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The aim of this study is to increase understanding of the hug as a form of touch and how the hug 

can be caring for people suffering from dementia.  The study questions are: 1. What is a hug 

within a context of dementia care? 2. What is caring in a hug within a context of dementia care? 

 

Caring Science is the study´s theoretical perspective and based on Katie Eriksson´s Theory of 

Caritative Caring.   The theoretical perspective focuses on the concepts of ethos, caring, natural 

caring, the substance of caring- tending and a caring relationship. It is a qualitative study, where 

data has been collected through focus groups interviews. Three focus group interviews with 

caregivers working at three special care units for people with dementia, were performed. The 

material was analysed by qualitative content analysis.   

 

The results and the conclusions of this study is that the hug with its foundation in natural care is 

natural and useful within a context of dementia care. The hug seems to be able to establish a 

caring relationship that contains mutuality, affinity, friendship and trust between the caretaker 

and the person with dementia.  In addition, the hug seems to increase the ability of the caretaker 

and the person with dementia to understand each other. The hug can also be a mediator of 

caritas and a way to confirm the dignity of the person with dementia, because it increases the 

ability to see the unique person behind the disease.  The caring substance of the hug is primarily 

that it strengthens the identity of the person with dementia, provides safety and peace, relieves 

homesickness, relieves worry, relieves aggression as well as it gives meaning and significance.  
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Syftet med denna studie är att är att öka förståelsen för kramen som beröringsform och hur 

kramen kan vara vårdande för människor som lider av demenssjukdom. Frågeställningarna är: 

1. Vad är en kram inom en kontext av demensvård? 2. Vad är vårdande i en kram inom en 

kontext av demensvård? 

 

Det teoretiska perspektivet är vårdvetenskapligt och grundar sig på Katie Erikssons caritativa 

vårdteori. De teoretiska utgångspunkterna fokuserar på begreppen ethos, vårdande, naturlig 

vård, vårdandets substans – att ansa och den vårdande relationen. Studien är kvalitativ och 

forskningsmaterialet har samlats in genom fokusgrupper. Fokusgrupperna har utgjorts av 

vårdare på tre intensifierade boenden för personer med demenssjukdom. Forskningsmaterialet 

analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

     

Resultatet och slutsatserna av denna studie är att kramen med sin grund i ett naturligt vårdande 

är naturlig och användbar inom en kontext av demensvård. Kramen verkar kunna skapa en 

vårdande relation som innehåller ömsesidighet, samhörighet, vänskap och förtroende mellan 

vårdaren och den demenssjuke. Därtill verkar kramen öka möjligheten för vårdaren och den 

demenssjuke att förstå varandra. Kramen kan även vara en förmedlare av caritas och ett sätt att 

bekräfta den demenssjukes värdighet, eftersom den ökar möjligheten att se den unika människan 

bakom demenssjukdomen. Kramens vårdande substans är främst att den stärker den 

demenssjukes identitet, ger trygghet och lugn, lindrar hemlängtan, lindrar oro, lindrar 

aggressivitet samt ger mening och betydelse.  
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1 INLEDNING  

 

Framskridande demenssjukdomar hör till de vanligaste folksjukdomarna i Finland. 

Antalet personer med demenssjukdom uppskattas i dag till cirka 193 000 personer, en 

siffra som ökar i takt med att befolkningen åldras (Muistiliitto, 2017). En 

demenssjukdom påverkar kroppens alla funktioner såväl fysiska, psykiska som 

kognitiva. Flera källor (Edberg, 2011; Norberg & Zingmark 2011; Skog 2012) beskriver 

otrygghet, ångest, ängslan, oro och depression som återkommande symtom vid 

demenssjukdom. Symtomen uppstår ofta till följd av den demenssjukes känsla av 

ensamhet, känsla av hemlöshet samt upplevelse av främlingskap i relation till sig själv 

och världen. Att kunna lindra ovan nämnda symtom och att kunna skapa trygghet för 

den demenssjuke blir en viktig uppgift för vårdaren. Till sin hjälp för denna uppgift har 

vårdaren möjlighet att använda metoder såsom t.ex. validation, reminiscens, 

sinnesstimulering, musik och beröring. (Skog, 2012.)  

 

Beröring inom demensvård är det tema denna avhandling tangerar.  Beröringens 

effekter inom demensvården relateras främst till emotionellt stöd (Diserud Ertner, 

2014). Beröring inom demensvården används ofta i syfte att uppmuntra och skapa 

välbefinnande när den demenssjuke upplever agitation, oro, ångest och stress (Gleeson 

& Timmins, 2004; Hawranic, Johnston & Deatrich, 2008). De beröringsformer som 

nämns inom demensvården är vanligtvis lätt beröring, taktil stimulering och massage 

(Skovdahl & Edberg, 2011). Eriksson (1987) placerar ämnet beröring inom den 

caritativa vårdteorin som ett viktigt element inom begreppet ’att ansa’. Ansning är en 

konkret kärleksgärning, ett utryck för vänskap, att man vill den andre väl. Beröringen 

kan ske genom ögonkontakt, genom närhet eller genom direkt beröring.  

 

Det finns olika former av beröring men det är en beröringsform som väckt mitt intresse 

och det är kramen. Jag har valt att inom denna magisteravhandling studera kramen och 

dess möjligheter att lindra lidande utgående från vårdares perspektiv. Valet att har växt 

fram utgående från mina egna erfarenheter av att arbeta som vårdare av demenssjuka. 

Denna förförståelse är språngbrädan för mitt intresse att vidare undersöka om kramen 

kan lindra den demenssjukes lidande t.ex. vid upplevelse av ensamhet och hemlöshet. 

Min förförståelse säger mig även att kramen kan skänka en känsla av närhet, kärlek och 
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gemenskap. Att när utsattheten är som störst skänker kramen värme och tröst. Att ge 

personen med demenssjukdom en kram är enligt mig varken tidskrävande eller kostsamt 

men kräver mod, lyhördhet, medlidande och kraft att erkänna den demenssjukes 

lidande.  

  

Ser man på ordet kram förklaras det i flera ordböcker (Norstedts Svenska Ordbok, 2004: 

SVENSKA ORD – med uttal och förklaringar, 2005; ORD FÖR ORD Svenska 

synonymer och uttryck, 1977) bl.a. som att pressa, krama hårt, klämma ihop samt som 

en omfamning. En omfamning beskrivs som en ömhetsbetygelse. Man omfamnar med 

armarna för att visa ömhet. Man pratar om att vara kramgod, någon som är skön att 

krama (SVENSKA ORD, 2005). Ordet kramdjur bär även det ömhetens betydelse i 

formen av ett leksaksdjur som är mjukt och skönt att krama. Kramen kan även ha en 

betydelse i motsats till ömhet t.ex. när boaormen kramar ihjäl sitt byte (Norstedts 

Svenska Ordbok, 2004). Ur etymologiskt perspektiv förklaras begreppet ur tre olika 

betydelser. Kram i betydelse av att vara småsaker av ringa värde t.ex. krimskrams. 

Kram i betydelsen av formbar t.ex. kram på norska betyder fuktig, vilket återses i ordet 

kramsnö samt kram som att omfamna och klämma. Dessa är ord som härstammar från 

fornsvenskan. (Norstedts etymologiska ordbok, 2008.) Kram i olika uppsättningar av 

sammansatta ord har även uppstått som nyord på senare tid t.ex. att vara trädkramare 

(Nyordsboken, 2000).       

 

Denna magisteravhandling utgår från ordet kram i den betydelsen att det är fråga om en 

omfamning som ömhetsbetygelse. Ömhet är enligt Arman (2012) ett grundbegrepp för 

vårdande vilket ger en anvisning om att kramen eventuellt bär på en vårdande substans.  

Trots detta verkar det finnas ringa forskat kring kramen som beröringsform såväl 

allmänt som inom demensvård, vilket är överraskande eftersom det finns flera studier 

(Gleeson & Timmins 2004; Nicholls, Chang, Johnson & Edenborough, 2013; Rundqvist 

& Severinsson, 1999) som visar på beröring som en viktig metod inom demensvården.  

Att en omslutande beröring är viktig där äldre med kognitiv nedsättning kan känna lugn 

och trygghet finns dock vetenskapligt belägg för (Diserud Ertner, 2014), då i form av 

bolltäcken, kuddar, filtar, skinn o.s.v. men inte den mänskliga kramen, den man skulle 

tycka vore den mest naturliga omslutande beröringen.  

 

I sökandet efter tidigare forskning uppenbarade sig ”Kramboken” skriven av Kathleen 

Keating (1983). Keating är rådgivare i mentalhälsa och psykoterapeut. I boken tas upp 
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allt från olika kramtyper, var, när och varför man ska kramas, teknik när man kramas, 

etik och regler för uppförande m.m. Boken lyfter fram kramens positiva effekter och 

uppmanar läsaren att tro på kramens kraft. Dessvärre uppfyller boken inte de 

vetenskapliga kraven. Man kan bara spekulera i varför det verkar finnas ringa 

vetenskaplig forskning kring kramen som beröringsform och dess specifika effekter. 

Kanske är ämnet beröring så omfattande att många beröringsformer tolkas generellt 

inom forskning. Kanske är kramen en självklar beröringsform bland människor och de 

flesta har en egen uppfattning och egna erfarenheter angående kramens effekter. 

 

Denna magisteravhandlings syfte är därför att öka förståelsen om kramen och hur 

kramen som beröringsform kan vara vårdande för människor som lider av 

demenssjukdom. Studiens teoretiska perspektiv utgörs av Katie Erikssons caritativa 

vårdteori och närmare bestämt begreppet ’vårdande’. Utgående från begreppet vårdande 

antas även teori kring ’naturlig vård’, ’vårdandets substans – att ansa’ och ’den 

vårdande relationen’ ha betydelse för denna studie. Naturlig vård antas ha likheter med 

kramen som något naturligt eftersom beröring beskrivs som ett av människans 

grundläggande behov. (Nicholls m.fl. 2013; Rundqvist & Severinsson, 1999.) Beröring 

har även använts i tusentals år för att lindra olika former av lidande (Routasalo, 1999). 

’Vårdandets substans – att ansa’ är en direkt koppling till Eriksson (1987, s. 26) där hon 

beskriver att ansning kan vara att krama om någon. ’Den vårdande relationen’ anses 

vara en viktig del av perspektivet eftersom beröringen inom vård- och omsorg relateras 

till gemenskap och den vårdande relationen (Ozolins, Hörberg & Dahlberg, 2015). 

Enligt Lu, Gao och Zhang (2014) innehar beröring i vårdrelationen en substans av 

kommunikation, respekt, självbestämmande och värdighet. Förutom nämnda teoretiska 

utgångspunkter utgör även begreppet ethos en viktig del av det teoretiska perspektivet. 

Ethoset ses som en aktning och vördnad för människans helighet och värdighet, 

eftersom kramen beskrivs som en ömhetsbetygelse (SVENSKA ORD, 2005) främst 

mellan människor.    

 

Studiens forskningsfrågor är: 1. Vad är en kram inom en kontext av demensvård? 2. Vad 

är vårdande i en inom en kontext av demensvård? Tanken är att studien ska berika den 

kliniska vårdvetenskapen, dess vårdande substans genom att tillföra vårdarna teori kring 

kramen som beröringsform inom demensvården. Studiens övergripande mål att på sikt 

lindra den demenssjukes lidande.  
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2 BAKGRUND 

 

Eftersom denna studies syfte är att söka förståelse för hur kramen som beröringsform 

kan vara vårdande för människor som lider av demenssjukdom, är det av stor vikt att 

redogöra för demenssjukdom och dess effekter för individen. Att denna studie riktar sig 

till en kontext av demensvård är ingen slump. Det finns specifika motiv relaterade till 

demenssjukdomens symtom och vårdmetoder som ger skäl för att kramen som 

beröringsform skulle ha en märkbart lindrande effekt inom vården av demenssjuka. 

Även om innebörden av demens som sjukdom är en viktig del av motivet för denna 

studie, så bör dock aldrig glömmas att personen, d.v.s. människan bakom sjukdomen, 

alltid kommer först, diagnosen är sekundär.  I detta kapitel redogörs för motiven till 

varför demensvården valts som kontext.  Först beskrivs demens allmänt för att belysa de 

symtom som vanligtvis uppstår under sjukdomsförloppet. Kunskap om dessa symtom 

kan ge läsaren större förståelse för beröringens relevans inom demensvården. Sedan 

beskrivs beröringens verkan inom demensvården så som den framställs inom 

litteraturen.  En specifik koppling till validationsmetoden görs inom denna del, eftersom 

metoden i sig innehåller beröring som ett viktigt arbetsredskap.   

 

2.1 Demens 

 

Demens är inte en enskild sjukdom i sig utan termen beskriver ett syndrom eller en serie 

av symtom. Det finns en rad olika sjukdomar och tillstånd som kan orsaka demens t.ex. 

Alzheimers sjukdom, vaskulära tillstånd, Parkinson och alkohol. Gemensamt för dessa 

sjukdomar och tillstånd är att de medför en progressiv nedsättning av kognitiva 

funktioner, vilket bland annat kan omfatta en försämring i inlärnings- och 

minnesförmåga, orientering, språkanvändning, omdöme m.m. (De Klerk-Rubin, 2010.) 

