visar på effekter och eventuella svårigheter med att arbeta med 

kulturella projekt och aktiviteter med demenssjuka.  

 

 

1.1  Syfte och frågeställning 
 

 

Syftet med studien är att öka kunskapen om kulturbaserade projekt riktade mot personer med 

demensdiagnos. Genom att lyfta röster från olika grupper som arbetar på boenden samt med 

riktade kulturprojekt tecknas en bild upp av både möjligheter och svårigheter förknippade 

med kulturprojekt som en del av demensvården. För att tydligare kunna redogöra för 

möjligheter och svårigheter lyfts en alzheimersjuk kvinna fram, som deltagit i ett riktat 

kulturprojekt. I studien besvaras följande frågeställning: 

 

Vilka möjligheter och vilka svårigheter lyfts fram i samtal med personer som på olika sätt är 

involverade i kulturbaserade projekt organiserade som en del av demensvården?  

 

 

1.2  Disposition 
 

 

Den resterande texten innehåller följande avsnitt: i avsnitt två presenteras bakgrund och 

tidigare forskning. I bakgrunden ges en beskrivning av vad demenssjukdom innebär och en 

beskrivning av projektet Möten med minnen presenteras också här. I tidigare forskning tas 

relevant forskning och studier upp som bland annat handlar om kulturell stimulans för 
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demenssjuka. I kapitel tre behandlas en utförlig beskrivning om studiens metod samt hur 

studien genomförts. I kapitel fyra presenteras de resultat som kommit fram från intervjuerna. 

Intervjuerna presenteras i sammanfattande texter under tre teman för att underlätta för läsaren 

att sedan följa med i diskussionen som presenteras i kapitel fem.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
 

I detta kapitel beskrivs innebörden av begreppet demenssjukdom, orsaker, symptom och 

sjukdomsförlopp. Här presenteras även projektet Möten med minnen mer ingående. 

Avslutningsvis presenteras forskning som på olika sätt relaterar till arbete med kulturell 

stimulans för personer med demensdiagnos.   

 

 

2.1  Demenssjukdomar 
 

 

Demens är ett samlingsbegrepp som beskriver försämringar i minne, intellekt och 

personlighet hos en människa (Månsson, 2004). Alzheimer sjukdom är den vanligaste 

demenssjukdomen och därför den som tas upp mest i litteraturen, men sjukdomsförloppet vid 

Alzheimer är applicerbart på de flesta demenssjukdomar. Den största skillnaden mellan olika 

demensdiagnoser ligger i hur sjukdomen utvecklar sig i hjärnan. Tidiga tecken på sjukdom 

kan exempelvis vara att närminnet försämras och det kan vara svårt att komma ihåg händelser 

som ligger nära i tiden (Ekman m fl, 2007). Demenssjukdomar beror på förändringar i 

hjärnans nervceller. När man får en demensdiagnos beror det på att nervceller och nervtrådar i 

hjärnan har förtvinat för att senare bli isolerade från de friska nervcellerna av ett hårt skal som 

kallas plack (Månsson, 2004).  Basun m fl (2004) tar upp tre olika faser som en demenssjuk 

går igenom: en tidig fas, en mellanfas och till sist en sen fas. I den tidiga fasen kan ett 

symptom vara att förlägga saker (Basun m fl, 2004). I denna fas brukar personerna bli 

skickliga på att utarbeta strategier för att klara av vardagen bättre. Det kan exempelvis handla 

om att skriva mycket anteckningar och sätta upp här och var i sitt hem (Ekman m fl, 2007). I 

mellanfasen finns uppenbara minnes- och orienteringssvårigheter och man kan börja glömma 

namn på barn och barnbarn (Basun m fl, 2004). I denna fas visas även tecken på oro, 

irritation, språksvårigheter – personen pratar diffust och ibland osammanhängande, 

vanföreställningar och sömnsvårigheter kan också uppstå (Basun m fl, 2004). I den sena fasen 

beskriver Basun m fl (2004) att symptom såsom svåra språkliga störningar, oro, stelhet och att 

personen vandrar planlöst, är vanligt förekommande. Mot slutet av den sena fasen behöver 

oftast patienten hjälp med allt från att ta på sig kläder till att äta (Basun m fl, 2004) 
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Det finns en genetisk betingning till att få en demensdiagnos och då främst vid Alzheimer. 

Men det finns andra faktorer som kan påverka huruvida man drabbas eller inte. Månsson 

(2004) lyfter fram neurologen och epidemiologen Laura Fratiglioni på Aging Research Center 

(ARC) i Stockholm som tillsammans med sina kollegor har hittat flera faktorer som kan 

påverka om man får en diagnos eller inte. Man har exempelvis funnit ett samband mellan 

lägre utbildning och en ökad risk för demens. Detta kan bero på olika saker, en av dem skulle 

kunna vara att under ungdomsåren är hjärnan extra känslig för stimulans och att utbildning då 

skulle kunna ge ett ökat skydd för demens (Månsson, 2004). En annan faktor är högt 

blodtryck. En finsk studie som Månsson (2004) tar upp visar ett samband mellan högt 

blodtryck, rökning och högt kolesterolvärde och en ökad risk för demens. Det har även visat 

sig att kvinnor har en ökad benägenhet att drabbas av demens, men det är något som man inte 

hittat en förklaring till än (Månsson, 2004). 

 

Hela sjukdomsförloppet går långsamt och man räknar med att det tar åtta till tio år från att 

personen fått diagnos tills patienten avlider. Dock finns det fortfarande en mängd variationer i 

sjukdomsförloppet, en del lever med sjukdomen i tre år medan andra i tjugo år (Ekman m fl, 

2007).  Eftersom sjukdomsförloppet oftast har ett långsamt förlopp är det viktigt att kunna 

leva ett så bra liv som möjligt trots sin diagnos. Ekman m fl (2007) tar upp vikten av 

meningsfullt innehåll i vardagen för den demenssjuke. Det har exempelvis visat sig att 

Alzheimerpatienter i ett tidigt stadium kan återskapa en känsla av att vara i balans genom att 

vara aktiv tillsammans med en stödperson. Vid aktivering är det även väldigt viktigt att inte 

ställa för höga krav utan att den sjuke kan få vila i aktiveringen. Det kan vara bra att ha 

aktiviteter som den sjuke tidigare ägnat sig åt då han/hon var frisk (Ekman m fl, 2007).   

 

 

2.2  Projektet Möten med minnen 

 

Som tidigare nämnts har projektet Möten med minnen valts ut till denna studie i syfte att ge en 

bild av hur man kan arbeta med riktade kulturprojekt för demenssjuka. Detta projekt är nytt i 
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Sverige och nytänkande, något projektet fått mycket uppmärksamhet för och av den 

anledningen känns det relevant att ta upp i studien.  

 

Projektet Möten med minnen beskrivs på Alzheimerfondens hemsida.
1 

Möten med minnen har 

sin grund i Meet Me at MoMa, ett program för alzheimersjuka och deras anhöriga på The 

Museum of Modern art (MoMa) i New York. Det projektet har varit ingång sedan 2006 och 

där vittnar de om att den positiva upplevelsen på ett museum bidrar till en ökad livskvalitet 

för deltagare. Syftet med projektet är att utifrån museets samlingar skapa samtal och 

diskussion. 

 

Projektet i New York har belönats med flera utmärkelser och metoden de tagit fram används 

numera på museer runt om i världen. Fortlöpande utvärderingar visar på att deltagarna i Meet 

Me uppskattar det positiva bemötandet och upplevelsen som i sin tur stärker självkänslan. 

Anhöriga, ledsagare samt vårdpersonal vittnar även de om ett ökat välbefinnande hos den 

demenssjuke efter museibesöket. 

 

2012 invigdes det nationella projektet Möten med minnen i Sverige, ett projekt där museer får 

hjälp att skapa specialanpassade program med interaktiva visningar för personer med 

demenssjukdom och deras anhöriga. I Sverige har Alzheimerfonden huvudansvaret för Möten 

med minnen som genomförs i samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet och 

Svenskt demenscentrum. I dagsläget har 35 museer runtom i landet bekräftat sin medverkan i 

Möten med minnen och fler är på väg att ansluta sig. 

 

 

2.3  Tidigare forskning relaterad till kulturell stimulans 

 

Följande avsnitt behandlar forskning som på olika sätt relaterar till kulturell stimulans för 

personer med demensdiagnos. En studie, som behandlar äldre personer och konst, har valts att 

lyftas fram då den visar på positiva resultat som kan återkopplas till projektet Möten med 

                                                 
1
 http://www.alzheimerfonden.se/web/motenmedminnen.aspx (hämtat 2013-02-25) 

http://www.alzheimerfonden.se/web/motenmedminnen.aspx
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minnen (alzheimerfonden.se). Ytterligare en studie behandlar känslor hos demenssjuka, att 

känslan sitter kvar i kroppen även om en person inte kommer ihåg vad som skapade känslan 

(Feinstein, Duff & Tranel, 2010). Övrig forskning som lyfts fram handlar om att skapa samtal 

utifrån olika metoder.  

 

Linda A, Moore (2002) beskriver begreppet Quilting Narrative som en metod för att hjälpa 

personer med kommunikationssvårigheter som exempelvis personer med demensdiagnos. 

Metoden går ut på att personer som jobbar med demenspatienter hjälper till att sätta ihop 

historien patienterna vill berätta. Ofta är det väldigt frustrerande för en demenssjuk person att 

inte få fram orden och inte kunna berätta sin historia. Moore (2002) beskriver att metoden går 

ut på att vårdpersonal lär sig att identifiera fragment ur det som den demenssjuke berättar för 

att använda som påminnelse nästa gång personen i fråga börjar berätta samma historia. Vid 

nästa gång kan vårdpersonal identifiera fler fragment och sakta men säkert kommer en hel 

historia fram. Det är även bra om vårdpersonal upprepar det som den demenssjuke säger 

eftersom det kan hjälpa patienten att komma vidare i sin berättelse. Det handlar om att hjälpa 

dessa personer att berätta sin historia (Moore, 2002).  