Även personlighetsförändringar som t.ex. känslomässig avtrubbning, aggressivitet och 

hämningslöshet kan förekomma. Själva begreppet ’demens’  härstammar från latinets 

”de” som betyder från och ”mens” som betyder förnuft, sinne eller själ. Demens betyder 

ordagrant ”från sinne” vilket kan tolkas som att vara utan sinne eller förnuft. (Skog, 

2012.) Begreppet har ifrågasatts och i Finland har man allt mera frångått termen 

demenssjukdom och använder istället termen minnessjukdom (Muistiliitto, 2017).  
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Använder man ändå termen demens, vilket flertalet källor (Edberg, 2011; Lindqvist, 

2015; Oddy, 2013; Skog, 2012) gör konstateras att den kognitiva 

funktionsnedsättningen kan variera beroende på vilket tillstånd som orsakat demensen 

och symtomen beror i stor utsträckning på vilken del av hjärnan som är drabbad. Är det 

t.ex. Alzheimers sjukdom som orsakat demensen är vanliga symtom minnesproblem, 

språksvårigheter, svårigheter med abstrakt tänkande m.m., detta på grunda av att skadan 

är märkbar i tinning och hjässlob. Är det däremot i framloben som skadan är uppstår 

vanligtvis symtom som personlighetsförändring, minskad motivation, perseveration 

m.m. (Skog, 2012.)      

  

Oavsett vilka symtom den kognitiva funktionsnedsättningen vid demens orsakar är 

symtomen en grogrund för osäkerhet och ängslan hos den drabbade. Detta hänger 

samman med att den drabbade, åtminstone i ett tidigare skede av sjukdomen när 

sjukdomsinsikten ännu finns kvar, är medveten om att hen inte fungerar intellektuellt 

som tidigare. Vartefter symtomen blir tydligare kan den drabbade känna att hen tappar 

kontrollen över sin situation, vilket i flera fall leder till ångest och depression hos den 

drabbade. (Ekman, Jönhagen, Fratiglioni, Graff, Jansson, Kivipelto, Robinson, 

Tjernberg & Wahlund, 2011.) Även andra psykologiska symtom som t.ex. aggressivitet 

och förvirring kan vara upphov av den kognitiva funktionsnedsättningen (Skog, 2012).    

 

Demenssjukdomens konsekvenser inverkar även på den drabbades förmåga att möta 

andra människor. Den kognitiva funktionsnedsättningen medför en minskad förmåga att 

tolka intryck, förmedla sig samt förstå språk, vilket kan leda till att känsligheten för 

stress ökar. Denna stressbelastning är en konsekvens av att den demenssjuke 

översvämmas med flera intryck än hen klarar att hantera. Mötet mellan vårdaren och 

den demenssjuke blir därmed av stor vikt där vårdarens ansvar är avgörande. Personen 

med demenssjukdom är oftast i beroendeställning till vårdaren vars förhållningssätt är 

avgörande för om mötet blir positivt eller negativt. (Edberg, 2011.)     

 

Även om den kognitiva funktionsnedsättningen ofta medför lidande för den 

demenssjuke riktas beröringens positiva effekter mot emotionellt stöd. Det handlar om 

människans känslor, och de bevaras bra vid demenssjukdom. Detta innebär att en 

person med demenssjukdom kan ha glädje av beröring även om sjukdomförloppet är 

långt hunnet.(Dieserud Ertner, 2014.)     
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2.2 Beröring inom demensvården 

 

Olika former av kroppslig beröring, t.ex. massage, lätt beröring och taktil stimulering 

(Skovdahl & Edberg, 2011) används ofta i vården av demenssjuka. Dessa former av 

beröring används inte minst i ett senare skede av sjukdomen när förmågan till verbal 

kommunikation är starkt begränsad. Ekholm (2012) menar att beröringen blir speciellt 

viktig när patienten har svårt att förstå tal, är medvetslös eller också i situationer när 

orden inte räcker till, t.ex. vid svår sorg. Samma tanke stöds av Dieserud Ertner (2014), 

som menar att beröring blir den viktigaste förbindelsen till omvärlden när den 

demenssjukes språk och kommunikation sviktar. Ståhlberg (2012) betonar även hon att 

beröring är ett sätt att kommunicera, men tillägger att kommunikationen är beroende av 

vårdarens grundsyn, som bör utgå från människans värdighet och helighet. Ståhlberg 

menar att beröring ska ges med kärlek och barmhärtighet, vilket alltid kräver reflektion 

om vårdandets ethos. Ett ethos vilket utgår från aktning och vördnad för människans 

helighet och värdighet (Näsman, 2015).  Även Edberg (2011) stöder kärlekstanken och 

antyder att kommunikation också kan förstås som kärlek. En kärlek som riktar sig mot 

människans innersta och bekräftar hennes helighet, en helighet som inte kan skadas av 

sjukdom.   

   

Andra syften med beröring inom demensvård är att minska oro, stress och smärta 

(Edberg, 2011; Lindqvist, 2015). Skog (2013) beskriver hur taktil stimulering som 

beröringsmetod lindrat aggressivitet och rastlöshet. Huruvida själva den fysiska 

beröringen utgör grunden för den positiva effekten eller om den beror på upplevelsen av 

närhet och gemenskap är dock svårtolkat. Rent vetenskapligt är stödet delvis bristfälligt 

när det gäller effekter av beröringen, vilket till stor del beror på svårigheter att mäta 

välbefinnande. (Edberg, 2011.) 

 

Det man inom ett fysiologiskt perspektiv kunnat visa är att oxytocin frigörs i kroppen 

när människan berörs och ges närhet. Oxytocinet tjänstgör i människokroppen både som 

ett hormon och signalsubstans. Oxytocinet har visat sig kunna ge upphov till en mängd 

olika effekter, eftersom det även aktiverar andra signalsystem som t.ex. dopamin, 

serotonin, acetylkolin samt kroppens egna opiater. Relaterat till vårdande kan oxytocinet 

ha en verkan inom den vårdande relationen mellan patient och vårdare, där vårdarens 

närhet och beröring kan frisätta oxytocin och skapa lugn, avslappning, minskad stress 

nivå m.m. (Uvnäs Moberg, 2009.)   
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Beröringens olika former beskrivs utgående från de källor som använts i detta 

bakgrunds kapitel främst som större metoder, t.ex. taktil stimulering och massage.  Få 

källor beskriver specifikt mindre beröringsformer som t.ex. att kramas. Undantag ses i 

Ekholms (2003) avhandling inom vilken hon sökt förståelse för beröringens betydelse 

som vårdaktivitet inom vårdande.  Ekholm undersökte bl.a. hur olika beröringsformer 

användes av vårdare, och resultatet visade på att hålla handen och klappning är de 

vanligaste formerna av beröring och som används i större utsträckning än kramar. 

Ekholm konstaterar även i sin studie att beröringsformerna massage och kramar 

används mera av kvinnliga vårdare än manliga. En annan studie (Björk, Lindqvist, 

Wimo, Juthberg, Bergland & Edvardsson, 2017) visade att kramar och fysisk beröring 

hörde till de vanligaste aktiviteter som utförs på vårdhem för äldre.     

 

Även om olika beröringsformer nämns som mera vanliga inom demensvården, bör vi 

komma ihåg att varje människa och varje situation är unik. Gemensamt verkar ändå vara 

att beröringen ses som en möjlighet att visa kärlek, ömhet och skapa tillit i 

vårdrelationen (Dieserud Ertner, 2014; Ekholm, 2003; Lindqvist, 2015; Norberg & 

Zingmark, 2011; Ståhlberg, 2012). Många med demenssjukdom längtar troligtvis efter 

den beröring som överskrider rutiner och handlar om att knyta band till den andre. En 

beröring som säger jag är här, jag bryr mig och du är viktig för mig (Dieserud Ertner, 

2014).  

 

2.2.1 Beröring inom validationsmetoden 

 

Validation är en grundmetod inom demensvården, varför det känns angeläget att i denna 

studie beskriva metoden och dess koppling till beröring. Kortfattat kan begreppet 

validation beskrivas som att erkänna en persons känslor. Validationsmetoden hjälper 

vårdare och anhöriga att tränga in i den demenssjukes inre verklighet och bekräfta den, 

samtidigt som den demenssjukes värdighet återställs. Även Feil (1994) menar att äldre 

människor möter en stress och outhärdlig verklighet vilket kan jämföras med den brist 

på livskontroll som Ekman m.fl. (2011) beskriver att demenssjuka upplever. Feil (1994) 

menar dock att dessa människor upplever en otydlig värld, en värld där inget spelar 

längre någon roll, dagens verklighet ger dem ingen tillfredsställelse vilket i sin tur leder 

till att de återvänder till det förgångna. I det förgångna upplever de en tid då de var 

värdefulla, produktiva och älskade. Den demenssjuke eller desorienterade äldre-äldre, 
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vilket är termen Feil använder, stimulerar sig själva via minnet och återvänder till det 

förflutna för att söka sin identitet och meningsfullhet.  

 

Beröring och rörelser kan aktivera och väcka dessa minnen ur det förflutna (Diserud 

Ertner, 2014). Rörelser kan utlösa känslor och föra den demenssjuke tillbaka till tidigare 

minnen. En demenssjuk kvinna kan hålla sin hand mot läpparna och smeka den som en 

impuls att smeka sin baby. Denna rörelse ger henne tillbaka sin identitet som mor. 

Rörelserna används för att återuppleva det förgångna. Vårdarens beröring kan också 

hjälpa den demenssjuke att återminnas det förflutna. En person med demenssjukdom 

kanske vaggar sig själv för att återuppleva tiden då hen blev vaggad av sin mor. 

Sköterskan som rör den demenssjuke blir då en symbol för modern. Är vårdarens 

beröring likt moderns, försiktig och kärleksfull, lättar den troligtvis den demenssjukes 

ängslan och skänker trygghet. (Feil, 1994.) Även Edberg (2011) relaterar en tröstande 

beröring till kunskapen om hur man tröstar spädbarn, även om den demenssjuke 

naturligtvis skall ses som en mogen människa med ett helt livs erfarenheter bakom sig.       

 

Även om den demenssjuke inte kommer ihåg t.ex. namn, platser eller tid på dygnet så 

kommer hen ihåg en varm ögonkontakt och en genuin beröring, eftersom dessa 

uppfyller den demenssjukes grundläggande mänskliga behov. Beröringen bör dock vara 

ärlig, eftersom en demenssjuk känner falskhet och därmed skillnaden mellan den 

nedlåtande klappen och den varma respektfulla mänskliga kontakten. Beröringen är 

också något personligt och dess användning bör anpassas till den demenssjukes behov 

och personlighet. (Feil, 1994.)  

 

Feil (1994) delar in den desorienterade äldre i fyra faser. Faserna ses som en process till 

att söka resolution med betydelsen att lösa oavslutade uppgifter i livet. Om inget i den 

verklighet den äldre desorienterade lever i hjälper hen lösa uppgifterna och få dö i frid 

så vänder hen sig allt djupare inåt och drar sig tillbaka från verkligheten. Genom 

validation kan denna process stoppas eller åtminstone bromsas genom att den drabbade 

får hjälp att ge utlopp för sina känslor samt stöd att nå resolution. Inom de fyra 

resolutionsfaserna som Feil beskriver är också rekommendationerna för beröring olika.  

 

Den första fasen är malorientering. I denna fas är den drabbade inriktad på verkligheten 

men har svårt att hantera identitetsförlusten samt övriga förluster den kognitiva 

nedsättningen medför. Detta leder till att den malorienterade förnekar, undertrycker eller 



9 

 

skyller förlusten på någon annan. (De Klerk-Rubin, 2010.) Inom denna fas 

rekommenderas inte en nära beröring eftersom den malorienterade drar sig undan 

intimitet. Ett avstånd på 50 centimeter rekommenderas samt beröringsformer som t.ex. 

ett handslag eller en vänlig beröring på underarmen (Feil, 1994).  

 

Den andra fasen en desorienterad äldre kan befinnas sig är tidsförvirring. I denna fas 

lever den drabbade i en personlig verklighet. På grund av att hen inte längre kan 

orientera sig till tid, rum och person släpper hen taget om den vanliga verkligheten. (De 

Klerk-Rubin, 2010.) Dessa personer är i större behov av givande och nära 

kroppskontakt än de malorienterade. De tidsförvirrade har troligtvis större 

sinnesförluster och behöver stimulans och kroppskontakt från en annan människa. 

Beröringen i denna fas skall ges tillsammans med röst och ögonkontakt för att 

underlätta den demenssjukes förståelse och respons. Viktigt vid bemötandet är också att 

närma sig den demenssjuke framifrån. Dels kan den drabbade ha nedsatt förmåga att se 

åt sidan (Feil, 1994) och dels kan den demenssjuke bli skrämd om hen blir tilltalad eller 

berörd bakifrån. En alltför nära beröring skall naturligtvis undvikas om den inte 

uppskattas av den demenssjuke (Skog, 2012). Birkestad (2001) är inne på samma linje 

då hon säger att beröring bör ges alltid när personen vill samt aldrig när personen inte 

vill. 

             

Den tredje fasen kallas upprepade rörelser. I denna fas är den demenssjuke längre in i 

sin egen verklighet än den tidsförvirrade. Hen också förlorat sin förmåga kommunicera 

med ord och i stället uttrycker hen sig genom ljud och rörelser. En äldre i denna fas kan 

t.ex. sitta och banka eller gnida sin hand fram och tillbaka över bordet. Vet man att den 

äldre tidigare arbetat som snickare finns logik i rörelserna som då blir ett uttryck föra att 

arbeta, att vara nyttig. (De Klerk-Rubin, 2010.) I denna fas är beröringen mycket viktig 

och validationen inleds med beröring. Utgångsläget är att vidröra någon i denna fas som 

de vidrördes av någon de älskade. På så vis väcks de känslomässigt färgade minnen som 

öppnar för de känslor som finns lagrade i hjärnan. Hur personen blir vidrörd är därför av 

stor betydelse. Att vara omhändertagen av mor anges genom en lätt cirklande rörelse 

med handflatan mot kinden. Att vara omhändertagen av far anges genom att använda 

fingertopparna med cirklande rörelser och medelhårt tryck på bakhuvudet. Används 

hela handen med full tyngd i cirklande rörelse på axlarna eller skulderbladen stimuleras 

känslorna av att vara en vän eller syskon. (Feil, 1994.)   
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Den sista fasen kallas vegeterande. I denna fas drar sig personen helt från verkligheten 

och är svår att få kontakt med, eftersom hen inte längre kommunicerar. Den drabbade 

sitter i en stol eller ligger i en säng och har ingen anknytning till omgivningen. Fasen är 

den sista före döden men kan ändå pågå i åratal. Ett huvudsyfte med validation är att 

förhindra denna fas. (De Klerk-Rubin, 2010.) Eftersom personen i denna fas inte ger 

några känslomässiga ledtrådar av vad som pågår inom hen blir det av stor vikt att känna 

till hens sociala historia och utifrån den välja metoder. Troligtvis krävs en blandning av 

beröring, musik och tonläge för att nå den vegeterande. Målet för validation i denna 

fjärde och slutliga fas är att om möjligt få ögonkontakt och någon sorts känslomässig 

respons t.ex. leende och gråt samt ansikts- eller kroppsrörelser. (Feil, 1994.)                  

 

I relation till denna studie är det viktigt att beskriva demenssjukdomens faser, eftersom 

de enligt Feil (1994) och De Klerk (2010) har betydelse för vilken form av beröring som 

är mera lämplig i varje fas. Det är också viktigt att känna till faserna, eftersom jag i 

denna studie valt att fokusera på användandet av kramen som beröringsmetod inom 

demensvården ur vårdarnas perspektiv. Vårdarna har valts ut på tre intensifierade 

serviceboenden för personer med demenssjukdom. Det görs dock ingen utredning 

angående vilka demenssjukdomar klienterna på boendena har eller i vilka faser de 

befinner sig. Forskningsprocessen beskrivs mera ingående i kapitel 6.    
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3 TIDIGARE FORSKNING 

 

I detta kapitel beskrivs den tidigare forskning som gjorts inom det valda ämnesområdet. 

Genom att granska vad som tidigare undersökts är förhoppningen att kunna hitta motiv 

för studiens syfte och genomförande. Det primära är att söka relevant forskning 

beträffande kramen som beröringsform inom demensvården. Eftersom kramen som 

beröringsform är ett relativt avgränsat forskningsmotiv, placeras ämnet i ett större 

sammanhang och sökningen görs inom ämnena beröring samt inom vård med inriktning 

på demensvård.   

 

3.1 Litteratursökning 

 

Den litteratursökning som gjordes i anslutning till denna studie finns presenterad i 

bilaga 1. Urvalskriterier för litteraturökningen var att enbart söka vetenskapliga artiklar i 

fulltext.  För att inte få alltför föråldrade artiklar förkastades artiklar som publicerats 

före år 2000 med undantag för tre studier. Dessa tre äldre studier (Routasalo & Isola, 

1998; Routasalo, 1999; Rundqvist & Severinsson, 1999) hittades genom 

snöbollseffekten och fångade skribentens intresse. Deras innehåll och resultat ansågs 

enligt skribenten vara betydelsefulla för denna studies syfte. Motiveringen till valet av 

de äldre artiklarna är att Routasalo och Isola (1998) undersökte beröring i vården av 

äldre som tappat förmåga till ömsesidig verbal kommunikation, vilket kan relateras till 

de symtom en demenssjukdom ger. Routasalo (1999) undersökte olika aspekter av 

beröring inom olika studier, vilket också är av stor vikt att belysa som grund för denna 

studie. Rundqvist och Severinsson (1999) valdes eftersom den specifikt studerande 

demenssjuka och en vårdande relation. Beröringen har samband med såväl vårdande 

(Eriksson, 1987) som relation (Eriksson, 2000).    

 

Litteratursökningen utfördes via Nelliportalen och Finnaportalen under tiden november 

2016 till januari 2017. Totalt 16 artiklar valdes från databaserna EBSCO, DOAJ och 

ELEKTRA. De sökord som visade sig ge bäst resultat under litteratursökningen var de 

engelska sökorden hug, touch, dementia, nursing och caring.  Sökorden användes 

tillsammans i olika kombinationer vilket kan ses i bilaga 1.    
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Inom litteratursökningen har även sökts på författare kombinerat med ämnesord. I det 

följande beskrivs motiveringarna till valet av författare.   

 

Sökord - Norberg and Dementia: Astrid Norberg är professor emerita i omvårdnad vid 

Umeå universitet. Norbergs forskning har haft en patientnära inriktning med inriktning 

på demens och etik och därför också relevant för denna studie. (Edberg, 2011.)  

 

Sökord - Edberg and Dementia: Anna Karin Edberg, leg. sjuksköterska, doktor i 

medicinsk vetenskap och professor vid sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan 

Kristianstad samt Vårdalinstitutet. Hennes doktorsavhandling handlade om mötet 

mellan personal och personer med grav demens. Den nuvarande forskningen rör främst 

äldre personers vård- och omsorg med specifikt fokus på personalens situation inom 

demensvård och vid palliativ vård och därmed även aktuell i relation till denna studie. 

(Edberg, 2011.)  

 

Sökord - Ragneskog and Dementia: Hans Ragneskog har bl.a. skrivit Demensboken 

(2013) samt forskat tillsammans med bl.a. Astrid Norberg. Ragneskog som sökord 

användes främst för att hitta eventuella studier tillsammans med Norberg.  

 

Sökord - Cohen Mansfield: Jiska Cohen-Mansfield är upphovsmakare till Cohen 

Mansfield Agitation Inventory (CMAI) vilket är ett formulär för skattning av olika typer 

av aggressivt och agiterat beteende hos äldre med kognitiv funktionsnedsättning 

(Svenskt demenscentrum, 2010). Cohen-Mansfield har gjort många studier rörande 

äldre och demenssjuka samt deras beteendestörningar. Eftersom beröring kan lindra 

beteendestörningar (Gleeson & Timmins, 2004; Hawranic m.fl., 2008) är Cohen-

Mansfields forskning av stort intresse för denna studie.  

 

Sökord - Graneheim and Dementia: Ulla Hällgren Graneheims doktorsavhandling 

”Störande beteende i interaktionen mellan personer med demens och deras vårdare” 

(2004) väckte ett intresse att söka efter relaterade artiklar till ämnet.  

 

Sökord - Kathleen Keating and The hug therapy: Kathleen Keating är författaren bakom 

boken ”The hug therapy book”. Eftersom inga referenser finns i boken var det viktigt att 

söka artiklar i hennes namn.   

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Patient
https://sv.wikipedia.org/wiki/Demens
https://sv.wikipedia.org/wiki/Etik
http://www.avhandlingar.se/avhandling/ac9960180a/
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Sökord - Caring touch and Ozolins: Sökningen gjordes med mål att hitta artikeln 

”Caring touch – patients experiences in an anthroposophic clinical context” samt 

eventuellt andra till forskaren relaterade artiklar.  

 

Litteraturgenomgången visade på att en hel del forskning inom ämnet beröring och vård 

har gjorts. Forskningen smalas av något när man avgränsar till beröring relaterad till 

äldre och demenssjuka, men även här finns såväl nationell som internationell forskning. 

Specifik forskning gällande kramen som beröringsmetod hittades inte i 

litteratursökningen för denna studie, varför den inte heller finns med som underrubrik i 

detta kapitel. Den tidigare forskningen delas in i tre underrubriker, vilka är beröring 

inom vård och omsorg, beröring inom äldreomsorg och beröring inom demensvård. 

Slutligen ges en sammanfattning av den tidigare forskningen. Bakgrundsinformationen 

till de 16 artiklarna som utgör källorna till den tidigare forskningen kan läsas i bilaga 2.            

 

3.2 Beröring inom vård och omsorg 

 

Beröring och fysisk närhet beskrivs som ett av människans grundläggande behov 

(Nicholls m.fl. 2013; Rundqvist & Severinsson, 1999). Beröring har visat sig ha 

betydelse för hälsa för såväl prematurbarn (Heysang & Eunjung, 2008) som åldringar 

(Routasalo & Isola, 1998).  Beröringens effekter kan härledas dels till fysiologiska t.ex. 

förändringar i hjärnans verksamhet i samband med beröring (Lindgren, Westling, 

Brulin, Lehtipalo, Anderson & Nyberg, 2011), verbal kommunikation, ögonblinkningar, 

kroppsrörelser (Norberg, Melin & Asplund 2003), dels till psykologiska effekter t.ex. 

ångestdämpande (Bong-Hee, Hee-Young & Eun-Young, 2015; Lindgren m.fl., 2013), 

känsloväckande (Gleeson & Timmins, 2004) och lindrande av agitation (Hawranic m.fl. 

2008).  

 

Beröring är inget nytt fenomen inom vård och omsorg utan har använts i tusentals år för 

att lindra olika former av lidande. Beröringen kan ses som en viktig del av vårdandet, 

och det verkar som att ju mer hjälp patienten behöver desto mer använder vårdaren 

beröring i syfte att ge hjälpen. De studier som tidigare gjorts relaterade till beröring 

inom vården har fokuserats på tre huvudaspekter, vilka är användandet av beröring, 

effekter av beröring samt erfarenheter av beröring inom vård och omsorg.  (Routasalo, 

1999.)      
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Karakteriserande för beröringen inom vård och omsorg är att den relateras till 

gemenskap och den vårdande relationen (Ozolins, Hörberg & Dahlberg, 2015). 

Beröringen är ett av människans mest grundläggande sätt att kommunicera (Rundqvist 

& Severinsson 1999). Beröring som icke-verbal kommunikationsmetod är del av 

vårdandet (Gleeson & Timmins, 2004) och kan användas av vårdaren i utförande av 

vårdaktiviteter eller som en aktivitet i sig med mål att öka patientens välbefinnande 

(Routasalo, 1999). Beröring är inte enbart en konkret aktivitet i sig, utan beröring i 

vårdrelationen innehar substans av förutom tidigare nämna kommunikation även av 

respekt, självbestämmande och värdighet (Lu, Gao & Zhang, 2014). Beröringen kan ses 

som ett mångbottnat fenomen som ger betydelse i form av stödjande, samverkan och 

skapande av meningsfulla relationer. Beröringen kan lindra lidande på många olika sätt 

och är ett kraftfullt vårdverktyg som stöder patientens hälsoprocess. (Ozolins m.fl., 

2015.)  

 

Även om beröring i flera studier visar på ökat välbefinnande för patienten finns även 

negativa effekter av beröring. Beröring kan öka risken för att vårdaren drabbas av 

känslomässig utmattning (Pedrazza, Minuzzo, Berlanda & Trifiletti 2015). Beröring 

innebär närhet och intimitet, och vårdgivaren får därför aldrig ta för givet att patienten 

är villig att ta emot beröring (Edvardsson m.fl., 2003). Även kulturella skillnader och 

social samhörighet inverkar på hur beröring tolkas och tolereras (Rundqvist & 

Severinsson, 1999). 

 

När det gäller beröringsformer inom vård och omsorg relateras ofta till olika metoder 

som t.ex. GHT - Gentle Human Touch, en mjuk beröring av huden utan masserande 

eller smeka (Heysang & Eunjung, 2008). Instrumentell beröring innebär en fysisk 

beröring med syfte att utföra en specifik vårdaktivitet, medan expressiv beröring är det 

motsatta, d.v.s. en fysisk beröring som inte enbart görs för att utföra en vårdaktivitet 

(Morris, Henegar, Kahnin, Oberle & Thacker, 2014).  Hawranic m.fl. (2008) beskriver 

terapeutisk beröring som en metod där man inte fysiskt berör patienten utan håller 

handen ovanför delar av kroppen för att balansera kroppens energisystem.  Även andra 

specifika beröringsformer har påvisats ha inverkan på hälsa och lindra lidande. 