 

Moore (2002) beskriver tre olika delar som kan underlätta för vårdpersonal och demenssjuk 

när man arbetar med Quilting Narrative. För det första ska man upprepa vad patienten säger, 

väldigt långsamt, så att meningen kan sjunka in hos patienten. För det andra, skriv ner detaljer 

som patienten berättar i ett anteckningsblock, nästa gång ni pratar ta upp en av de detaljer som 

är nedskrivna, detta för att påminna patienten. För det tredje, ta upp samma detalj även vid 

nästkommande samtal, använd det i en mening och patienten kommer ha lättare att känna igen 

och minnas (Moore, 2002). Den här metoden upplevs vara lugnande för den demenssjuke då 

han/hon inte blir frustrerad lika lätt. Det är även viktigt för vårdpersonal att ta sig tid och vara 

lugn för att skapa en så kravlös miljö som möjligt (Moore, 2002).  

 

Medan Moore (2002) arbetar med en metod som hjälper till att minnas och berätta sin 

historia, introducerar Anne Davis Basting (2001) en metod för att skapa en ny historia med 

hjälp av metoden Storytelling. Basting (2001) har arbetat med projektet Time Slips, där hon 
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arbetat med personer av medelsvår demenssjukdom och då främst Alzheimer. Hon har arbetat 

på hem både i Milwuakee, Wisconsin och New York City. Snarare än att locka fram gamla 

minnen så syftar projektet till att skapa nya och på så vis även upprätthålla språket och 

kreativiteten. Projektet ska uppmuntra till att förstärka identiteten hos personer med 

Alzheimer. Det handlar inte om vem du varit utan vem du är nu. Projektet är kravlöst och 

lägger ingen vikt vid att man måste minnas vilket skapar en prestigelös miljö samt att det då 

är lättare att släppa fram kreativiteten (Basting, 2001). 

 

En Storytelling- workshop är en timme lång. Den går till så att alla deltagare sitter i en ring i 

en lugn miljö utan störande moment. Alla deltagare får en bild, det kan exempelvis vara en 

reklambild eller ett konstverk. Viktigt är att bilden inte visar en tydlig händelse för då kan det 

bli jobbigt för deltagarna, då de känner att de måste veta berättelsen som utspelar sig i bilden. 

I texten beskriver Basting (2001) att hon bland annat använt en bild där en kvinna rider på en 

struts. I mitten av ringen sitter en person och för anteckningar. Först börjar man med enkla 

frågor såsom ”vad heter kvinnan”, ”vart bor hon”, vart är hon på väg”. Allt som sägs skrivs 

ner för att skapa en berättelse. Även om vissa deltagare inte har något tal kvar och bara kan 

göra ljud tas dessa ljud med i berättelsen. När workshopen avslutas är det viktigt att tacka var 

och en av deltagarna för just deras bidrag till berättelsen. Vid nästkommande workshop börjar 

man med att berätta historien som skapades föregående gång innan man börjar på en ny 

berättelse (Basting, 2001). 

 

Att använda sig av metoden Storytelling är, enligt Basting (2001), väldigt positivt för 

deltagarna eftersom det fokuserar på det friska och inte på att försöka få fram gamla minnen. 

Det ger glädje för de som deltar att få vara med om att skapa en ny värld genom den berättelse 

som tar form under workshopen. Deltagarna får vara en del av ett sammanhang och kan vara 

med helt efter sin egen förmåga och alla är lika viktiga och kan bidra till berättelsen. Några av 

de berättelserna som Basting skapade med grupperna blev en bok och även en teater där de 

använde sig av några berättelser för att visa på den kreativa potential som finns hos personer 

med demenssjukdom, då det är något som många tror att den här gruppen är inkapabla till 

(Basting, 2001). 
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Britt-Maj Wikström (1994) har likt Basting (2001) arbetat med bilder som underlag för 

samtal. Wikström (1994) har i sin studie arbetat med kvinnor i den högre åldersgruppen, dvs 

över 65 år, och konstbilder. Studien pågick i tolv månader och gick ut på att se om konst kan 

bidra till ett ökat välbefinnande och bättre hälsa. Wikström (1994) arbetade med två grupper, 

dels bildgruppen som träffades en gång i veckan och samtalade utifrån bilder, och dels en 

kontrollgrupp som också träffades en gång i veckan men som bara samtalade utifrån hobbys, 

favorit TV-program etcetera, och alltså inte utifrån bilder. Var fjärde månad gjordes ett test, 

och vid samtliga tre tillfällen används samma testmaterial. Testen är till för att kartlägga 

eventuella förändringar samt varaktighet i effekterna (Wikström, 1994). 

 

De konstverk som valts ut är 10 – 13 stycken i varje bildserie för att öka sannorlikheten att 

varje deltagare ska hitta ett verk som denne vill föra en dialog kring. Likt Basting (2001) 

beskriver även Wikström (1994) att konstverken inte får vara för svåra så det sätts press på 

deltagarna att prestera utan de måste vara tydliga och lätta att samtala kring. Alla konstverk 

som används i studien är reproduktioner av verk målade av kända konstnärer som exempelvis 

van Gogh, Chagall och Munch. Innan studien startade fick alla deltagare, både i bildgruppen 

samt kontrollguppen, redogöra för hur de såg på sin livssituation och hur de uppfattade sitt 

allmäntillstånd. Båda grupperna gav likartade beskrivningar om sin livssituation exempelvis 

en oro och pessimism inför att behöva flytta från sitt hem till ett särskilt boende eller önskan 

om att få ha mer socialt umgänge (Wikström, 1994). 

 

Wikström (1994) beskriver att det är stor skillnad på resultaten i de båda grupperna. 

Personerna som ingått i bildgruppen visar över tid på sänkt blodtryck och visar på ett mer 

förhöjt stämningsläge än kontrollgruppen. De som deltagit i bildgruppen upplever sig vara 

rofyllda och glada efter ett möte i högre grad än kontrollgruppens deltagare. Deltagarna i 

bildgruppen tenderar också att utveckla sina kreativa resurser i större utsträckning än 

deltagarna i kontrollgruppen. I bildgruppen utvecklar även deltagare en mer positiv syn på sin 

livssituation än deltagarna i kontrollgruppen. Mot slutet av bildsamtalet beskriver Wikström 

(1994) att känsloaspekten har fått ett allt större utrymme då bilder ofta väcker känslor, både 
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positiva och negativa. Mot slutet av studien visar det sig att deltagarna i bildgruppen lättare 

kan hantera sina känslor jämförelsevis mot början av studien. I båda grupper är samtalen 

likartade i början av studien, samtalen kretsar kring sjukdomar, barn och barnbarn. Men efter 

en tid i bildgruppen utvecklas samtalen mer och mer och bilderna hjälper deltagarna att locka 

fram nya och gamla minnen medan samtalen i kontrollgruppen är ganska likartade och 

utvecklas inte på samma sätt som i bildgruppen (Wikström, 1994). 

 

Moore (2002), Basting (2001) och Wikström (1994) vittnar alla om de positiva effekter som 

kommit fram i deras studier. En studie som styrker vikten av aktivering är en studie som 

kommer från the University of Iowa College of Medicine. Där har forskare kommit fram till 

att en känsla sitter kvar i kroppen även om personer inte kommer ihåg vad som framkallade 

känslan. Feinstein, Duff och Tranel (2010) har forskat på en utvald grupp av fem personer 

som lider av svår minnesförlust av olika anledningar. Deras minnesförlust gör att de snabbt 

glömmer bort saker som hänt under dagen (Feinstein, Duff & Tranel, 2010). En liknande 

studie gjordes redan 1911 av den schweiziska neurologen Claparède. Han hade en lite nål i 

handen när han hälsade på en av sina patienter som hade svår minnesförlust. Inom några 

minuter hade patienten glömt bort incidenten och Claparède gick fram till patienten på nytt 

för att hälsa och skaka dennes hand. Men patienten vägrade att skaka hans hand och fortsatte 

vägra att skaka hans hand vid flera olika tillfällen. Obehagskänslan av att få ett litet stick i 

handen satt kvar även om patienten inte kunde redogöra för vart obehagskänslorna kom ifrån 

(Feinstein, Duff & Tranel, 2010). I studien från the University of Iowa College of Medicine 

har Feinstein, Duff och Tranel (2010) med hjälp av filmklipp frammanat känslor av sorg och 

glädje. Först fick några patienter titta på en film med sorgliga filmklipp. En forskare 

observerade personerna när de tittade på filmen och såg att de ändrade ansiktsuttryck, som 

exempelvis skakningar på mun och haka, mungiporna pekade nedåt och en började gråta. 

Efter filmen testade de patienterna för att se hur mycket de kom ihåg av filmen och det visade 

sig vara väldigt lite, från att komma ihåg 4-5 sekvenser till att inte komma ihåg någonting alls. 

Detta test gjorde man bland annat genom att patienterna fick berätta om filmen och även titta 

på bilder från filmen för att se om de kände igen bilderna. Den ledsamma känslan satt kvar 

hos patienterna även om de inte kom ihåg varför. När de jämförde patienternas resultat med 
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en frisk person visade det sig att känslan av sorg var mer intensiv samt satt kvar längre hos 

patienterna med svår minnesförlust (Feinstein, Duff & Tranel, 2010).  

 

Testet för glädje genomfördes på samma sätt som det för sorg. Patienterna fick se en film med 

roliga filmklipp, och resultaten var desamma som vid sorg, deltagarna kom inte ihåg något 

från filmen, förutom en deltagare som kom ihåg en hel del. Denna deltagare visade minst 

påslag av glädje, alla patienter visade dock på en ökad känsla av glädje även om de inte kom 

ihåg orsaken till glädjen. Även här jämförde man med en helt frisk person som kom ihåg hela 

filmen och det visade sig att även dennes känsla av glädje satt kvar väldigt länge, till skillnad 

från testet med känsla av sorg (Feinstein, Duff & Tranel, 2010). 