Handhållning har kunnat lindra ångest hos patienter under operationer med 

lokalbedövning (Bong-Hee m.fl. 2015), och en lugn, mjuk, lätt hudmassage kan minska 

ångest hos patienter inför hjärtkirurgi (Lindgren m.fl., 2013).        
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Morris m.fl. (2014) har undersökt frekvensen mellan instrumentell beröring, en avsiktlig 

beröring med syfte att utföra en vårdaktivitet t.ex. att förflytta en patient från rullstol till 

säng och expressiv beröring vilken kan beskrivas som en spontan, känslomässig 

beröring som inte behöver vara uppgiftsrelaterad. Studien visar också att en betydande 

majoritet av de vårdare som gav expressiv beröring var kvinnor.  

 

Lu m.fl., (2014) beskriver variationer gällande patienters attityder till intim beröring av 

kvinnliga och manliga vårdare. Vårdarens kompetens verkar väga högre än vårdarens 

kön. Dock framkom t.ex. att unga kvinnliga patienter föredrar kvinnliga vårdare vid 

intima vårdåtgärder där beröringen ingår. Olika erfarenheter av beröring mellan vårdare 

och patient verkar ha inverkan av ålder, kön samt vilka kroppsdelar som blir berörda 

(Routasalo, 1999).     

 

3.3 Beröring inom äldreomsorg  

 

Beröringen används även mycket inom äldreomsorgen, eftersom denna grupp vanligtvis 

har en fysisk funktionsnedsättning och tillhörande vårdbehov (Gleeson & Timmins, 

2004). Beröringen inom äldreomsorgen har enligt Routasalo och Isola (1998)  potential 

att bli en unik upplevelse för både vårdare och patient. Detta eftersom den äldre inom 

äldreomsorgen oftast vårdas under en längre tid inom vilken relationer till vårdarna 

skapas. Inom denna relation är beröringen dock individuell, vissa vårdare berör mera 

och andra mindre inom relationen. 

 

Beröringen ökar inte heller bara välbefinnandet för den äldre, utan även vårdarna kan 

uppleva att genom att ge beröring till äldre patienter kände de sig själva mera värdefulla 

både som vårdare och person. (Edvardsson m.fl., 2003.)   

  

3.4 Beröring inom demensvård 

 

Demenssjuka har ett ökat behov av social och fysisk stimulering, eftersom den 

kognitiva funktionsnedsättningen och tillhörande förlust av olika sinnesupplevelser 

begränsar eget initiativ till dylik stimulering (Hawranic m.fl., 2008). Beröring kan 

stödja den demenssjuke att sortera de sinnesintryk som omvärlden ger hen och blir 
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därmed mycket viktig inom demensvården, vilket även flera studier (Gleeson & 

Timmins 2004;  Nicholls m.fl., 2013; Rundqvist & Severinsson, 1999) visar på. 

 

Även om beröring kan ha en stödjande verkan på den demenssjukes näringsintag och 

kognitiva funktionsnedsättning, har det visat sig att beröringens effekter inom 

demensvården relateras främst till emotionellt stöd. Beröring inom demensvården 

används ofta i syfte att uppmuntra och skapa välbefinnande när den demenssjuke 

upplever oro, ångest och stress. (Gleeson & Timmins, 2004; Hawranic m.fl., 2008.) 

Eftersom den demenssjuke kan uppleva en förlust av sin historia och därmed även 

identitet, kan beröring främja social interaktion och empatisk förståelse för den 

demenssjuke. Beröringen blir en indirekt livslina med syfte att behålla delar av den 

demenssjukes personlighet.   

 

När det gäller beröring inom demensvården och specifikt beröring i vården av patienter 

med en grav demenssjukdom i livets slutskede, så finns det inget behov av speciella 

beröringsformer som kräver träning av vårdaren. Den viktiga beröringen är den enkla 

vardagliga beröringen. Tyvärr är det just de demenssjuka i livets slutskede som saknar 

förmåga att själva ta initiativ till beröring som ofta förnekas denna enkla vardagliga 

beröring. Kanske är det just det enkla som är svårt att acceptera, och inte används som 

det borde. (Nicholls, m.fl. 2013.)  Norberg m.fl. (2003) menar också att demenssjuka i 

det sista stadiet kan uppvisa reaktioner på beröring men att reaktionerna är individuella 

varvid vårdaren bör vara uppmärksam på vilka reaktioner denna ska söka. I 

forskningssyfte är det även svårt att tolka och utvärdera den demenssjukes reaktioner.  

 

Den tidigare forskning som beskrivits synliggör att forskning om kramen som 

beröringsform verkar vara oansenlig. Kramen nämns som en integrerad form av 

beröring i en studie (Rundqvist & Severinsson, 1999) men analyseras inte enskilt utan 

som en del av en större helhet. Nicholls m.fl. (2013) konstaterar att äldre börjar förlora 

sina nära, t.ex. partner eller vänner och bekantskapskretsen tunnas, ut vilket leder till 

färre möjligheter att till fysiskt närhet i form av t.ex. kramar.     

 

Ser man på beröring inom demensvården är en vardaglig beröring utan egentlig 

instrumentell orsak vanlig (Nicholls m.fl., 2013). Beröringen sker i form av strykningar 

och smekningar (Gleeson & Timmins, 2004; Norberg m.fl. 2003). Sammanfattningsvis 

kan konstateras att den tidigare forskningen förespråkar en lugn, vardaglig beröring 
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gentemot demenssjuka. Man kan anta att kramen borde ingå i den vardagliga beröringen 

men ingen specifik studie påvisar det.  

 

3.5 Motiv för studien 

 

Det finns studier som visar på beröring som en viktig metod inom demensvården men få 

studier som belyser beröringsformen att kramas. Om syftet är att belysa kramen som 

beröringsform inom demensvården vore det viktigt att studera fenomenet både ur 

vårdarens och ur den demenssjukes perspektiv. Det finns motiv att belysa vårdandet ur 

vårdarens perspektiv men också lindrandet av lidande ur den demenssjukes perspektiv. 

Eftersom denna avhandling är på magisternivå avgränsas ändå perspektivet till enbart 

vårdarens perspektiv. Motivet till att avgränsa perspektivet kan även stödjas av bristen 

på tidigare forskning. Det vore viktigt att få en början på forskningen inom detta ämne, 

och då känns det mera etiskt att i detta skede undersöka vårdarens perspektiv snarare än 

den demenssjukes. Det finns också metoder som lämpar sig för att undersöka vårdarens 

perspektiv, vilket är av betydelse eftersom det visat sig vara svårt att hitta metoder för 

att tolka och analysera demenssjukas upplevelser av olika fenomen.      
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4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

I detta kapitel behandlas denna studies syfte och frågeställningar. Ett syfte innebär att ge 

en tydlig bild av vad som avses att studera, något som blivit tydligare vartefter den 

tidigare forskningen synliggjorts (Henricson, 2012).  

 

4.1 Syfte och frågeställningar 

 

Denna magisteravhandlings syfte är att öka förståelsen för kramen som beröringsform 

och hur kramen kan vara vårdande för människor som lider av demenssjukdom. Studien 

väntas bidra med kunskap till den kliniska vårdvetenskapen relaterad till vårdandet som 

substans och dess potential att lindra demenssjukas lidande. I vårdpraxis finns en 

önskan att vårdare av demenssjuka ska kunna ta del av denna studies resultat och bli 

mera medvetna om kramen och dess betydelse inom demensvården.      

 

Frågeställning 1: Vad är en kram inom en kontext av demensvård? 

 

Frågeställning 2: Vad är vårdande i en kram inom en kontext av demensvård? 

 

För att kunna nå syftet med studien krävs framför allt frågeställningar som kan ge de 

svar som syftet kräver. När man studerar ett fenomen, vilket man kan säga att en kram 

är, är det viktigt att öppna för begreppet. Ordböckerna ger en hänvisning om kramen 

som en omfamning, en ömhetsbetygelse. Denna förklaring är eventuellt för begränsad 

sett till studiens syfte. En kram kan eventuellt vara mera mångbottnad och beroende på 

situation, kultur och miljö. Vårdarnas syn på vad en kram är inom en kontext av 

demensvård kommer också att ha inverkan på hur de ser på vad som är vårdande i en 

kram inom demensvården.  
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5 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Denna magisteravhandling i vårdvetenskap är skriven inom caringtraditionen vid Åbo 

Akademi i Vasa. Katie Erikssons caritativa vårdteori är det bärande perspektivet för 

avhandlingens substans. Enligt Eriksson är att lindra lidande motivet för all 

vårdverksamhet (Lindström, Lindholm & Zetterlund, 2014). För att kunna lindra den 

demenssjukes lidande så krävs att kramen blir vårdande i vården av demenssjuka. 

Denna kunskap om hur kramen blir vårdande synliggörs genom att spegla den mot 

väsentliga teoretiska utgångspunkter. Studien förväntas ge kunskap till det valda 

perspektivet och avhandlingens utgångspunkter är: ethos, vårdande, naturlig vård, 

vårdandets substans – att ansa och den vårdande relationen. 

 

5.1 Ethos 

 

Det ethos som likt en grund bär upp denna avhandling är vårdandets ethos, vilket utgår 

från aktning och vördnad för människans helighet och värdighet (Näsman, 2015). Ethos 

blir i denna studie mycket viktigt, eftersom att kramas också kan ses som en etisk akt i 

den bemärkelsen att beröring kan generera såväl godhet, kärlek och trygghet men även 

obehag och lidande (Edvardsson m.fl., 2003). Ståhlberg (2008) menar att en positiv 

beröring kräver att vårdaren bärs av ett ethos.  Denna studie genomförs med viljan att 

göra det goda för såväl vårdaren som den demenssjuke patienten, men oberoende av 

reslutat kräver vårdandet ett etiskt ställningstagande. (Eriksson, 2012.) En del patienter 

vill inte beröras, medan andra har en önskan att beröras, vilket kräver att vårdaren alltid 

är känslig, observant och respektfull (Birkestad, 2001); Edvardsson m.fl., 2003). Som 

en del av det ethos som vägleder denna studie blir därför Erikssons caritativa teori en 

självklar grund. Beröring som en del av en vårdgemenskap bör speglas utgående från en 

caritativ etik. Den caritativa etikens kärna utgörs av sann närvaro och att verkligen se 

situationen och den enskilda människan. Den caritativa etiken innebär också att ha mod 

och vittna om det man sett samt slutligen ta ansvar för situationen. (Eriksson, 2013.)  

Att med kärlek krama en annan lidande människa torde vara en del av vårdandets 

meningssammanhang, dock också ett stort ansvar. 
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5.2 Vårdande 

 

’Vårdande’ är ett begrepp som kan beskrivas ur olika perspektiv och anta olika former 

(Söderlund, 2013). Utifrån det vårdvetenskapliga perspektivet beskrivs vårdande som 

ett grundantagande genom axiomet Vårdandet är till sitt väsen något naturligt, d.v.s. 

kallet att tjäna i kärlek. Caritas, d.v.s. kärlek och barmhärtighet är grundmotivet för allt 

vårdande (Lindström, Lindholm & Zetterlund 2014).     

 

Eriksson menar också att det finns ett samband mellan olika perspektiv på vårdande 

som inte bör begränsas, men att det vårdvetenskapliga målet är att söka dess substans, 

dess kärna som är det gemensamma för allt vårdande (Eriksson, 1987). Denna kärna 

anses komma från idén om moderskap. Moderskapet innehåller en naturlig, spontan och 

ovillkorlig kärlek. Den naturliga vården uttrycks genom ansning, lekande och lärande i 

en anda av kärlek, tro och hopp. (Lindström, Lindholm & Zetterlund 2014.) Begreppet 

’vårdande’ blir ett viktigt perspektiv inom denna studie, eftersom dess syfte är att öka 

förståelsen för hur kramen kan vara vårdande för personer som lider av 

demenssjukdom. Själva kontexten demensvård kan också relateras till idén kring 

moderskapet och dess spontana och ovillkorliga kärlek som en del av vårdandets kärna. 

När demenssjukdomen framskridit och personen lider av svår demens behöver hen hjälp 

med i stort sett allting, och vården bör vara spontan och kärleksfull (Lindqvist, 2015).                     

 

5.2.1 Naturlig vård 

 

Teorin om den naturliga vården utgår från att vård är något naturligt mänskligt 

(Eriksson, 2000). Naturlig vård kan således beskrivas vara den vård som uppstår genom 

en naturlig och spontan fungerande relation mellan människor. Den naturliga vården 

kan förklaras som en synergism där människorna utgående från egna mål fungerar på ett 

sätt som understöder varandra utan att för den skull vara tvingande eller inskränkande. 

Den naturliga vården drivs av kraften att hjälpa andra.   

 

En avgörande faktor inom den naturliga vården är konsten att ta emot, vilket även har 

stor betydelse för människans förmåga att dela och vara i relation till andra människor. 

Det som människan tar emot kan vara allt från kärlek, vänskap, vägledning, goda råd till 

någonting helt konkret. Relaterat till denna studie kan en del av den naturliga vården 
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vara att ge och ta emot en kram.  Att ta emot öppnar för tillväxt och utveckling, men 

innebär även en risk, eftersom mottagande förutsätter en form av beroende. Att våga 

vara beroende kräver i sin tur att människan upplever frihet. Denna frihet och förmåga 

att ta emot möjliggörs genom glädje, lycka och trygghet. (Eriksson, 1987.)  

 

Ett annat framträdande attribut till den naturliga vården är hoppet. Beroende på vilka 

perspektiv som speglas kan hoppet ta sig olika uttryck. Benzein (2013) beskriver hoppet 

som mångdimensionellt. Hoppet kan vara allt från en önskan att uppnå drömmar till ett 

hopp som karakteriseras av att bli frisk och återgå till det normala livet. I det svåraste 

lidandet kan hoppet vara försoningen med lidandet eller med livet och döden i sig. Detta 

kan kopplas till Nichols m.fl. (2013), som menar att den viktiga beröringen när 

personen med demenssjukdom befinner sig i livets slutskede är den enkla vardagliga 

beröringen. Om kramen kan ses som en enkel beröring blir hoppet som perspektiv 

relevant för denna studie.  

 

Hoppet får sin näring i relationer till andra människor t.ex. vänner och familj. Eriksson 

(2000) menar också att det är i den mänskliga relationen man ger den andre hopp.  Detta 

kan göras genom att se, höra och hjälpa hen att uttrycka sig. I den meningen blir 

beröringen en viktig aspekt eftersom beröring är en av människans mest grundläggande 

sätt att kommunicera (Rundqvist & Severinsson 1999).   

 

Vänskapen är ett annat viktigt element i den naturliga vården. Vårdandet sker mellan en 

själv och den andre och vänskapen är dess förenande länk. Vänskap är nödvändig för att 

en naturlig vård ska fungera. Vänskapen bidrar till att göra människan fri, en frihet som 

krävs för att människan ska våga vara beroende. Vänskapen kan ses som ett ömsesidigt 

förhållande inom vilket lycka och livsintensitet formas. Vänskapen har gemensamma 

samband med hälsa, och via etymologisk och semantisk analys kan dimensioner som 

kärlek, trofasthet, ömhet, medkänsla, förståelse, godhet m.m. skönjas. Vänskapen kan 

dock inte helt förstås utan måste upplevas. (Eriksson, 1987.) Min förförståelse säger 

mig att kramen är ett vänskapens attribut och den naturliga vården således ett viktigt 

perspektiv för denna studie.  
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5.2.2 Vårdandets substans – att ansa 

 

Eriksson beskriver vårdandets grundläggande substans i att ansa, att leka och att lära. 

Av dessa är ansningen den konkreta kärleksgärningen och ett sätt att bekräfta den 

andres existens. Eriksson (1987, s. 26) skriver att ansning kan vara att krama om någon, 

vilket ger stöd för att begreppet ansa bör ingå som en teoretisk utgångspunkt för studien. 

Beröring är inom den caritativa teorin ett viktigt element i ansandet. Beröringen kan ske 

genom ögonkontakt, genom närhet eller genom direkt beröring (Eriksson, 1987). Syftet 

med en ansande beröring är att upprätthålla tillit, åstadkomma hopp och kroppsligt 

välbehag (Lindwall, 2013). Genom ansningen kan individens individualitet och identitet 

bekräftas. Asningen i form av beröring har också visat sig ha positiva effekter på bl.a. 

ångest och oro (Eriksson, 1987), vilket man även finner evidens för inom demensvården 

som forskningsområde (Gleeson & Timmins, 2004; Hawranic m.fl., 2008).  Att ansa är 

att verkligen bry sig om. En människa ansar gärna sig själv och andra så länge hon 

upplever frid med sig själv (Eriksson, 2000).  

 

5.2.3 Den vårdande relationen 

 

Den vårdande relationen och värdighet är starkt sammanbundna genom vårdandets etik, 

d.v.s. att bekräfta den unika människan (Eriksson, 1995). Även Kasén (2002) beskriver 

kärnan i en vårdande relation vara att bevara patientens värdighet genom att lindra hens 

lidande. Den yttre ramen för en vårdande relation utgörs av den lidande människan och 

vårdarens ansvar för henne. Den inre substansen i den vårdande relationen utgörs av 

vårdarens deltagande i patientens kamp mot sitt lidande.  Vårdarens deltagande 

motiveras vara en viktig utgångspunkt för denna studie, eftersom som 

forskningsperspektivet utgår från vårdaren och dennes upplevelse av kramen som 

beröringsmetod att lindra den demenssjukes lidande.  

 

Eriksson (1995) ger den vårdande relationen vissa centrala kännetecken. För att 

relationen ska vara vårdande bör den vara grundad på kärlek till den lidande människan. 

Den förutsätter ett tilltal och beröring och vårdarens sanna försök att vara närvarande 

och dela situationen. Karakteriserande för beröringen inom vård och omsorg är att den 

relateras till gemenskap och den vårdande relationen. Denna relation består av respekt, 
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självbestämmande och värdighet (Ozolins, Hörberg & Dahlberg, 2015), vilket också gör 

den vårdande relationen till en aktuell utgångspunkt för denna studie.   
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6 BESKRIVNING AV FORSKNINGSPROCESSEN 

 

Henricson (2012) skriver att forskningsprocessen startar i ett vetenskapligt problem, 

vilket kan vara ett ämne som det finns otillräcklig kunskap om eller bristfällig förståelse 

av. Den tidigare forskning som gjorts i och med denna magisteravhandling har väckt 

intresse för kramen som beröringsform inom demensvården. Den tidigare forskningen 

har framförallt väckt intresse för frågeställningar om hur kramen kan vara vårdande 

inom en kontext av demensvård.   

 

Studiens vetenskapsteoretiska och metodologiska inriktning är hermeneutisk. 

Hermeneutiken kan främst ses som ett perspektiv, ett sätt att se. Som människor har vi 

alla behov av att tolka och förstå, vilket gör hermeneutiken till en ypperlig metod för att 

få kunskap om individers upplevelser mellan patienter och vårdpersonal. (Friberg & 

Öhlen, 2012.) Denna studie söker vårdares upplevelser av att använda kramen inom 

demensvården. Målet är att få förståelse för kramens vårdande substans. I relation till 

forskningsmetoden, vilken är fokusgruppmetod, sker tolkningen och förståelsen i 

interaktionen mellan gruppdeltagarna och i skribentens tolkning av det material som 

fokusgrupperna genererat. Materialet analyseras genom kvalitativ innehållsanalys 

baserad på Graneheim och Lundman (2004) som den beskrivs av Östman-Myllyoja och 

Nyström (2015). Även den kvalitativa innehållsanalysen har ett strukturerat 

genomförande inom vilken den hermeneutiska metodologins grundläggande principer 

att tolka, förstå och utlägga synliggörs. Jag har rört sig mellan delar och helhet gällande 

materialet. Jag har gått tillbaka till ursprungsmaterialet för att avtäcka sådan substans 

som jag eventuellt missat och som kan ha betydelse för den vårdvetenskapliga 

kunskapsutvecklingen. Tolkningen är en förutsättning för förståelse, vilket i sin tur 

innebär att se dess mening. (Nyström, 2015.)  Inom denna studie är tanken att 

synliggöra kramens mening inom demensvård.  

 

Nyström (2015) beskriver hermeneutikens två huvudriktningar som epistemologin och 

metodologin. Epistemologin – läran om kunskap (Priebe & Landström, 2012) utgörs av 

ett kunskapsideal där traditionen är den tolkningsgemenskap som leder till förståelse. 

Att tillhöra en tradition blir därmed viktigt med tanke på forskningsprocessen. Inom 

traditionen delar man föreställningarna om det teoretiska perspektivet. (Eriksson & 

Lindström, 2007.) Detta perspektiv ska alltid ha en relation till det problem och 

frågeställning man valt att undersöka (Henricsson, 2012). Som tidigare nämnt utgörs 
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denna studies perspektiv av Erikssons caritativa vårdteori med betoning på begreppet 

’vårdande’.  

 

6.1 Avhandlingens design  

 

Figur 1. Avhandlingens design 

 

Avhandlingen bygger på en kvalitativ design. Valet av den kvalitativa metoden grundar 

sig på sökandet av upplevelser och erfarenheter av kramen som fenomen inom 

kontexten vård av demenssjuka. Den kvalitativa aspekten ligger i vårdares 

beskrivningar av de frågeställningar denna studie söker svaret på. Vårdarnas 

beskrivningar är det material som sedan blir föremål för analys. (Henricson & Bilhult, 

2012.) Studiens design som illustreras på följande sida i figur 1 har utformats utgående 

från Näsmans (2015) beskrivning av den hermeneutiska forskningsprocessen. 

Forskningsprocessen inleds med en ”undran” där den tidigare forskningen har en viktig 

roll. Flertalet artiklar (bl.a. Gleeson & Timmins 2004; Nicholls, Chang, Johnson & 

Edenborough, 2013; Rundqvist & Severinsson, 1999) synliggör beröring inom 

demensvården som mycket viktig inte minst när det gäller att ge den demenssjuke 
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emotionellt stöd. Forskarens undran väcks dock i det avseendet att beröringen som 

fenomen beskrivs mycket generellt. Olika former av beröring och deras effekter 

beskrivs inte enskilt och kramen som beröringsform verkar vara sparsamt beskriven. 

Näsman (2015) relaterar denna undran till vårdprocesstermerna: Vad ser jag? Vad ser 

jag inte? Följande steg i designen är studiens syfte och frågeställningar. Dessa är 

ämnade att ge svar på frågan, vad borde jag se? Följande steg blir att välja rätt ställe att 

söka det jag letar efter och att välja rätt metod att bearbeta det som jag hittar. I designen 

framgår att materialet söks bland vårdare inom demensvården och att metoden är 

semistrukturerad fokusgruppintervju som sedan analyseras med kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Det teoretiska perspektivet beskriver Näsman som att bära med sig en tradition. Den 

tradition som bärs med i denna avhandling är Erikssons caritativa vårdteori. Den del av 

teorin som kommer att vara betydelsefull för just denna avhandling är begreppet 

’vårdande’. Inom vårdande som helhet utgör delarna naturlig vård, vårdandets substans 

– att ansa och vårdande relation viktiga perspektiv. Forskningsprocessen genomsyras 

av ett ethos, vilket innebär att forskaren behåller aktningen och vördnaden för 

människans helighet och värdighet under hela forskningsprocessen. I slutsatsen bör 

sedan framkomma hur forskningen utvidgar den befintliga forskningen och hur den 

fyller ett kunskapsglapp inom det teoretiska perspektivet. (Henricson, 2012.)              

 

6.2 Avhandlingens kontext 

 

Studien har genomförst inom en kontext av demensvård och målgruppen för studien är 

vårdare av demenssjuka patienter. Äldre demenssjuka vårdas i regel inom äldrevårdens 

alla verksamheter medan vårdfilosofi och verksamhetsprinciper på olika enheter kan 

variera. För att avgränsa och ha större möjlighet att enbart fokusera på vården av 

demenssjuka har studiens deltagare valts ut från tre svenskspråkiga intensifierade 

serviceboenden avsedda för personer med demenssjukdom. Med intensifierat 

serviceboende avses boende med personal på plats dygnet runt (Institutet för hälsa och 

välfärd, 2017). De tre boendena har valts enligt följande motiveringar. Två av boendena 

har tidigare erhållit pris för sin goda vård. Att de uppmärksammats för god vård ger en 

antydan om att det möjligtvis råder en öppenhet och välvillighet till beröring inom 

verksamheten. Personalen på boendena antas därför ha en tydlig anledning att förhålla 
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sig till ämnet i fråga. Det tredje boendet har inte uppmärksammats med något pris utan 

valdes intuitivt av skribenten baserat på ett tidigare besök vid boendet. Detta besök gav 

en känsla av att man följde en vårdfilosofi anpassad specifikt för demensvård. Känslan 

var att beröring var en vanlig företeelse på boendet.        

 

6.3 Metod 

 

Metoden som valts för studien är fokusgruppmetod. Fokusgruppmetodens epistemologi 

härstammar från socialkonstruktivismen och baseras på att kunskap formas i samspel 

med andra människor. Fokusgruppdeltagarnas erfarenheter av ett visst ämne modifieras 

i samspelet, och i interaktionen mellan deltagarna växer ny kunskap fram. 

Fokusgruppsmetoden har med sitt forskningsförfarande en tydlig gemenskap med den 

hermeneutiska traditionen och genomförs rent konkret på så vis att en grupp utvalda 

deltagare under en begränsad tid diskuterar olika aspekter av ett av forskaren givet ämne 

eller tema. I denna studie diskuterar vårdare av demenssjuka deras upplevelser av att 

använda kramen som beröringsform inom en kontext av demensvård. Vad tänker 

deltagarna om kramen som beröringsform inom demensvården? Hur diskuterar de 

kramen och mera specifikt varför har de den uppfattningen de lyfter fram? (Dahlin-

Ivanoff, 2015.) 

 

Under 2000-talet har fokusgruppmetoden ökat i användning (Dahlin-Ivanoff, 2015), inte 

minst inom omvårdnadsområdet (Wibeck, 2012). Även inom forskningen vid enheten 

för vårdvetenskap vi Åbo Akademi har en ökning av fokusgruppsmetoden ökat. Från att 

fram till 1999 har varit en oanvänd metod har den efteråt fram till 2014 använts inom 

elva magisteravhandlingar samt tre doktorsavhandlingar. (Näsman, M., Näsman Y. & 

Nyström, 2015.)  