 

 

2.4  Forskningssammanfattning 

 

Sammanfattningsvis visar forskningen, som tagits upp här, bland annat på vikten att jobba 

kravlöst och fokusera på det friska. Moore (2002) arbetar med Quilting Narrative för att 

hjälpa en person med demensdiagnos att minnas sin berättelse, medan Basting (2001), arbetar 

med bilder för att skapa nya berättelser. Både Moore (2002) och Basting (2001) betonar 

vikten av att arbeta kravlöst och i en lugn miljö samt arbeta utifrån varje persons egna 

förutsättningar. Det är frustrerande för en person som är demenssjuk att tappa sitt språk och 

att inte kunna göra sig förstådd, med båda de här metoderna ligger fokus på att bevara språket 

men även kreativiteten för att kunna minska frustration och oro hos en person med 

demensdiagnos. 

 

Som tidigare nämnt, arbetar Maj- Britt Wikström (1994), likt Basting (2001), med bilder. 

Resultaten Wikström (1994) kommit fram till är bland annat: sänkt blodtryck, ökad glädje och 

välbefinnande, samt en mer positiv syn på sin livssituation bland deltagarna. Forskningen 

visar tydligt på hur viktigt det är att arbeta med språket och att vara kreativ men även att 

bilder är ett fantastiskt hjälpmedel när det kommer till att arbeta med demenssjuka personer. 

 



 

17 

Forskningen som tas upp i studien visar på positiva effekter av aktivering för demenssjuka, 

forskning från Feinstein m fl (2010) ger ytterligare tyngd till detta. De har fastställt att en 

känsla kan sitta kvar länge i kroppen även om man glömt bort orsaken till den. I studien har 

forskarna arbetat med personer som lider av svår minnesförlust och man har framkallat 

känslor av sorg och glädje med hjälp av filmklipp. Även om personerna inte kunde redogöra 

för vad de sett i filmerna satt känslorna kvar i kroppen under en längre tid efteråt (Feinstein, 

Duff & Tranel, 2010).  

 

Samtliga studier som tagits upp i denna översikt visar på vikten av att arbeta med bilder och 

kommunikation, samt fokusera på det friska och vara kreativ. Att erbjuda en kravlös miljö där 

alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar är en förutsättning för aktiviteten. Att lägga 

fokus på kvalitativ stimulans för personer med demensdiagnos är viktigt och det betonas av 

forskningen från Feinstein, Duff och Tranel (2010) då de visar på att den positiva känslan 

sitter kvar i kroppen. 
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3. Metod 

 
Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med representanter för projektet Möten med 

minnen och representanter som jobbar med aktivering mot demensboenden. En intervju har 

även genomförts med en kvinna som deltagit i projektet Möten med minnen och som har en 

alzheimerdiagnos. När intervjuer genomförs så kan de antingen vara kvalitativa eller 

kvantitativa. Vid kvantitativa intervjuer så kan en större mängd undersökas, med hjälp av 

exempelvis enkäter (Trost, 2010). Om enkäter hade genomförts i den här studien hade dem 

exempelvis kunnat skickas ut till fler deltagare i projektet Möten med minnen vilket hade 

medfört en större grupp som kunnat ge sin bild av projektet genom några korta frågor, som 

ställdes på samma sätt, och i samma ordning till alla. Vid kvantitativa intervjuer finns ingen 

chans till följdfrågor, och man får ett mätbart resultat som exempelvis kan presenteras i en 

tabell (Trost, 2010). Syftet med att göra kvalitativa intervjuer är att få en ökad förståelse kring 

informantens uppfattningar kring ett fenomen. En kvalitativ studie passar även om man vill få 

en fördjupad förståelse kring mönster och handlingar (Trost, 2010). Därför har kvalitativa 

intervjuer stått för empirin i denna studie just för att kunna ge utrymme åt att gå in djupare på 

det valda ämnet och ha möjlighet till ett längre samtal med varje utvald informant. 

 

 

3.1  Studiens genomförande  

 

Förberedelserna för att göra kvalitativa intervjuer är viktiga. Först måste man se till att 

frågorna täcker in det man vill ha svar på, det är även viktigt att vara kritisk till sina frågor 

och ta bort sådant som är onödigt. Det ska heller inte gå att missuppfatta frågorna och de ska 

inte innehålla negationer eller vara ledande så det påverkar informantens svar (Patel & 

Davidson, 2003). När frågorna för intervjun planeras är det viktigt att ta hänsyn till hur 

frågorna utformas. Frågorna måste vara klara och tydliga så det inte finns utrymme för 

missförstånd. Man måste även fundera kring om frågan är ledande eller kräver någon speciell 

kunskap av informanten. Vid kvalitativa intervjuer har man inga frågeformulär med 

förutbestämda frågor. Trost (2010) beskriver att man med stor fördel kan förbereda en 
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intervjuguide, den kan vara ganska kort men den ska ta upp frågeområden samt i liten mån 

delområden, helt enkelt teman för intervjun att förhålla sig till. Innan intervjuguiden 

formuleras är det en stor fördel om den som ska genomföra intervjuerna har läst in sig på 

området intervjun ska behandla samt intervjuguiden så samtalen flyter på och det blir lätt att 

ställa följdfrågor (Trost, 2010). I denna studie har tre teman utformats som använts vid varje 

intervju, de temana finns i Bilaga 1. Eftersom student och informant har en gemensam 

kunskap och engagemang för ämnet så har vi förstått varandras språk och facktermen. Student 

har även en stor förklunskap om projektet och aktiviteterna vilket innebär att inga frågor 

behövt ställas angående bakgrunden utan intervjun har direkt kunnat fokuseras kring de 

temana som valts ut. Detta har medfört att all den tid som avsatts åt intervjuerna har kunnat 

fokuseras åt det valda ämnet. 

 

Intervjuerna i den här studien har skett i första hand vid ett personligt möte men när det inte 

har gått att få till har intervjun skett via mail eller telefon. Intervjun kan ha hög eller låg grad 

av standardisering eller vara strukturerad eller ostrukturerad. Vid en intervju med låg grad av 

standardisering samt ostrukturerad ställs frågorna i den ordning som passar intervjusituationen 

eller informanten samt att följdfrågorna kan bli olika beroende på hur samtalet ser ut. Grad av 

strukturering handlar alltså om hur mycket svarsutrymme informanten får (Patel & Davidson, 

2003). Intervjuerna i denna studie har varit ostrukturerade med låg grad av standardisering 

förutom den som skett via mail, den har varit mer strukturerade och haft högre grad av 

standardisering eftersom frågorna då skickats i en specifik ordning till informanten. 

Följdfrågor har då inte gått att ställa men möjligheten till komplettering har ändå funnits via 

telefonsamtal eller ytterligare ett mail efter informantens godkännande. 

 

Eftersom jag har velat att informanterna ska berätta så fritt som möjligt kring de teman som 

tagits fram så har ostrukturerade intervjuer med låg standardisering valts, intervjun har då 

blivit mer som ett samtal. Innan själva intervjun genomförs måste informanterna kontaktas. 

Den initiala kontakten kan ske på olika sätt exempelvis via telefon, mail eller besök. Vid 

första kontakten presenteras studiens syfte och hur just den informantens kunskap kommer 

användas i studien. Därefter kommer man överens om när intervjun ska ske och vart om 
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informanten vill vara delaktig. Några dagar innan intervjun ska ske är det bra att skicka de 

teman som intervjun ska kretsa kring till informanten så denne kan förbereda sig (Trost, 

2010). Oavsett hur intervjuerna genomförts i denna studie har den initiala kontakten tagits på 

samma sätt. Den första kontakten med informanterna har skett via mail där studien samt 

student har presenterats och avslutats med en förfrågan om en intervju. I det här mailet så har 

även de teman, som intervjun ska fokuseras kring, presenterats. Alla informanter som blivit 

kontaktade har varit positiva och visat stort engagemang till studien och velat delta.  

 

En viktig förberedelse att ta ställning till är hur materialet ska tas upp, ska intervjun antecknas 

eller spelas in. Det finns fördelar och nackdelar med båda metoderna. Väljer man 

anteckningar måste man vara väldigt van vid detta för att få ner allt som sägs under intervjun. 

Vid bandinspelning får man med allt och man kan ha fullt fokus på samtalet, nackdelen är att 

bandspelaren kan påverka informantens svar. För att använda inspelningsapparat krävs 

informantens tillstånd (Patel & Davidson, 2003).  De intervjuer som genomförts vid 

personligt möte och i telefon har spelats in. Informanterna har blivit informerade om detta. 

Inspelningen har gjorts på en mobiltelefon som legat på bordet, och eftersom mobiltelefoner 

ofta gör det så har den glömts bort ganska snabbt och upplevs inte ha påverkat intervjun. Jag 

har även förtydligat att det inspelade materialet endast är för mig och att ingen annan kommer 

ha tillgång till det. 

 

Innan intervjuerna har studiens syfte presenterats igen för att påminna informanterna om 

ämnet de ska förhålla sig till. Intervjuerna i den här studien har börjat med väldigt öppna 

frågor för att sedan smalna av till mer specifika frågor. Eftersom alla har visat väldigt stort 

engagemang och tyckt att studien är väldigt positiv har jag fått vara noga med att få 

informanterna att hålla sig till ämnet och inte sväva ut. 

 

Det är viktigt att ta hänsyn till vart intervjun ska ske. Det ska vara en ostörd miljö där man 

kan sitta utan åhörare. Det är även viktigt att informanten känner sig trygg på den plats som 

väljs ut. Det finns egentligen inget rätt och fel i valet av intervjuplats, det finns för- och 

nackdelar med alla platser. Det viktiga är att man i sin bearbetning kan resonera kring 
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huruvida platsen hade någon inverkan på intervjun eller inte (Trost, 2010). Vid intervjuerna 

som genomförts vid personligt möte så har vi setts på informantens arbetsplats, vid ett 

undantag och det är den demenssjuka kvinnan som jag träffat i vederbörandes bostad. Jag 

anser inte att det har påverkat intervjusituationen utan intervjun har fortlöpt både avslappnat 

och ostört. Vid de intervjuer som skett via telefon har jag ringt eller mailat för att avtala tid till 

detta för att få en så ostörd intervju som möjligt. Intervjun som genomförts med en 

demenssjuk kvinna har sett annorlunda ut än de övriga intervjuerna. Hon har själv fått vara 

med och styra intervjusituationen ganska mycket och fått avgöra om hon vill ta paus, på vilket 

sett hon vill svara på frågorna, men hon har samtidigt varit väl medveten om studiens syfte för 

att kunna hålla sig till ämnet. 