 

Valet av fokusgruppmetoden i denna studie motiveras främst med att det är en metod 

som är lämplig när det gäller att studera människors erfarenheter, motiv, argument och 

värderingar. Alla dessa begrepp faller inom syftet med denna studie, d.v.s. att öka 

förståelsen för kramen som beröringsform och hur den kan vara vårdande för människor 

som lider av demenssjukdom. Vilka motiv och argument har de för att använda eller 

inte använda kramen i vården av demenssjuka? (Wibeck, 2012.) En annan motivering 

till valet av metoden är att beröring kan upplevas på så olika sätt av olika människor 
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(Dieserud Ertner, 2014), vilket är ett av syftet med fokusgruppmetoden, d.v.s. att få 

insikt i andras upplevelser (Wibeck, 2010).   

 

Även om fokusgruppmetoden anses vara den mest optimala metoden för denna studie 

kan även andra kvalitativa metoder varit lämpliga för att ge svar på studiens 

frågeställningar. Observationer eller fältstudier skulle eventuellt ge en fördjupad bild av 

personalen och den demenssjukes möte och upplevelser av kramen som beröringsform. 

Samtidigt är observation inte helt oproblematisk som forskningsmetod, inte minst ur 

etisk aspekt. Skulle man använda observation borde man informera och få samtycke av 

de man observerar, vilket vore svårt att garantera eftersom dessa patienter på grund av 

sin sjukdom har en svår kognitiv funktionsnedsättning. Tillståndet skulle eventuellt ges 

av anhöriga till patienterna, men samtidigt skulle det krävas mycket starka motiv för att 

utföra observation som forskningsmetod. (Lalander, 2015.) Denna studie baserad på 

dess syfte och frågeställningar har inte de motiven. Det finns inte motiv för att 

observation skulle vara att föredra framför en intervjumetod.   

 

Någon form av intervjumetod av personal som vårdar personer med demenssjukdom 

verkar därför mera etiskt rätt. Individuella intervjuer av vårdare skulle kunna ge 

förståelse för hur den enskilda vårdaren använder kramen i sitt arbete. Samtidigt kan 

den enskilda intervjun ge en begränsad bild av kramen och det kan även finnas en 

osäkerhet i om intervjupersonens utsaga stämmer överens med handlingen. (Eriksson-

Zetterqvist & Ahrne, 2015.) I en fokusgrupp kan å andra sidan utsagorna diskuteras ur 

olika perspektiv, eftersom deltagarna känner patienterna och säkerligen till en del 

varandras vårdstilar. Det kan även tänkas att kramen som beröringsform kan vara 

mångbottnad, och ur det perspektivet så väger interaktionen och diskussionen mellan 

deltagarna i en fokusgrupp tungt i valet av metod. Interaktionen kan tänkas väcka 

deltagarnas spontana reaktioner och olikheter i upplevelserna kring ämnet, eftersom 

vårdarna i gruppen till stor del vårdar samma patienter. (Wibeck, 2012.) Metoden kan 

belysa en delad förståelse sett ur olika perspektiv bland deltagarna (Dahlin-Ivanoff, 

2015). Att kramas är att kommunicera och skapa relationer (Dieserud Ertner, 2014), 

vilket indirekt även innefattar vårdarens värderingar. En av metodens största fördelar är 

själva interaktionen mellan deltagarna. I denna interaktion framkommer deltagarnas 

spontana reaktioner och associationer till ämnet, och förhoppningar finns om att 

upptäcka något som forskaren inte kunnat förutse. När fokusgruppsmetoden fungerar 



29 

 

som bäst finns förutsättningar att gå på djupet i hur deltagarna uppfattar och förhåller 

sig till ett specifikt fenomen. (Wibeck, 2012.)  

 

6.3.1 Fokusgruppens storlek 

 

Beträffande valet fokusgrupper som metod så vore idealet att kunna ha så många 

fokusgrupper som behövs för att få en teoretisk mättnad på frågeställningarna. I en 

studie (Wångblad, Ekblad, Wijk & Dahlin-Ivanoff, 2009) i vilken fokusgruppmetod 

användes bland personal på en demensenhet har man använt fyra diskussionstillfällen.  

Dahlin-Ivanoff (2015) menar att flera forskare rekommenderar ett antal på fyra till fem 

grupper när det är fråga om specifika målgrupper. I denna studie har tre fokusgrupper 

används. Materialet som genererats inom de tre grupperna har som helhet kompletterat 

varandra och det finns återkommande mönster inom alla grupper. I det avseende kan 

konstateras att en teoretisk mättnad (Wibeck, 2010) har uppnåtts, eftersom mindre ny 

information har kommit fram vartefter att fokusgruppdiskussionerna hållits. En 

intressant upptäckt är dock att trots att ämnen, mönster och tendenser har varit ganska 

lika inom alla grupper förekommer variation i vad man betonat som mera väsentligt och 

angeläget. Man kan anta att det beror på eventuella skillnader i vårdfilosofi samt vad 

som lyfts fram som mera centralt i själva verksamheten på boendet.   

 

Rekommendationerna för antalet deltagare i fokusgruppen varierar även inom 

litteraturen. Wibeck (2010)  menar att en lämplig storlek på fokusgrupper är mellan fyra 

och sex deltagare. Tvinn (1998) rekommenderar tre till fem deltagare som det ideala. 

Dahlin-Ivanoff (2015) lyfter fram olika rekommendationer, allt mellan sex och tolv 

deltagare, men menar själv att gruppstorleken inte bör vara fler än sex deltagare för att 

underlätta möjligheten för alla att delta i diskussionen. Wångblad m.fl. (2009) använde 

grupper som varierade mellan tre och sex deltagare i sin studie. Generellt betonas att 

gruppen inte bör vara för stor. I en mindre grupp får deltagarna lättare en känsla av 

inflytande och samhörighet. Gruppdynamiken blir även mera personlig vilket gör det 

lättare att ge och få feedback. (Wibeck, 2010.)  

 

Baserat på ovanstående litterära rekommendationer söktes inom denna studie grupper på 

tre till sex personer. Dock hade även vissa yttre faktorer inverkan på resultatet av 

gruppstorleken. Ena gruppen blev reducerad till två deltagare på grund av frånvaro. I en 
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annan grupp höjdes deltagarantalet till sju stycken eftersom skribenten av etiska och 

rättviseskäl inte valde att utesluta en person trots att den övre rekommenderade gränsen 

låg på sex deltagare. I den tredje gruppen var deltagarantalet fem personer, vilket 

överensstämde med det rekommenderade antalet.  Att antalet deltagare varierade mellan 

grupperna hade slutligen inte så stor inverkan på uppkomsten av material. En större 

grupp gav inte i sig rikare material. Den största skillnaden beträffande gruppstorleken 

var att det i den största gruppen ledde till ojämnare talarfördelning och den behövde 

därför mera struktur.          

 

6.3.2 Fokusgruppens deltagare 

 

Ett av de viktigaste inslagen gällande deltagarna i fokusgrupper är enligt Dahlin-Ivanoff 

(2015) att de är valda utifrån att de har något gemensamt som är av intresse för 

forskaren.  I den aspekten är de en homogen grupp, men samtidigt är en av 

utgångspunkterna för fokusgruppmetoden att deltagarna bidrar med skillnader relaterat 

till ämnet.  Specifikt vid studier av svåra känsliga ämnen är det viktigt att gruppen är 

homogent sammansatt med deltagare som delar samma erfarenheter (Wibeck, 2012).  

 

I denna studie bedöms inte ämnet vara så känsligt att gruppen behöver vara homogen i 

alla avseenden. Deltagarna har utgående från studiens syfte valts enligt två kriterier, 

vilka är: 1. De ska arbeta på ett intensifierat boende för personer med demenssjukdom. 

2. De antas ha en tydlig anledning att förhålla sig till ämnet i fråga. Utöver dessa 

kriterier ska deltagarna om möjligt ha varierande arbetserfarenhet, ålder och kön. 

Deltagarna ska helst ha arbetat i minst ett års tid på de aktuella boendena som valts ut 

för denna studie. Motiveringen till detta är att deltagarna bör ha hunnit skapa en 

varaktig relation till de flesta av patienterna eftersom beröring till stor del handlar om en 

unik relation mellan vårdare och patient, vilket främjar social interaktion och vårdarens 

empatiska förståelse för den demenssjuke (Dieserud Ertner, 2014). 

 

Kriterierna uppfylldes på så vis att alla deltagarna arbetade på intensifierade boenden 

för personer med demenssjukdom. Att alla deltagare hade en tydlig anledning att 

förhålla sig till ämnet var svårt att helt garantera. Detta kriterium försökte jag uppnå 

genom att välja sådana demensboenden vars vårdfilosofi troligtvis innehöll en öppenhet 

och naturlighet för beröring som arbetsredskap. Två av boendena valdes därför med 
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anledning av att de fått pris för sin goda vård samt ett boende utgående från observation 

och intuition.              

 

Studiens deltagare hade till stor del varierande ålder och arbetserfarenhet av 

demensvård, vilket var av betydelse för att belysa olika aspekter av kramen som 

fenomen. Medelåldern bland de 14 deltagarna var 49 år, varav den yngsta var 23 år och 

den äldsta 64 år.  Deltagarnas arbetserfarenhet inom demensvården räknat i år visade ett 

medeltal på 14 år. Den som hade minst erfarenhet hade 1 års arbetserfarenhet och den 

mest erfarna hade 30 års erfarenhet. Påpekas bör att det i frågeformuläret inte 

specificerades hurdan demensvård som avsågs. Således kan några ha angett 

arbetserfarenhet inom specifik demensvård på demenshem, medan andra förmodligen 

angett arbetserfarenhet inom åldringsvård inom vilken även förkommit äldre med 

demenssymtom. En önskan var även att båda könen skulle ha varit representerade bland 

deltagarna. Tyvärr deltog endast kvinnor i studien. Detta kan troligtvis förklaras med att 

männen är starkt underrepresenterade inom äldreomsorg och demensvård.  Möjligheten 

att få manliga deltagare var därför begränsad redan i planeringsskedet. Dock skulle det 

ha varit intressant med manliga deltagare, eftersom bl.a. Morris m.fl. (2014) visar på att 

majoriteten av de vårdare som ger en spontan, känslomässig beröring är kvinnor.  

 

Wibeck (2012) framhåller även vikten av att fokusgrupperna bör sättas samman så att 

deltagarna kan göra sina röster hörda. Man ska därför undvika att föra samman 

deltagare med olika beroendeförhållanden och hierarkiska skillnader i gruppen. Det bör 

finnas en möjlighet för deltagarna att känna styrka i att kunna säga sina perspektiv. I 

allmänhet bör det inom gruppen råda en icke-dömande miljö där åsikter respekteras och 

beaktas som unika och värdefulla. I en av fokusgrupperna deltog den ansvariga 

skötaren, vilket godkändes eftersom ämnet i sig inte ansågs ha så hög grad av känslighet 

att diskussionen skulle störas av den ansvarige skötarens närvaro.      

 

Dahlin-Ivanoff (2015) beskriver också olika åsikter gällande om deltagarna i en 

fokusgrupp bör känna varandra sedan tidigare eller inte. Åsikterna i denna fråga är såväl 

positiva som negativa. En fördel med en grupp som känner varandra är att det troligtvis 

redan finns en öppenhet inom gruppen, medan det å andra sidan finns en risk att det 

finns grupperingar som kan påverka gruppklimatet negativt och hindra deltagarna från 

att prata öppet med varandra. I denna studie valdes alternativet att deltagarna känner 

varandra sedan tidigare. Två av fokusgrupperna arbetar på samma boende och vårdar 
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samma patienter. Motiveringen till detta val är att det berikar diskussionen, eftersom de 

har gemensam kännedom om patienterna. De kan jämföra olika upplevelser och 

erfarenheter. De kan diskutera olikheter samt kanske även berikas med ny förståelse för 

hur de använder kramen och hur den demenssjukes lidande lindras. I den tredje gruppen 

deltog vårdare från två olika demensboenden. De kände ändå till varandra samt hade till 

en del kännedom om varandras arbetsplatser och diskussionens karaktär skiljde sig inte 

från de andra fokusgrupperna.                

 

6.3.3 Fokusgruppens struktur 

 

När man valt fokusgrupper som metod för ens forskning ställs man inför ett 

övervägande gällande vilken grad av struktur fokusgrupperna ska ha. Det är 

moderatorn, samtalsledaren som avgör val av struktur. Vid en strukturerad 

fokusgruppstudie använder vanligtvis moderatorn en intervjuguide samt att hen ser till 

att deltagare får svara på samma frågor. Om fokusgruppsstudien är ostrukturerad är 

målet fri diskussion och moderatorn har en mera icke-deltagande roll. De flesta 

fokusgruppsstudier är en blandning mellan dessa två grader av strukturer och kallas 

semistrukturerade fokusgruppsstudier. I den semistrukturerade studien använder sig 

moderatorn av på förhand uppgjorda frågor för att täcka in ett antal frågeområden, men 

för övrigt råder en frihet för deltagarna att själva styra diskussionen. (Wibeck, 2012.)   

 

I denna studie användes en semistrukturerad fokusgruppmetod. Motiveringen till detta 

val är främst tanken att en relativt fri reflektion och diskussion krävs för att belysa olika 

perspektiv gällande vad som är vårdande i kramen inom demensvården. Samtidigt bör 

diskussionen hållas inom studiens syfte och forskningsfrågor, vilket motiverade 

användande av en intervjuguide, vilken kan ses i bilaga 5.  Intervjuguiden utformades 

baserat på Wibecks (2010) beskrivning av fem olika typer av frågor lämpade för 

fokusgrupper, nämligen öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, 

nyckelfrågor samt avslutande frågor. I denna studie användes öppningsfrågorna till att 

beskriva studiens syfte och det ämne som deltagarna ska diskutera. Där beskrevs även 

hur fokusgruppdiskussionen utförs samt information rörande deltagarnas anonymitet 

och hur resultatet skulle komma att användas. För att bryta tystnaden fick deltagarna nu 

i tur och ordning berätta kort om sig själva och varför de valt ett yrke inom 

demensvården. Genom introduktionsfrågorna leddes sedan deltagarna in på själva ämnet 
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och de gavs möjlighet att tala om hur de såg på kramen som beröringsform inom 

demensvården. Bland annat valdes här metoden ”ranking” baserad på Colucci (2007). 

Metoden innebar att deltagarna skulle skriva ner motiveringar till varför kramar bör 

användas inom demensvården. Sedan gjordes en sammanställning av svaren, och 

därefter skulle deltagarna rangordna motiveringarna enligt viktighetsordning. De skulle 

berätta vilka motiveringar de ansåg vara de tre viktigaste.  De följande 

övergångsfrågornas syfte var att se till att deltagarna ser ämnet i större perspektiv. För 

att nå detta syfte beskrev här moderatorn en verklig situation på ett demensboende där 

vårdaren använt kramen för att lindra en demenssjukes lidande. Moderatorn önskade nu 

att deltagarna var och en skulle berätta om egna situationer ut vårdverkligheten. Efter 

övergångsfrågorna följer nyckelfrågorna vilka rekommenderas vara två till fem stycken 

och förutses vara de viktigaste för analysen. I denna studie valdes två bilder som grund 

för nyckelfrågorna. Till bilderna frågades hur kramen var vårdande i bilden samt vilket 

lindrande av lidande som deltagarna såg i bilden. Avslutningsvis kommer de avslutande 

frågorna, vilka gav deltagarna möjlighet att reflektera kring vad som sagts i 

diskussionen.  Till allra sist ställdes frågan ”Är det något vi har missat?” vilken ska 

fungera som en försäkring på att ingen viktig aspekt har förbisetts. (Wibeck, 2010.)          

 

6.3.4 Moderatorns roll 

 

I denna studie fungerade skribenten själv som moderator, vilket kan ha både för- och 

nackdelar. Något som upplevdes som en fördel var att moderatorn själv arbetar som 

vårdare av demenssjuka och på så sätt hade samma kulturella bakgrund som deltagarna. 

Detta gav en större inblick i deltagarnas resonerande och insyn i olika aspekter av ämnet 

som diskuterades. Risken med att ha samma bakgrund kan vara svårigheter att hålla sig 

passiv och inte instämma för mycket med deltagarnas åsikter. Något som ändå kan ha 

skapat en viss skillnad mellan moderatorn och deltagarna är att alla deltagarna var 

kvinnor och moderatorn man.  (Wibeck, 2010.) Wibeck (2012) hävdar att moderatorn 

kan gynna interaktionen i gruppen genom att verbalt och icke-verbalt visa värme och 

trygghet. Förhoppningsvis upplevde deltagarna en avslappnad och trygg atmosfär under 

fokusgruppdiskussionen.  
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6.4 Analys av data 

 

Syftet med analysen av materialet från fokusgrupperna är att komma åt innehållet i det 

som blivit sagt. Det finns dock ingen specifik metod som skulle vara menad enbart för 

fokusgrupper, utan valmöjligheterna är flera gällande metodval (Wibeck, 2010). Den 

metod som användes för analys av denna studies material är kvalitativ innehållsanalys 

baserad på Graneheim och Lundman (2004) som den beskrivs av Östman-Myllyoja och 

Nyström (2015).  

 

Argumentationen för valet är att denna innehållsanalys med sin grund i hermeneutisk 

metodologi (Danielson, 2012) och induktiva ansats passar för analys av deltagarnas 

berättelser och upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008) av att använda 

kramen som beröringsform i vården av demenssjuka. I en studie (Graneheim, Norberg 

& Jansson, 2001) användes kvalitativ innehållsanalys för att analysera en reflektiv 

dialog mellan observatörer och vårdgivare. Här ses en likhet med fokusgruppsmetoden, 

där materialet även består av en reflektiv helhet, baserad på diskussioner.  Det råder en 

skillnad mellan individuella intervjuer och fokusgruppsmaterialet. Det är gruppen som 

blir analysenhet och den kvalitativa innehållsanalysen hjälper forskaren att hitta de 

gemensamma teman som är återkommande i materialet oavsett vem som sagt vad. 

(Wibeck, 2012.)  

  

Östman-Myllyoja och Nyström (2015) har på ett översiktligt sätt beskrivit Graneheims 

och Lundmans (2004) innehållsanalys specifika karaktär och begreppsschema. I deras 

metodbeskrivning finns också tydligt formulerat analysens arbetsgång.  Arbetsgången 

kan i korthet beskrivas med att analysen av materialet inleds genom att transkribera 

texten. Transkriberingen av materialet i denna studie har gjorts utgående från Wibecks 

(2010) beskrivning av transkriptionsnivåer. Valet föll på transkriptionsnivå tre, vilket 

betyder att den är skriftspråksnormerad och består av fullständiga meningar. Där 

beskrivs t.ex. inte röstvolymer, oavslutade meningar och pauser. Motiveringen till valet 

av transkriptionsnivån är att syftet är att återge det huvudsakliga innehållet i texten och 

söka svar på frågeställningarna i den. I denna studie är inte syftet att t.ex. tolka 

interaktionen mellan deltagarna. Vissa saker som ändå uppfattats som betydelsefulla, 

t.ex. uppbackningar av annans kommentar samt oavslutade meningar med analyserbart 

innehåll har satts med i transkriberingen. Materialet som transkriberades bestod av 150 

minuter och 20 sekunder inspelat material vilket resulterade i 31 skrivna A4-sidor.  
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Följande i arbetsgången var att göra en upprepad läsning av texten för att skapa sig en 

känsla för dess helhet och kontext. Denna känsla för kontexten infann sig till en del 

även redan i transkriberingsskedet i form av upprepade genomlyssningar av det bandade 

materialet. Efter den upprepade läsningen plockas text ut som innehar samband med 

frågeställningarna. Denna text grupperas i meningsbärande enheter. Totalt plockades 

178 meningsbärande enheter ut. 71 av dessa svarade på frågeställningen ”Vad är en 

kram inom en kontext av demensvård?” och 107 svarade på frågeställning ”Vad är 

vårdande i en kram inom en kontext av demensvård?” De meningsbärande enheterna 

kortades sedan ner utan att förlora sitt innehåll. Detta förfarande kallas kondensering.  

För att behålla det centrala innehållet i texten kontrollerades den kondenserade enheten 

mot ursprungstexten samt de meningsbärande enheterna.   

 

Det tredje steget var att sätta en etikett, en kod på den kondenserade meningsbärande 

enheten som beskriver dess innehåll. Kodningen utgör en del av abstraktionen och lyfter 

innehållet till en mera logisk nivå. I studiens analys framsteg totalt 239 koder. Dessa 

koder grupperades sedan utgående från deras innehåll och formade 110 kategorier. 

Ingen kod förekom under två kategorier. Kategorierna som till sin form är närbesläktade 

abstraherades sedan vidare till teman. Ett kriterium för teman var att de kunde svara på 

en ”vad?”-fråga. Sammanlagt framsteg 13 teman vilka svarade på frågeställningen ”Vad 

är en kram inom en kontext av demensvård?” och 11 som svarade på frågeställningen 

”Vad är vårdande i en kram inom en kontext av demensvård?”. Innehållsanalysen i den 

här studien gjordes på dator. Studiens frågeställningar ställdes till det transkriberade 

materialet och markerades med olika färger. En röd markering för de meningsbärande 

enheter som svarade på frågeställning 1 och en blå markering för den meningsbärande 

enheter som svarade på frågeställning 2. Efteråt skapades två dokument, ett för varje 

frågeställning och innehållsanalysen genomfördes så som den beskrivits i detta kapitel. 

Ett utdrag ur innehållsanalysen för båda frågeställningarna kan ses i bilaga 7.  
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7 ETISKA FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Eftersom detta är en magisteravhandling i vårdvetenskap inom Åbo Akademi är den 

förbunden att följa forskningsetiska delegationens anvisningar för god vetenskaplig 

praxis (Näsman, 2015). Att vara förbunden betyder dock inte att ett etiskt handlande 

säkerställs. Etiska överväganden ska genomsyra hela processen med avhandlingen, 

vilket förutsätter förmåga att kunna reflektera över värden, värderingar, tankar, ord och 

handlingar ur etiskt perspektiv (Kjellström, 2012). Inom den vårdvetenskapliga caring- 

traditionen bärs forskaren av dess ethos, vilket ska komma att genomsyra hela 

forskningsprocessen dess syfte, mål och avsikt. Detta ethos innebär att värna om kärlek 

och människans absoluta värdighet. (Näsman, 2015.)  

 

Den etiska motiveringen för att genomföra denna studie är målet att samla in material 

som kan utveckla en god vård för demenssjuka patienter. Det goda kan ses som att vilja 

det goda och finnas till för personen med demenssjukdom (Näsman, 2015). Eftersom 

demenssjukdomar enligt Muistiliitto (2017) i dag räknas som en folksjukdom kan denna 

studie också ses verka för det goda på samhällsnivå.  I denna studie valdes dock av 

etiska skäl en metod som inte konkret involverar personerna med demenssjukdom. Ur 

forskningsaspekt kunde kanske någon typ av interventionsstudie varit intressant, men 

samtidigt finns där en etisk konflikt. Konflikten uppstår eftersom det inte kan 

säkerställas att en sådan metod inte inkräktar på patienternas önskningar och integritet, i 

synnerhet när patientgruppen har en kognitiv funktionsnedsättning. 

Helsingforsdeklarationen betonar också den att samhället och forskningens behov inte 

väger tyngre än patientens intressen och välfärd.  

 

Ett första steg i säkerställandet av ett etiskt handlande var att sända en förfrågan om 

medverkan i forskning till de berörda kommunerna. I forskningsförfrågan beskrevs bl.a. 

forskningens syfte och tilltänkta metod. Forskningstillståndet skickades i två kommuner 

till äldreomsorgschefen samt i en kommun till ansvarige vårdaren på det tilltänkta 

serviceboendet för personer med demenssjukdom. I bilaga 3 kan man läsa förfrågan om 

forskningstillstånd i sin helhet.  

 

Efter att förfrågan om forskningstillståndet blivit godkänd blev nästa steg att skicka en 

förfrågan om deltagande i fokusgruppdiskussion. Denna blankett kan ses i bilaga 4. 

Förfrågan riktades till vårdarna på de utvalda serviceboendena för personer med 
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demenssjukdom. I samband med förfrågan delgavs skriftlig information om studiens 

plan och syfte formulerad på ett förståeligt sätt. Även information om vad 

fokusgruppintervjun går ut på, vilket slags deltagande som krävs framkom i 

dokumentet. Deltagarnas konfidentialitet förtydligades också.  

 

Enligt god forskningsetik ska deltagarna skyddas, vilket uppnåddes genom ett 

informerat samtycke, vilket gick till så att deltagarna fick muntlig information om 

forskningen och genomförande av fokusgruppmetoden.  Denna information gavs innan 

fokusgruppintervjun inleddes, och skribenten säkerställde att deltagarna förstått 

informationen och de fick även betänketid att välja om de ville delta eller inte. Valet ska 

alltid vara frivilligt, ingen ska känna att de är tvingade att delta. Valde deltagarna att 

delta så undertecknade de blanketten informerat samtycke vilken kan ses i bilaga 5.  En 

orsak till att skribenten valde att inte försöka skapa en fokusgrupp på sin egen 

arbetsplats var just risken att någon skulle ha svårt att säga nej eller känna sig tvingad 

på grund av bekantskapen med skribenten. Eftersom deltagarna nu inte kände skribenten 

sedan tidigare hade de möjligtvis lättare att använda sin rätt att avbryta medverkan utan 

press eller påverkan när de så vill. De bandande fokusgruppsamtalen och 

transkriberingarna är inlåsta för att sedan förstöras när avhandlingen är färdig. 

(Kjellström, 2012.)   

 

Skribenten anser sig ha använt godkända artiklar som forskningsmaterial samt använt 

sig av en metodologi och forskningsmetoder som är förenliga med den 

vårdvetenskapliga traditionen samt med kriterierna för vetenskaplig forskning. 