 

Det finns inga fasta regler för hur man ska analyserar materialet från kvalitativa intervjuer 

(Stukát. 2011). Stukát (2011) poängterar att det krävs många genomläsningar av materialet för 

att komma fram till det bokstavliga innehållet. När intervjuerna genomförts i den här studien 

har de sammanfattats i en löpande text. Vid genomlyssning av materialet har allt som är 

relevant för studiens syfte skrivits ner i ett Word-dokument. Texten samt genomlyssning av 

intervjuerna har sedan legat till grund för analysen. För att förenkla analysprocessen har några 

punkter ställts upp: hur arbetar informanterna med aktiviteter/projekt, vad tas upp som viktigt 

i arbetet, vilka effekter upplever de eller vilka effekter förväntar de sig att se, samt vilka 

svårigheter kan uppstå. Den nedskrivna texten har markerats med olika färger för att sedan 

sorteras under presenterade punkter. Detta för att underlätta analys samt se skillnader och 

likheter mellan informanternas svar. Vid intervjun med den alzheimersjuka kvinnan har dessa 

punkter inte varit lika applicerbara. Där har fokus mer legat på hennes upplevelser när hon 

deltagit i Möten med minnen, hur hon ser på projektet samt vad hon upplever som svårt. 

Denna intervju var svårare att analysera då det var svårt att plocka ut det som var verkligt 

relevant då mycket information som kom fram var väldigt intressant. I analysen har ingen 

hänsyn tagits till kroppsspråk, utan det är endast samtalet som analyserats. Eftersom platserna 

där intervjun ägt rum inte upplevs ha påverkat intervjun så har heller inte det tagits med i 

analysen. 
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Kylén (2004) tar upp fyra olika sätt att sammanställa en intervju. Antingen kan man fokusera 

på några få viktiga delar. Man kan välja att återge endast slutsatserna, eller svepa ytligt över 

innehållet. Slutligen kan man välja att rama in texten och då tala om vart gränserna går 

(Kylén, 2004). Eftersom intervjuerna oftast skrivs ner i löpande text blir det till att göra en 

textbearbetning för att få fram essensen i intervjuerna. Ofta börjar bearbetningen redan vid 

intervjutillfället det är därför bra att skriva ner det direkt så man kan ta med det i den slutliga 

bearbetningen av materialet. Det är även en fördel att börja bearbetning och analys direkt efter 

intervjun och inte vänta och göra allt på en gång (Patel & Davidson, 2003). Det kan vara 

besvärligt att endast använda sig av genomlyssning av det inspelade materialet, det är då en 

fördel att skriva ner intervjun vilket man också kan göra på olika sätt. Antingen kan man göra 

exakt transkribering av materialet, detta tar väldigt lång tid. En blandning kan vara att skriva 

ner en sammanfattande text samt att lyssna igenom intervjun (Trost, 2010). Det finns ingen 

universell metod för hur kvalitativ bearbetning ska redovisas utan oftast är det upp till varje 

forskare att komma fram till ett arbetssätt som passar bäst (Patel & Davidson, 2003). Det 

krävs mycket läsning och reflektion av den text man skrivit ner av intervjun. Det gäller att 

hela tiden kritiskt granska sitt material och inte nöja sig med de första resultat man kommer 

fram till. Bearbetningen och analysen består i att ständigt söka efter likheter och skillnader 

(Larsson, 1986). Den analys och bearbetning som görs samt tolkning beror i allra högsta grad 

på ens egens tycke och smak. En väldigt viktig aspekt när man bearbetar och tolkar materialet 

är att inte försöka läsa mellan raderna eller övertolka. Om man exempelvis tycker ett svar 

verkar ologiskt ska man inte försöka göra svaret till något det inte är (Trost, 2010). 

 

    

3.2  Urval 
 

 

Allt för många informanter i en kvalitativ studie kan ge ett ohanterligt material och kan göra 

det svårt att få med alla detaljer ur intervjuerna (Trost, 2010). I den här studien har fyra 

intervjuer genomförts med fem informanter. Informanterna har valts ut utifrån deras expertis 

när det kommer till att arbeta med projektet Möten med minnen samt att arbeta med aktivering 
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ute på boenden. För att ge större tyngd till studien valdes även en deltagare i Möten med 

minnen ut, för att kunna få in ett annat perspektiv från någon som är drabbad av en 

demensdiagnos. Den första kontakten har tagits på samma sätt med alla informanter förutom 

deltagaren i Möten med minnen. Ett mail har skickats där studien presenteras och där de 

temana som intervjun skulle kretsa kring har presenterats. En beskrivning om varför just 

denna informant valts ut samt i vilken egenskap har också redogjorts i det första mailet. När 

informanterna svarat att de vill delta har tid och plats för intervjun bestämts och några dagar 

innan intervjun ska ske har temana skickats igen till informanterna som en påminnelse om vad 

intervjun ska handla om. 

 

 

3.3  Presentationer av informanter 

 

I detta avsnitt ges en presentation av de informanter som deltagit i studien: två personer 

representerar projektet Möten med minnen, två personer representerar den kreativa 

verksamheten på demensboenden och en alzheimersjuk deltagare representerar den grupp som 

Möten med minnen fokuserar på. 

 

Liselotte Jansson är vice vd för insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden. Eftersom 

Alzheimerfonden är projektägare till projektet Möten med minnen har hon en bra insyn i 

projektet. 

 

Jeanette Rangner Jacobsson är konstpedagog på Nationalmuseum i Stockholm. Det var hon 

som hämtade hem metoden från Museum of Modern Art i New York och startade upp det 

nationella projektet Möten med minnen. Hon har även haft anpassade visningar på 

Nationalmuseum inom projektet. 

 

Staffan Kleiner och Eva Östlund arbetar som fritidskonsulenter på Idémagasinet i Linköping. 

De båda arbetar med kultur och fritid för äldre som bor på boenden i Linköpings kommun. 

Idémagasinet finns som stöd framförallt får vårdpersonal och erbjuder dem att delta i nätverk, 
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lånar ut material, böcker, temalådor, skivor mm. Staffan Kleiner och Eva Östlund erbjuder 

även handledning med tips och inspiration samt skapar olika arrangemang för äldre som 

exempelvis allsång och dans. De erbjuder även kompetensutveckling, exempelvis genom 

workshops.  

 

En deltagare i projektet Möten med minnen har också intervjuats, henne har jag valt att döpa 

till Greta. Greta har en Alzheimerdiagnos, hon har tidigare arbetat som präst och då främst 

med kris- sorg- och katastrofgrupper. Hon har delat ett stort konstintresse med sin man som 

gick bort för ett par år sedan som en följd av sin Alzheimersjukdom. Greta har även 

erfarenheter från demensboende då hennes man bodde sin sista tid på ett sådant boende. 

 

 

3.4  Forskningsetik 

 

När intervjustudier genomförs finns det en del etiska aspekter att ta hänsyn till. Först och 

främst måste informanterna ge sitt samtycke till intervjun. Intervjuaren måste även tydligt 

redogöra för vad som kommer hända med materialet och hur det kommer att användas. 

Informanten har även rätt till att inte svara på vissa frågor eller när som helst välja att avbryta 

sitt deltagande (Trost, 2010). Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har ställt 

upp fyra allmänna huvudkrav på forskningen.
2
 De fyra kraven är: informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet handlar om att de 

som berörs av studien ska informeras om syftet med studien samt att deltagande ät frivilligt. 

Information bör även ges om tillvägagångssättet samt hur resultaten av studien kommer 

presenteras och användas. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva får bestämma över 

sin medverkan samt om villkoren för medverkan. Deltagarna ska även ha möjlighet att 

avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskrav handlar om att värna om medverkarnas 

anonymitet, alla data som kan identifiera deltagarna ska tas bort från studien. I synnerhet när 

det handlar om etiskt känsliga uppgifter är det viktigt att betona tystnadsplikten samt att det 

ska vara omöjligt för utomstående att komma över uppgifterna. Nyttjandekravet handlar om 

                                                 
2
 http://www.vr.se/etik (hämtad 2013 - 03 -15) 

http://www.vr.se/etik
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att den information som samlas in endast får användas till den avsedda studien. Informationen 

får inte lånas ut till kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga studier. 

 

I den här studien har alla informanter informerats om studiens syfte, hur resultaten kommer 

redovisas, samt att deras medverkan är frivillig. Alla informanter utom Greta har uppgett att 

de inte behöver vara anonyma. Informationen som kommer fram i intervjuerna skulle kunna 

identifiera dem även om de var anonyma därför har de tagit det beslutet. Den sammanfattande 

texten över intervjun har även skickats till informanterna för deras godkännande. Vid 

intervjun med Greta har det sett annorlunda ut. Det var Liselotte Jansson vid 

Alzheimerfonden som tog den första kontakten med Greta så det skulle vara lättare för henne 

att avböja. Det har även förtydligts för Greta att alla uppgifter hon lämnar är konfidentiella. 

Frågorna har även varit formulerade så att Greta mer fritt kan prata om sin situation och syn 

på sitt deltagande i projektet Möten med minnen. Frågorna har även formulerats på ett sätt 

som värnar om hennes integritet och de har anpassats efter hennes förmåga. Frågorna har varit 

korta och koncisa, liksom följdfrågorna. Hon har även fått ett långt svarsutrymme då hon 

behöver mer tid på sig att formulera svaren vilket resulterat i en längre intervju än de övriga. 

 

 

3.5  Metoddiskussion 

 

Valet av kvalitativa intervjuer har bidragit till att få en ökad förståelse för hur man kan arbeta 

med kvalitativ aktivering med demenssjuka samt vad det kan ha för effekter och vilka 

svårigheter som kan uppstå. Alla informanter har varit väldigt engagerade i studien vilket 

bidragit till att intervjuerna har blivit mer som samtal och väldigt avslappnade. Eftersom 

student och informant har ett delat engagemang och kunskap i ämnet har det skapat en 

trygghet i intervjuerna och de har blivit avslappnade och informanterna har varit väldigt 

öppna i samtalet och svarat på frågorna. Patel & Davidson (2003) beskriver att det är viktigt 

att den som intervjuar är medveten om sin förkunskap så den färgar intervjun så lite som 

möjligt. I detta fall har intervjuarens förkunskap inneburit att intervjuerna kan fokuseras på 

ämnet och upplevs inte ha påverkat intervjuerna på ett negativt sätt. Det delade engagemanget 
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har ibland gjort att informanten svävat utanför de teman som intervjun behandlat och har 

därför behövts påminnas om vad intervjun ska fokusera på. Det har i enstaka fall varit svårt 

att få informanten på rätt spår och intervjun har då blivit längre än vad den initialt planerades 

att bli.  

 

Intervjuerna upplevs inte ha störts av miljön där de genomförts. Alla informanter har varit 

noga med att avsätta tid till intervjun även om intervjun skett på informanten arbetsplats eller 

via telefon så har samtalen flutit på ostört. Vid intervjun med Greta träffades vi i hennes hem, 

något som var viktigt för henne då det är en trygg miljö för henne. Detta har inte påverkat 

intervjun negativt utan snarare positivt då vi var på ett ställe där Greta kände sig trygg och 

avslappnad och därför kunde samtala i lugn och ro och mer öppet. Hade vi setts på någon 

annan plats hade intervjun med största sannorlikhet påverkats negativt av detta.  

 

Mycket av det som kommit fram i intervjuerna har varit väldigt intressant, men allt har inte 

gått att ta med i studien. Därför har ett urval gjorts och noga överväganden av vad som ska 

vara med. Fokus har hela tiden legat på att det som plockas ut från intervjuerna är relevant 

med hänsyn till studiens syfte. Likheter och skillnader har även plockats ut från alla intervjuer 

för att kunna sammanställa de på ett bra sätt under gemensamma teman. Analysarbetet ser 

säkerligen olika ut beroende på studie och som Stukát (2011) beskriver så finns inga fasta 

regler för hur analysarbetet ska gå till. I denna studie så har inte materialet analyserats 

speciellt djupgående utan den information som kommit fram har presenterats. Det har heller 

inte uppstått några oklarheter och ingen av informanterna har vägrat svara på en fråga, utan 

alla har varit väldigt öppna och generösa. Att plocka ut det viktigaste från varje intervju samt 

se till likheter och eventuella svårigheter kändes mest relevant med hänsyn till studiens syfte. 

Det svåra med analysarbetet har varit att just se vad som ska vara med i studien då det kommit 

fram så mycket intressant från intervjuerna. Det som informanterna lagt mest fokus på i 

intervjun har även fått mest fokus i uppsatsen, då det tolkas som det som informanten anser 

vara viktigast från dennes perspektiv. 
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4. Resultat 
 

 

Här presenteras resultaten från de intervjuer som genomförts. Kapitlet är upplagt efter tre 

huvudteman, under varje tema presenteras en sammanfattande text ur varje intervju så det blir 

överskådligt för läsaren att följa resonemang och funderingar. Temana är: Förutsättningar för 

att arbeta med kulturbaserade projekt/aktiviteter för dementa, möjligheter samt upplevda 

effekter av kulturbaserade projekt/aktiviteter för dementa samt eventuella svårigheter som kan 

uppstå inom kulturbaserade projekt/aktiviteter. 

 

 

4.1 Förutsättningar för att arbeta med kulturbaserade projekt/aktiviteter för 

dementa 

 

I följande avsnitt presenteras förutsättningar för hur man kan arbeta med kulturbaserade 

projekt och aktiviteter. Informanterna berättar, utifrån sina perspektiv, om vilka 

förutsättningar som är viktiga för att skapa en så bra aktivitet som möjligt. Förutsättningar kan 

till exempel vara att skapa en förväntan, trygghet, samt en kontinuitet för den demenssjuke.  

 

Både museipedagog Jeanette Rangner och Liselotte Jansson vid Alzheimerfonden är överrens 

om att det är viktigt att lyfta deltagarna i projektet Möten med minnen till en normalsituation. 

Detta för att kunna skapa en situation där deltagaren känner sig normal samt väl bemött efter 

de specifika behov man har när man kommer ut till museet. Att deltagarna får vara med på 

visningarna tillsammans med exempelvis anhörig bidrar till att skapa en normalsituation. Det 

är viktigt för att skapa en trygghet i gruppen som då kan generera samtal och dialog. Jeanette 

Rangner berättar att det är viktigt att de anpassade visningarna sker på en tid på dagen då det 

inte är andra grupper på museet, för att kunna skapa en så lugn miljö som möjligt.  

 

Medan Jeanette Rangner och Liselotte Jansson talar om vikten att lyfta deltagarna till en 

normalsituation för att skapa trygghet, pratar Staffan Kleiner och Eva Östlund, utifrån deras 

perspektiv som fritidskonsulenter, om vikten att skapa förväntan. Ändra dekorationerna på 
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boendet, exempelvis efter årstider, så brukarna får upptäcka något nytt själva som en del i att 

skapa samtal. Som en del i att skapa förväntan, samt att få fler personer att delta i aktiviteter, 

kan man exempelvis skapa individuella scheman att sätta upp på rummet. Där står det vad det 

är för aktivitet samt dag och klockslag, då förbereder sig personen på det och man kan prata 

om det när man går in till personen. Erbjuder man något i förbifarten är det lätt att personen 

tackar nej eller säger att den inte orkar. Blir man inte aktiverad är det väldigt lätt att bli passiv, 

därför är det av största vikt att erbjuda så mycket aktivitet som möjligt, annars är den onda 

cirkeln igång, därför är det viktigt att skapa en rutin, menar Eva Östlund. En annan idé är att 

göra personliga inbjudningar till aktivitet för att få personen att känna sig utvald och även där 

skapa förväntan. Sen är det väldigt viktigt med återkommande uppföljningar. Staffan Kleiner 

och Eva Östlund menar på att det är viktigt att komma ihåg att man inte bara vårdar kroppen 

utan även sinnet och menar på att det är ett inslag de saknar i vårdutbildningar – vikten av att 

betona aktivering. Det är lätt att se diagnoser istället för att se till det friska och möjligheterna. 

Vi pratar om vad som egentligen är en aktivitet. I grund och botten, menar Kleiner, så är det 

att vara en medmänniska. Sitta nära, sätta på rätt radio eller TV program, det räcker ofta. Att 

hitta en liten grupp med samma intressen är även det av stor vikt. Man måste göra de här 

personerna synliga ute på boendet. Det är lätt att klumpa ihop personerna till en homogen 

grupp. 

 

I intervjun med Jeanette Rangner pratar hon om vikten av att lyfta personerna till en 

normalsituation, som en viktig del i att skapa en bra visning. Staffan Kleiner och Eva Östlund 

menar att fokus på det friska och att alla ska ha möjlighet att delta utifrån sina egna 

förutsättningar är viktiga komponenter för en bra aktivitet. När jag frågar Greta vad som 

bidrar till en bra visning på Nationalmuseum berättar hon att hon ser väldigt positivt på att det 

är en grupp där alla har en diagnos även om det blir en blandgrupp eftersom anhöriga eller 

ledsagare är med, men att alla är införstådda. Greta tycker det är skönt eftersom man vågar 

fråga utan att känna sig dum, och de som kanske har svårt att prata får ta tid på sig att komma 

till tals. Hon poängterar att det är viktigt att få kunna vara sig själv och att det inte ställs några 

krav - ”man behöver inte känna att man ska vara duktig” (informant Greta, 2013). Greta 

menar även att det är viktigt att det inte är för stora grupper. 
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Jag frågar Greta om varför det är viktigt att det finns anpassade projekt och aktiviteter för 

personer med demensdiagnos. Hon förklarar att hon saknar filter, allt ljud går in och det 

skapar oro, trötthet och koncentrationssvårigheter. På offentliga platser är det ofta rörigt och 

mycket ljud och därför är det fantastiskt att det finns anpassade visningar som hon kan delta i. 

Greta tycker att Möten med minnen är ett fantastiskt projekt! Hon är själv väldigt 

konstintresserad och tycker det är väldigt roligt att titta på bilder. Hon menar att mycket av 

det man kunnat är borta och det är därför roligt att få ta del av något nytt. Hon tycker det är 

kul att så pass många museer i Sverige valt att vara en del av projektet och att det är en bra 

början. 

 

4.2  Möjligheter samt upplevda effekter av kulturbaserade projekt/aktiviteter 

för dementa 

 

I detta avsnitt presenteras informanternas syn på möjligheter med den här typen av aktiviteter 

och även upplevda effekter hos den demenssjuke. Genom att arbeta med kulturbaserade 

projekt och aktiviteter ges den demenssjuke en möjlighet till kvalitativ stimulans samt att få 

delta i något utöver det vanliga. Andra möjligheter som kan skapas genom den här typen av 

aktiviteter är att synliggöra sjukdomen och på så sätt skapa kunskap om den. Effekter av 

aktiviteter kan vara: glädje, minskad oro och ett ökat välbefinnande.    

 

Både Liselott Jansson vid Alzheimerfonden samt museipedagog Jeanette Rangner delar 

åsikten att ett projekt som Möten med minnen bidrar till att ge en helt annan bild av 

demenssjukdomar i Sverige och att man aktivt börjar tala om sjukdomen och den göms inte 

undan. De båda tror också att det är viktigt med något som även berikar anhöriga, att de kan 

få vara delaktiga i projektet och skapa ett sammanhang tillsammans. Det är även viktigt att 

den anhörige får umgås med sin närstående under positiva former och inte bara inom vårdens 

väggar. Jeanette Rangner menar också att hon tror att projektet kommer skapa livsglädje hos 

deltagarna likväl som ny energi genom intellektuell stimulans. Hon berättar att hon litar på det 

här projektet eftersom det har gått så bra på MoMa i USA där de kommit fram till att de 
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fungerar, att det skapar glädje och stimulans. I början av det projektet kom ca 10 stycken till 

de öppna visningarna, idag är mellan 100 och 150 deltagare som kommer som måste delas in i 

flera små grupper. Hon menar vidare att för att projektet ska kunna bli så lyckat som möjligt 

är det viktigt att skapa en regelbundenhet precis som med ordinarie visningar samt att hela 

tiden fokusera på kvalitet och inte kvantitet. Jeanette Rangner berättar även att i en 

undersökning de gjort på MoMa visar det sig att deltagarna uppfattar att de har fler vänner 

efter att de deltagit i projektet och varit på återkommande visningar. Det visar på hur viktigt 

det sociala är, och att deltagarna känner sig mindre ensamma. Liselotte Jansson och Jeanette 

Rangner hoppas också att projektet kan bidra till en positiv debatt med politiker så att mer 

pengar satsas på bra omvårdnad för de sjuka, att man satsar resurser på fler projekt och 

aktiviteter som ökar livskvaliteten för de med demensdiagnos. Liselotte Jansson hoppas också 

att mer pengar skänks till den här typen av forskning då det idag satsas alldeles för lite. 

 

Medan Jeanette Rangner lyfter livsglädje och ny energi som en effekt av Möten med minnen 

lyfter Staffan Kleiner och Eva Östlund fram hur aktiviteter skapar ett lugn hos personer med 

demensdiagnos. Eva Östlund är ute på demensboenden och gör aktiviteter och berättar då att 

hon upplever att det sprider sig ett lugn över den grupp hon jobbar med. Hon upplever även 

att de som kanske inte kan skapa själva utan bara sitter med får ut mycket av aktiviteten ändå, 

och att det skapar ett lugn även hos dessa personer. Om man själv som utför aktiviteten är 

lugn och har roligt så smittar det av sig menar Eva Östlund. Hon berättar även att när de suttit 

ett tag och skapat brukar det leda till samtal. Jag frågar då om hon tror att det samtalet skulle 

gå att få igång innan den skapande delen eller om det beror på att de fått sitta och jobba med 

händerna en stund som bidrar till samtal. Både Östlund och Kleiner tror att man inte skulle 

kunna få igång ett lika bra samtal innan den skapande delen. När de får sitta och skapa med 

händerna skapas en trygghet och ett lugn. 

 

Östlund och Kleiner menar också att en annan väldigt viktig del i aktivering är att personerna 

själva får känna att de kan ge något. Oftast får de ta emot, man talar ofta om vårdtagare och 

vårdgivare, men det är minst lika viktigt att vårdtagarna får ge tillbaka. Eva Östlund visar en 

katt som jamar, spinner och är mjuk och go att ta på. Den har varit väldigt populär eftersom 
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personen får sköta om den och ge den omvårdnad och det väcker känslor och glädje. De 

understryker även vikten att jobba med bilder. Bara att lägga fram några olika bilder på 

matbordet gör att man lätt kan få igång ett samtal och även viktigt att personen får vara med 

och skapa samtalet utifrån sig själv. Kleiner och Östlund fortsätter och menar att musiken, likt 

bilderna, också är en väldigt viktig del då musiken också väcker känslor och minnen som 

skapar en trygghet och ett lugn. Det är viktigt att skapa ett sammanhang.  

 

I intervjuerna med Jansson, Rangner, Kleiner och Östlund talar de om effekterna som de 

upplever att aktiviteter samt Möten med minnen ger personer med demensdiagnos. I intervjun 

med Greta ges ett annat perspektiv då hon är en av deltagarna och kan ge exempel på de 

direkta effekter hon upplever, och då främst från Möten med minnen. Greta menar att 

självklart botar inte ett sådant här projekt sjukdomen, men det skapar glädje eftersom hon får 

vara del av något roligt och annorlunda och det, menar hon, är väldigt viktigt. Greta är även 

med i en grupp där alla har en demensdiagnos, de ses en gång varannan vecka. När hon hade 

varit på en visning på Nationalmuseum fick de med sig bilder hem på de konstverk de pratat 

om. De här bilderna tog Greta med sig till sin grupp och det blev väldigt uppskattat. Hon 

berättar att en del som ofta inte pratar mycket kom igång och pratade väldigt mycket utifrån 

bilderna och det tyckte hon var väldigt roligt. Hon menar att det visar hur viktigt det är med 

bilder att det kan locka fram väldigt mycket. Det tycker hon även är viktigt att tänka på ute på 

boenden. Hennes man hade även han en demensdiagnos och bodde på ett boende så hon har 

varit mycket i den miljön. Det finns ofta konst på väggarna där men hon menar att den ska 

bytas ut oftare och skapa förväntan och variation. Det vore fantastiskt om någon kunde 

komma och berätta om verket för att skapa en hel berättelse. Även om man är långt gången i 

sin demens uppskattar man en vacker bild. Det som är viktigt är att bilderna är tydliga. Hon 

berättar att när hennes man var frisk älskade han konst från Miró och Chagall (abstrakta) men 

när han fick sin diagnos var det inte längre intressant utan han gick över till mer tydliga 

konstverk. Man måste kunna se vad bilder föreställer. 

 

Greta menar att det är lättare att samtala med utgångspunkt i det man ser. Hon har på 

visningarna på Nationalmuseum märkt hur många lever upp, tittar och börjar prata. Hon tror 
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att det beror både på den vackra miljön samt de vackra konstverken, det gör att man mår 

bättre. Museet är inte en vardaglig situation och man blir lugn av den platsen. Hon jämför det 

med barn som blir lugna när de kommer in i kyrkan. Stämningen är viktig. Det är även viktigt 

att guiden ser alla i gruppen så man får ingå i ett sammanhang. Allt som stimulerar sinnena är 

viktigt. Viktigt att tänka för stunden för känslan efter sitter kvar länge i kroppen. Musiken är 

också väldigt viktigt. Mycket kommer tillbaka när man får lyssna på musik eller titta på 

föremål och bilder. 

 

Det är viktigt att man får åka till visningen i lugn och ro samt åka därifrån i lugn och ro då är 

det en riktigt rolig upplevelse. Det sociala när man träffar gruppen är också viktig. Hon 

berättar att hon har hemtjänst en gång i veckan, och när de kommer blir det mer fart på henne. 

Greta blir lugnare av att veta att det finns personer runt omkring henne. 

 

 

4.3  Eventuella svårigheter som kan uppstå inom kulturbaserade 

projekt/aktiviteter 

 

I detta avsnitt presenteras de svårigheter som informanterna upplever i arbetet med 

kulturbaserade projekt eller aktiviteter. Informanterna har många likheter i sina svar och 

menar att en ganska stor svårighet är att motivera och engagera vårdpersonal på 

demensboenden.  

 

Alla informanter är överens om att en svårighet är att engagera vårdpersonal ute på boenden 

till aktivering. Det kan ta lång tid innan det kommer bli ett lika viktigt inslag som all annan 

typ av omvårdnad. Liselotte Jansson menar även att en annan svårighet kan vara pengar och 

att exempelvis flera museer inte kan vara del av Möten med minnen för att de inte har 

finansiella resurser. Men de är samtidigt väldigt optimistiska då de hittills fått väldigt fin 

respons på projektet. Museipedagogen menar att självklart kommer svårigheter uppstå i 

projektet men de är till för att klaras ut och att utvecklas. Hon menar också att det kan vara 

svårt att engagera personal på boenden i metoden och att skapa ett engagemang hos dem 
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kommer ta längre tid och handlar mycket om deras attityd och förhållningssätt. Sen måste 

man kanske som omvårdnadspersonal se på sin roll på ett annorlunda sätt och det kommer att 

ta tid. Men samtidigt säger Liselotte Jansson att man måste lita på att det finns personer med 

stark kompetens som kan lära ut. Hon menar även att det kan vara en rädsla hos vårdpersonal 

hur de ska ta till sig det här och en rädsla för om de kommer klara av det. Hon menar att det är 

viktigt att omvårdnadsyrket får en högre status där man får uppskattning för sitt jobb som i sin 

tur genererar ett bra jobb. Hon tar upp MoMa som exempel att där har de märkt att det är svårt 

att engagera personal, vid visningar sitter de ofta lite bakom och är inte en del av samtalet och 

kan ha svårt att fortsätta arbetet när de kommer tillbaka till boendet. Det är därför det är 

viktigt att få med sig bilder hem så man kan fortsätta eller plocka upp samtalet på nytt. 

 

Staffan Kleiner och Eva Östlund menar också att det kan vara svårt att engagera personal i 

aktiviteter. Ofta handlar det om en rädsla att göra fel. Kleiner berättar att när de pratar med 

personal på boenden uppmuntrar de nästan till att misslyckas med en aktivitet. I 

misslyckandet ligger kunskapen och den hjälper en att söka nya alternativ. De har fått en 

önskan från personal att vara ute mer på boenden och praktiskt visa hur man kan göra 

aktiviteter. Därför är det viktigt, menar Östlund, att en personal är med när hon är ute och gör 

en aktivitet så de kan fortsätta arbetet. Många gånger säger även personalen att det är tiden 

som påverkar att det inte finns tid till aktiviteter. Kleiner menar att tar man sig den tiden 

skapar det ett lugn bland de boende som i sin tur skapar lugn bland personalen och då kan 

man till och med få tid över. Chefen måste även uppmuntra till aktiviteter och se det som en 

resurs och ge det planeringstid. Självklart kan det vara en svårighet i sig att det på ett boende 

bor personer som kanske inte har något alls gemensamt men då är det viktigt att identifiera 

deras intressen och skapa mindre grupper utifrån det. Sen finns det även saker som Kleiner 

och Östlund vill förbättra i sin verksamhet. De har dåligt med material för personer med 

utländsk härkomst men det är något de jobbar på. De menar också att det är svårt att nå ut till 

de som bor ensamma hemma och har hemtjänst. Där vill de också bli bättre. 

 

Greta menar att det är viktigt att gruppen med demenssjuka är bra så det inte är en som kanske 

är väldigt jobbig, som då kan förstöra hela gruppen. Hon menar vidare att det är viktigt att 
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lägga ner lite jobb på att skapa bra och fungerande grupper samt att grupperna inte är för 

stora. En annan svårighet som Greta lyfter fram är svårigheten att berätta hur jobbigt det är att 

ha en demensdiagnos, för ofta vill personal eller anhöriga göra något fint men det kanske inte 

fungerar utifrån sjukdomstillståndet. Det är svårt att säga att man inte klarar av vissa 

situationer menar hon. 

 

Eftersom Greta fortfarande är tillräckligt frisk för att kunna åka iväg på olika aktiviteter 

önskar hon att det fanns mer, att det togs fler initiativ. Hon känner sig väldigt utestängd från 

allt det som hon tycker är roligt. Man förlorar inte ett intresse bara för att man får en diagnos. 

Hon skulle vilja att det fanns anpassade teaterföreställningar eller filmvisningar. Att kunna 

delta i något man tycker är roligt är svårt, om nästan omöjligt, när man fått en diagnos. När 

hon jobbade som präst startade hon en berättarverkstad på ett demensboende, där hon 

berättade om personer ur bibeln eller psalmförfattare. Där vad det en kvinna som sa till henne. 

”du pratar till mig som om jag skulle komma ihåg något” en mening som hon idag ofta tänker 

på. Bemötandet är det allra viktigaste. 

 

 

4.4  Resultatsammanfattning 

 

Oavsett vilket perspektiv eller bakgrund informanterna har finns det väldigt mycket likheter i 

de olika intervjuerna. Kanske den absolut viktigaste likheten bland mina informanter är att 

alla betonar hur viktigt det är att prata om demenssjukdomar och att lägga ett stort fokus på de 

personer som drabbas. Intervjuerna visar på hur viktigt det är att öka medvetenheten kring 

demenssjukdom och våga prata om sjukdomen mer öppet för att öka kunskapen om den. 

Liselotte Jansson vid Alzheimerfonden menar att det är viktigt med ökad kunskap och 

medvetenhet så att mer pengar skänks till forskningen om demenssjukdomar och att fler 

resurser läggs på anpassade projekt för demenssjuka. 

 

När det kommer till eventuella svårigheter är informanterna även här överrens. 

Medvetenheten och kunskapen hos vårdpersonal måste även den ökas så att de, ute på 
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boenden, kan ge kvalitativ stimulans till den här gruppen. Museipedagog Jeanette Rangner 

menar att omvårdnadspersonal måste börja se på sin roll på ett annorlunda sätt, att det 

kommer ta tid, men att det är viktigt. Fritidspedagogerna Staffan Kleiner och Eva Östlund 

menar också på att det är minst lika viktigt att vårda sinnet och inte bara kroppen. Staffan 

Kleiner menar vidare att det ofta kan ligga en rädsla hos vårdpersonal att misslyckas, något 

som Janette Rangner också instämmer i. En annan svårighet som Greta tar upp är just 

svårigheten att kunna delta i det hon tycker är roligt. Ofta är det svårt för demenssjuka 

personer att vistas på offentliga platser då det är väldigt rörigt med mycket ljud och 

människor. Greta menar att när man drabbas av en demensdiagnos blir man utestängd från allt 

roligt man förut kunnat delta i. Därför önskar hon ännu fler initiativ. Greta lyfter även 

svårigheten att berätta för anhöriga hur jobbigt det är att ha en diagnos och att det är svårt att 

säga att man inte klarar av vissa situationer. Greta menar att det är väldigt viktigt att försöka 

göra det ändå just som en del i att öka kunskapen och börja prata om sjukdomen.  

 

Varför är det då så viktigt med bra och anpassade aktiviteter? Eva Östlund på Idémagasinet 

berättar att det är väldigt lätt att bli passiv, det är därför viktigt att få en kontinuitet i 

aktiviteterna annars är den onda cirkeln igång. Ju mer passiv man blir desto enklare är det att 

få en depression och sjunka djupare in i sin sjukdom. Eva Östlund menar också att det är 

viktigt att identifiera allas olika intressen och bilda mindre grupper utifrån det, för att få en så 

välfungerande grupp som möjligt.  Detta är något Greta också tar upp, vikten av att få vara del 

av en väl fungerande grupp. Greta berättar även att när hon har deltagit i en rolig aktivitet, 

som visningarna på Nationalmuseum, är hon glad en lång stund efteråt. Hon berättar även att 

ju mer aktiv hon är och får träffa andra människor desto mer företagsam blir hon. Greta 

menar, precis som Eva Östlund, att det är väldigt lätt att bli passiv och att det är svårt att ta sig 

ur.  

 

Museipedagog Jeanette Rangner berättar om att på MoMa anser dels deltagarna men även 

anhöriga och vårdpersonal att anpassade visningar leder till ett ökat välbefinnande hos de 

demenssjuka. Jeanette Rangner berättar även att på MoMa har deltagarna uppfattat att de har 

fler vänner och är mindre ensamma. Detta efter att de deltagit i projektet och återkommande 
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visningar. Liselott Jansson och Jeanette Rangner talar båda om vikten för personer med 

demensdiagnos och deras anhöriga att få göra något positivt och normalt tillsammans. Att det 

ger båda parter en positiv upplevelse som man kan hålla fast vid. Jeanette Rangner menar 

vidare att hon tror att projektet kommer skapa livsglädje likväl som ny energi genom 

intellektuell stimulans.  

 

Ute på boenden har fritidskonsulenterna Staffan Kleiner och Eva Östlund märkt att aktivering 

skapar ett lugn hos de här personerna. Och Eva Östlund fortsätter att berätta om personer som 

kanske inte kan delta rent praktiskt men som sitter med vid en aktivitet och att det skapar ett 

lugn även hos dem. Hon berättar vidare att när hon genomför skapande aktiviteter brukar det 

utmynna i givande samtal. Varken Eva Östlund eller Staffan Kleiner tror att det skulle gå att 

få till ett lika givande samtal utan den skapande delen. Det är ett resultat av att få sitta och 

fokusera på något som skapar lugn och trygghet. 

 

Alla informanter är överrens om att bilder är ett bra verktyg att använda sig av i arbetet med 

demenssjuka. Alla menar att det är bra att ha som underlag till att skapa samtal och dialog. 

Greta berättar att hon tog med sig bilder till sin grupp hon brukar träffa en gång varannan 

vecka. Det var då ett antal personer som inte brukar prata mycket som kom igång och började 

prata mycket mer än vanligt utifrån bilderna som Greta tagit med sig. Något som hon anser 

visar på vikten att skapa samtal utifrån det man ser. Greta vittnar också om att flera stycken 

under visningarna på Nationalmuseum lever upp, tittar och pratar mer än vanligt. Något hon 

tror beror på dels de vackra konstverken men även på miljön de befinner sig i. Eva Östlund 

och Staffan Kleiner menar också att det är lätt att skapa samtal utifrån det man ser. Bara att 

lägga fram lite olika bilder på matbordet kan vara ett lätt sätt att skapa samtal utifrån 

personernas egna förutsättningar.  

 

När man arbetar med demenssjuka är det viktigt att se människan bakom sjukdomen och se 

möjligheterna istället för diagnoser. Det är viktigt att, oavsett om man arbetar med riktade 

projekt som Möten med minnen eller på särskilda boenden, göra varje människa synlig och 

skapa ett sammanhang. Staffan Kleiner och Eva Östlund berättar att det är viktigt att skapa en 
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förväntan, att personer som bor på särskilda boenden får upptäcka något nytt. Eva Östlund 

flikar även in att det är viktigt med en kontinuitet då det skapar en trygghet. Även Greta 

berättar att det är viktigt att skapa förväntningar och även variation ute på boenden. Hon 

menar även att bemötandet är väldigt viktigt, att man blir sedd och kan delta utifrån sina egna 

förutsättningar. Staffan Kleiner och Eva Östlund poängterar också att det är väldigt viktigt att 

personer med demensdiagnos även får känna att de kan ge någonting. Ofta får de bara ta emot 

men att det är minst lika viktigt att få ge och bidra med något. Staffan Kleiner menar att det är 

viktigt att tänka kvalitet för stunden och att känslan sitter kvar i kroppen hos den sjuke. 
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5. Diskussion 
 

I det här kapitlet skapar empirin, i relation till tidigare forskning, en diskussion. Här har 

effekter av riktade projekt/aktiviteter samt hur man kan arbeta med riktade projekt/aktiviteter 

tagits upp. I avsnittet tidigare forskning har svårigheter inte tagits upp så mycket och kommer 

därför inte få så mycket plats i diskussionen, då essensen i studien är att lyfta fram de positiva 

effekter som kan uppnås genom riktade kulturprojekt och organiserade aktiviteter på boenden, 

som en del av demensvården.  

 

 

5.1  Förutsättningar för att genomföra kvalitativa aktiviteter  

 

Staffan Kleiner och Eva Östlund tar bland annat upp att det är viktigt att se människan bakom 

sjukdomen, att göra alla personer synliga samt se möjligheterna. Kleiner berättar att han 

brukar uppmuntra personal till att misslyckas eftersom man då måste söka nya vägar och hitta 

nya sätt att genomföra aktiviteten på, och däri ligger kunskapen. Detta kan kopplas till 

Bastings (2001) studie som visar att personer med demensdiagnos är mer kreativa än vad 

många tror, bara man skapar rätt förutsättningar. Förutsättningarna för en lyckad aktivitet är 

väldigt viktigt och det är något som alla informanter tar upp. Museipedagog Jeanette Rangner 

berättar att visningarna måste ske då det inte finns några andra grupper som kan störa 

eftersom det kan skapa oro hos demenssjuka.  Staffan Kleiner pratar om att det är viktigt att 

identifiera gemensamma intressen hos personer ute på boenden för att kunna skapa mindre 

grupper utifrån det. Även Greta pratar om vikten av att den grupp man ingår i är bra, samt att 

den inte är för stor. Detta återkopplas till Moore (2002) och Basting (2001) där de båda 

understryker att i deras projekt har det varit viktigt att eliminera alla störande moment när de 

arbetat med sina grupper samt att grupperna inte är för stora.  

 

Att motivera personalen är något som alla informanter tagit upp som en svårighet. Jeanette 

Rangner och Liselotte Jansson tar upp det som en svårighet inom projektet Möten med 

minnen, att just få personal att vara delaktig. Jeanette Rangner tar upp MoMa som exempel 
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där de har upplevt det svårt att motivera personal, att de ofta sitter lite bakom på visningarna, 

samt att det är svårt att få dem att fortsätta samtalet när de kommer tillbaka till boendet. 

Staffan Kleiner och Eva Östlund tar upp tiden som ett problem för personalen. Att man drar 

ner på personal och arbetstid och att det kan bidra till att det inte hinns med. Här menar 

Kleiner att om man tar sig tiden att göra en aktivitet skapar det ett lugn hos de boende som i 

sin tur skapar ett lugn hos personalen vilket kan resultera i att man får tid över. Greta berättar 

att när hon deltagit i en visning är hon glad långt efteråt, det ger henne energi. Forskning av 

Feinstein, Duff & Tranel (2010) visar på att känslan sitter kvar länge i kroppen även om man 

inte kommer ihåg vad som orsakade känslan. Studien som genomförts av Wikström (1994) 

visar även på fysiologiska resultat som sitter kvar i kroppen, såsom sänkt blodtryck. Detta är 

viktigt att tänka på då det ibland kanske känns hopplöst att dra igång en aktivitet om 

personerna som deltagit ändå inte kommer ihåg det senare. Detta kan även användas för att 

motivera personal på boenden att lägga mer energi på aktiviteter. 

 

 

5.2  Samtal och sociala sammanhang 

 

Att arbeta med bilder är något som haft ett ganska stort fokus i de flesta av intervjuerna. 

Jeanette Rangner arbetar med konstvisningar, där deltagarna får associera fritt kring konsten, 

och samtidigt ger hon en kort bakgrund till konstverket och konstnären. På ett liknande sätt 

har Wikström (1994) arbetat i sin studie där hon använt sig av konstverk som underlag till 

samtal och dialog. Rangner och Wikström (1994) arbetar på liknande sätt då de arbetat med 

konst där de lägger in fakta kring konstverket och sen skapar samtal utifrån det. Båda 

poängterar att valet av konstverk är viktigt, att det finns något för alla, samt att konstverken är 

tydliga det vill säga lätta att se. Staffan Kleiner och Eva Östlund talar om bilder som ett 

verktyg för att få igång ett samtal utifrån personens egna förutsättningar genom helt fria 

associationer. Det knyter an till Basting (2001) och hur hon arbetat i sitt projekt Time Slips. 

Kleiner och Östlund menar att det är lättare att skapa samtal utifrån det man ser, då det kan bli 

ett samtal om i princip vad som helst. Basting (2001) arbetar med bilder för att skapa nya 

berättelser och historier. I hennes projekt handlar det inte om att minnas utan om att skapa nya 
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minnen, även om gamla minnen kan komma fram i processen. Oavsett hur man arbetar 

handlar mycket av forskningen, och det som kommit fram av intervjuerna, om att skapa 

samtal. Som Moore (2002) beskriver kan det vara oerhört frustrerande att inte kunna göra sig 

förstådd och att det därför är viktigt att få bevara sitt språk så länge som möjligt. Moore 

(2002) beskriver att det skapas ett lugn när man kan göra sig förstådd, precis som Kleiner och 

Östlund vittnar om när de gör aktiviteter. Greta anser, likt Kleiner, att det är lätt att samtala 

utifrån det man ser. Hon menar vidare att alla uppskattar en vacker bild oberoende av hur sjuk 

man är. Greta vittnar även om att flera deltagare på visningarna på Nationalmuseum lever upp 

och börjar prata mer än vad de gjort tidigare. Greta tror att det dels beror på de vackra 

konstverken och dels på miljön de befinner sig i. Gällande arbetet med aktiviteter eller 

projekt, är det väldigt viktigt för demenssjuka personer att få kvalitativ stimulans samt att ingå 

i ett sammanhang. Både forskning och resultaten från intervjuerna visar på att aktiviteter ger 

exempelvis glädje, ett ökat välbefinnande samt social stimulans.  

 

 

5.3  Avslutande kommentarer 

 

Intervjuerna tillsammans med forskningen visar på att aktivering är väldigt viktigt för 

personer med demensdiagnos. Eller egentligen är det väl viktigt för alla människor att ha en 

meningsfull vardag, men mina intervjuer vittnar om att det glöms bort med personer med 

demensdiagnos. Kanske för att dessa personer inte längre kan skapa sig meningsfull stimulans 

på egen hand, utan måste förlita sig på andra som hjälper dem på traven. Orsakerna kan man 

bara spekulera i, men en sak är säker och det är att det är viktigt. Greta berättar hur svårt det 

är att hitta anpassade aktiviteter som hon tycker är roligt och hon önskar fler initiativ. Hon 

skulle exempelvis vilja gå på teater eller bio, men det går inte nu när hon har en diagnos. 

Greta berättar även hur mycket glädje det skänker henne att få gå iväg och göra något som är 

roligt och att det är viktigt för att må bättre och inte bli passiv. Liselotte Jansson menar att 

genom projekt som Möten med minnen arbetar man proaktivt, vilket Greta vittnar om i sin 

intervju där hon poängterar att aktiviteter gör henne mindre passiv. Greta är medveten om att 

projektet inte botar hennes alzheimerdiagnos men att glädjen bidrar till att känna sig friskare. 
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Hur ska man då se till att allt fler personer, både anhöriga, allmänheten och vårdpersonal, 

lägger mer energi på detta? Staffan Kleiner och Eva Östlund menar att det är viktigt att chefer 

på boenden ser aktiviteter som en resurs och avsätter tid till det. Museipedagogen Jeanette 

Rangner menar att vårdpersonal måste börja se på sin roll på ett annorlunda sätt. Detta spår är 

Staffan Kleiner och Eva Östlund också inne på, de menar att fokus måste ligga minst lika 

mycket på att vårda sinnet och inte bara kroppen. Liselotte Jansson vid Alzheimerfonden 

menar att riktade projekt som Möten med minnen är viktiga då det hjälper till att synliggöra 

sjukdomen. Hon menar vidare att hon hoppas att projektet bidrar till diskussioner i högre 

instanser så att det läggs mer resurser på den här typen av projekt.  

 

I väntan på ett botemedel mot demenssjukdomar får vi hoppas att allt fler får upp ögonen för 

sjukdomen och blir mer medvetna om den. Att drygt 30 museer runt om i landet har gått med 

i Möten om minnen kan vara en början till att sprida kunskap och medvetenhet men även göra 

dessa personer synliga och erbjuda dem något stimulerande och roligt att delta i. Det kommer 

med största sannorlikhet ta tid, som Jeanette Rangner poängterar, innan vårdpersonal ser på 

sin roll på ett annat sätt, men förhoppningsvis kommer vi nå dit också, då vi kan erbjuda 

konstvisningar eller berättarverkstäder istället för lugnande mediciner och sömnpiller. För att 

nå dit måste även statusen på omsorgsyrket ökas, att det ställs höga krav på utbildning men 

även personlig lämplighet. I dagsläget är det allt för många som ser vårdyrket som en 

transportsträcka som ger pengar under tiden man är på väg mot det man verkligen vill arbeta 

med.  

 

Den här studien har varit intressant att genomföra. Det är ett viktigt ämne som måste lyftas 

upp mer, att se på våra äldre och sjuka med andra ögon och inte bara som en homogen grupp 

som kostar samhället pengar. Den här studien har väckt många nya frågor och 

intresseområden. De skulle vara intressant, som vidare studier, att sätta ihop en fokusgrupp att 

arbeta med över en viss tid för att själv kunna se vilka effekter kvalitativ stimulans kan 

medföra.  

 

 



 

42 

6. Referenser 
 
Basting Davis, A. (2001). ”God Is a Talking Horse” - Dementia and the Performance of Self. 

The Drama Review, 45, 78 – 94.  

Basun, H., (2004). Alzheimer sjukdom. I Katarina Tiger (red). Om demens, s. 17 - 26 

Stockholm: Liber AB. 

Dalen, M. (2008). Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB.  

Ekman, S-L., Graff, C., Jansson, W., Robinson, P. m fl. (2007). Alzheimer. Karolinska 

Institutet University Press. Kristianstad: Boktryckeri AB 

Feinstein, J. S., Duff, M.C., & Tranel, D. (2010). Sustained experience of emotion after loss 

of memory in patients with amnesia. PNAS, 17, 1 – 6   

Kylén, J-A. (2004). Att få svar. Stockholm: Bonnier Utbildning AB. 

Larsson, S. (1995). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. 

Moore, L. A. (2002). Quilting Narrative. Using Repetition Techniques to Help Elderly 

Communicators. Geriatric Nursing, 23, 262 – 266. 

Månsson Bergqvist, S. (2004). Något är annorlunda! Om mild glömska, demens och behovet 

av omsorg. Stockholm: Forskningsområdet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). 

Patel R. & Davidsson B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.  

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 



 

43 

Wikström B-M. (1994). Samtal kring konstbilder utifrån en pedagogisk struktur i Göran 

Hermerén (red). Konsterna och själen, s. 85 - 94. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 

akademien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

7. Bilagor 

 

Tre teman har legat till grund för varje genomförd intervju. Vid varje intervju har de tre 

temana fyllts ut med en mängd följdfrågor, därför har alla intervjuer sett olika ut. De tre 

temana intervjuerna kretsat kring är: 

 

 

- Hur arbetar du/ni med projektet/aktiviteterna? 

 

- Vilka effekter upplever ni att projektet/aktiviteterna har? 

 

- Vilka svårigheter kan uppstå? 

 



 

1 

 

 