Skribenten har tagit hänsyn till andra forskares arbete och resultat och hänvisar till deras 

publikationer enligt anvisningar för utformning av ett vetenskapligt arbete vid Åbo 

Akademi, enheten för vårdvetenskap. (forskningsetiska delegationen, 2012.) 
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8 RESULTAT 

 

I detta kapitel presenteras resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen som gjorts på 

det material som fokusgruppintervjuerna genererat. Utdrag ur den kvalitativa 

innehållsanalysen återges i bilaga 7. Danielson (2012) poängterar att det bör finnas en 

beskrivning av resultatet inom ramen för studiens syfte. Detta görs utgående från de 

teman och kategorier som framstod i analysen. Även citat från de meningsbärande 

enheterna används i syfte att öka trovärdigheten av resultatet. Eftersom denna studie 

grundar sig på två forskningsfrågor kommer resultatet av varje forskningsfråga att 

presenteras skilt för sig. 

 

Denna magisteravhandlings syfte är att öka förståelsen för kramen som beröringsform 

och hur kramen kan vara vårdande för människor som lider av demenssjukdom. För att 

uppnå syftet skapades två frågeställningar: 1. Vad är en kram inom en kontext av 

demensvård? 2. Vad är vårdande i en kram inom en kontext av demensvård? Resultatet 

presenteras tillföljande utgående från dessa två frågeställningar.  

 

8.1 Beskrivning av vad en kram är inom en kontext av demensvård 

 

För att förstå det vårdande i kramen inom en kontext av demensvård känns det också 

viktigt att veta vad de specifika dragen i kramen är inom denna kontext. När den 

tidigare forskningen också visar på att någon specifik forskning på kramen som 

beröringsform inte gjorts känns denna frågeställning motiverad.    

 

Frågeställningen Vad är en kram inom en kontext av demensvård? resulterade i totalt 13 

teman samt 54 tillhörande kategorier. En överblick av frågeställningens teman 

presenteras i figur 2 på nästa sida. Varje tema presenteras även enskilt.   
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Figur 2: Teman relaterade till frågeställning 1 

 

8.1.1 Kramen är en ömsesidig handling mellan vårdare och patient 

 

Temat innefattar fem kategorier, vilka är: En ömsesidig handling, Något man ger och 

som man får tillbaka, En handling som får både vårdare och patient att må bra, En 

ömsesidig handling som väcker bådas glädje, Något som är bra för båda.  

 

Kategorierna speglar kramen inom demensvården som en ömsesidig handling. Den är 

något man ger och som man får tillbaka. Den är något som får både vårdare och patient 

att må bra och glädjas av. Det ömsesidiga i kramen handlar således om en ge och få 

relation. Även om det i de flesta fall är vårdaren som tar initiativ till att kramas så sker 

ett utbyte mellan vårdaren och patienten.  

 

En ömsesidig handling visar på att man ger en kram, men man får också tillbaka en 

kram, den är inte bara ensidig. Resultatet kan tolkas som att kramen är något som ges av 

två människor. En kram ges från bådas håll. En kram är ge och ta emot.     

 

Den är ju från deras håll också och inte bara från en sida.  

 

Det är ett givande och ett tagande.  

 

Frågeställning 1. 

Vad är en kram inom en kontext av demensvård? 

Kramen är en ömsesidig handling mellan vårdare och patient 

Kramen är viktig för den demenssjukes välbefinnande 

Kramen utgör ett gemensamt språk  

Kramen är en handling som skänker trygghet och lugn 

Kramen är en handling som förmedlar kärlek, tröst och omsorg 

Kramen är en kraftkälla 

Kramen är en handling som bekräftar 

Kramen är en naturlig del av vården 

Kramen utgör något naturligt mänskligt 

Kramen är förtroendeingivande 

Kramen är unik för varje människa 

Kramen är minnesväckande 

Kramen är ett behov för den demenssjuke 
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Relaterat till kramen som något man ger och tar emot finner man det intressant att några 

respondenter lyfter upp att kramen är att få mycket tillbaka eller att få något på köpet.  

 
Då man ger en kram får man så mycket på köpet.  

 

Och många gånger får man ju också jättemycket tillbaka av dem.  

 

 

Vad är det då som man får tillbaka eller på köpet när man kramas inom en kontext av 

demensvård? Det som man får av en kram kan tolkas vara bl.a. välmående och glädje. 

Resultatet En handling som får både vårdare och patient att må bra, En ömsesidig 

handling som väcker bådas glädje och Något som är bra för båda belyser kramen som 

ömsesidig eftersom både vårdaren och den demenssjuke mår bra av att kramas. En kram 

väcker bådas välmående och glädje.  

 

Då man ser att de mår bra så mår vi bra. /.../ kramar jag en tant så varit på sämre humör, 

att hon blir glad att se mig och jag lika glad att se henne, så kramas vi och mår otroligt 

bra båda två. 

 

 

Kramen kan tolkas vara ett sätt att dela glädje. Glädjen kan tolkas som en spegling som 

sker genom kramen. Resultatet visar starkt på att en kram skänker glädje och glädjen 

sprids till såväl den demenssjuke som vårdaren. Och av glädje mår båda bra.  

 

Nog blir man på bättre humör själv när man ser att det ger någonting. /.../ kramar man 

personen så nog blir man glad själv att se att man glädjer dem. Det är ömsesidigt.  

 

 

Intressant är också att kramen inte enbart skapar en ömsesidig glädje och välmående 

utan den kan även fungera som en ömsesidig tröst.  

 

 Båda tar ju tröst av varandra också. Det är svårt för båda att de tröstar varandra.  

 

Detta kan eventuellt också tolkas som att inte enbar den demenssjuke utan även 

vårdaren bär på en sårbarhet eller lidande och att kramen kan fungera som en ömsesidig 

tröst.  
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8.1.2 Kramen är viktig för den demenssjukes välbefinnande 

 

Detta tema innefattar kategorierna: Viktig för välbefinnandet, Ökar välbefinnandet, 

Väcker glädje och positiva tankar, Hormoner som ger välbefinnande.  

 

Två kategorier, Viktig för välbefinnande och Ökar välbefinnande speglar kramen som 

en handling som på olika sätt ökar eller ger välbefinnande.  

 

 Det är jätteviktigt för välbefinnandet att få en kram.  

 

 /.../ för att öka välbefinnandet /.../.  

 

Resultatet visar tydligt på att kramen är viktig för välbefinnandet. Lika tydligt är det 

dock inte vad välbefinnandet innefattar. Eriksson (2000) ställer begreppet välbefinnande 

i relation till individens inre upplevelse och är således individuell för varje individ. Rent 

ordagrant betyder välbefinnande att finna sig väl. Tolkar man betydelsen av 

välbefinnandet i resultatet synliggörs två element, vilka är välbefinnande som glädje 

samt att ha positiva tankar.      

  

 /.../ då blir man glad med mera positiva tankar.  

 

Kramen väcker glädje och positiva tankar, vilket studiens respondenter upplever är att 

den skapar välbefinnande för den demenssjuke.  

 

En annan aspekt av välbefinnande är betydelsen av att den demenssjuke mår bra. Här 

lyfter respondenterna upp att kramen frigör hormoner som ger välbefinnande. Man 

relaterar till ”må bra endorfiner och hormoner”   

   

 /.../ må bra-endorfinerna, må bra-hormonerna.  

 

8.1.3 Kramen utgör ett gemensamt språk 

 

Temat Ett gemensamt språk innefattar kategorierna Ersätter tal och ett språk. I ett 

vanligtvis senare skede av demenssjukdomen får den drabbade svårigheter med tal och 

förståelse (Skog, 2012), och då visar resultatet av innehållsanalysen att kramen är viktig 

vid förlust av tal.  Tolkas kan att de klienter som vårdas på de boenden som ingick i 
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studien är längre gångna i sin sjukdom. Majoriteten av respondenterna lyfter upp den 

demenssjukes svårigheter att kommunicera och förstå verbal kommunikation och hur 

kramen är ett viktigt redskap när dylika symtom uppstår.     

 

 Och speciellt då det går så långt att de tappar språket är det jätteviktigt.  

 

 Genom att alla gånger förstår de kanske inte vad man säger. Därför är det viktigt att man 

 tar om dem.   

 

 

En annan aspekt i resultatet är att brister i kommunikation mellan vårdaren och den 

demenssjuke kan orsaka aggressivitet, medan kramen kan förebygga det samma.  

  

 
 Och just när de tappar språket så har de inte mycket annat att göra än att börja slå för att 

 visa humör och  just sådana gånger kan nog kramen vara väldigt förlösande. 

 
 

Resultatet visar således på att kramen ersätter det talade språket som saknas i 

kommunikationen mellan vårdaren och patienten.  

 
 Alla vet vad en kram betyder. Den säger mycket fastän man inte säger någonting. 

 

 

Det finns en betydelse i kramen som den demenssjuke förstår utan att verbal 

kommunikation används.  Den betydelsen har troligtvis att göra med vad som beskrivs i 

kommande teman som t.ex. trygghet och kärlek. 

 

   

8.1.4 Kramen är en handling som skänker trygghet och lugn 

 

Detta tema innefattar kategorierna: Skänker trygghet och lugn, Lugnande, Ger trygghet 

och Får en att känna lugn. Tryggheten gestaltas i detta tema som en sorts bekräftelse på 

att man är trygg i en omslutande kram. En stor del av respondenterna lyfter upp 

tryggheten i relation till kramen. Tolkas kan att det handlar om att ge närhet och 

omsluta, att bekräfta och därmed skapa en trygg tillvaro genom att krama den 

demenssjuke.       

 
 /.../ det måste vara en trygghet då att någon omsluter dem /.../.  

 

 /.../ att bli bekräftad med en kram för att ge trygghet.   
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Trygghet kopplas också i resultatet till lugn. Att kramen är lugnande. Genom att kramas 

känner sig den demenssjuke lugn.    

  
 Och så får man känna sig lugn /.../. 

 
 /.../ det är ju många gånger ända sättet att man lugnar dem.  

 

 

I vissa fall kan det också vara så att enda sättet att lugna den demenssjuke är att använda 

kramen. Att lugna den demenssjuke är av stor betydelse, eftersom flertalet psykiska, 

sociala och existentiella symtom kan utlösa ångest, rädsla och ensamhet hos den 

demenssjuke (Lindqvist, 2015). Inte ovanligt är det heller att oron smittar av sig mellan 

personer med demenssjukdom. Resultatet tyder även i den bemärkelsen på att kramen 

kan lugna indirekt flera demenssjuka på ett boende. Kramen kan därför tolkas vara 

lugnande såväl ur ett individuellt som miljöperspektiv 

 
 /.../ om man kramar och får någon lugn så påverkar det hela avdelningen. Att man får en 

 lugnare avdelning alltså.  

 

 

8.1.5 Kramen är en handling som förmedlar kärlek, tröst och omsorg 

 

Temat En handling som förmedlar kärlek, tröst och omsorg innefattar 10 kategorier och 

är ett av de teman som är mera utmärkande. Kategorierna som stöder temat är: 

Förmedlar kärlek, Att man tycker om någon, Ger en känsla av att vara omtyckt och 

älskad, Ett sätt att ge närhet, Att visa närvaro, Ger värme, Ett sätt att visa att man bryr 

sig, Visar att man vill vårda, Att ge omsorg och närhet, Att krama är att trösta och Ger 

tröst vid hemlängtan 

 

Resultatet visar starkt på att kramen är en handling som förmedlar kärlek. Kärlek är ett 

övergripande begrepp och innefattar naturligtvis uttryck för hur kramen är ett sätt att 

visa att man tycker om någon.  

 

 Och så förmedlar den kärlek. Att man tycker om varandra.  

 
 Att de känner sig omtyckta och älskade helt enkelt.  
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Resultatet visar på att kärlek och att tycka om varandra innehar en stark fysisk 

dimension. Det handlar om en beröring som ger en fysisk närhet. 

 

 Att de blir berörda. Alltså jag menar beröringen.  

 
 /.../ liksom att de får ha någon i närheten.  

 

Resultatet visar på kramen är en handling som bekräftar en närhet till en annan, vilket 

väcker en känsla av värme hos klienten.  

 
 /.../ kanske att man bara visar att jag är här. /.../ nu har vi lite samhörighet då vi kramas.   

 
 /.../ det ger en varm känsla för klienten.  

 

På ett djupare plan kan tolkas att beröring, närhet och värmde är att ge omsorg. Att ge 

omsorg kan tolkas som att närma sig den demenssjuke genom kramen.    

 

 /.../ Hon ger omsorg. 

 

Att kramen förmedlar kärlek kan också enligt resultatet tolkas att vårdaren verkligen bry 

sig den demenssjuke.  

  

 Visa att man bryr sig om personen. 

 

Respondenterna lyfter också upp vårdarrollen i resultatet. Kramen blir ett sätt för 

vårdaren att visa att man vill göra gott. Att krama kan enligt resultatet tolkas vara en 

handling som förmedlar det goda i vårdaren.  

   

 Att man vill gott. Man jobbar som vårdare och vill göra gott. Att du vill göra någon väl.  

 

Resultatet visar att kramen är en tröstande handling inte minst när den demenssjuke har 

hemlängtan.  

 

 De har ofta hemlängtan och vill hem, de kanske gråter och då hjälper kramen. 
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Att trösta är relaterat till kramen som ett sätt att ge närhet och kärlek när den 

demenssjuke känner meningslöshet.  

 

 Det är ju som att kom hit nu. Om någon känner meningslöshet tar man dem mera upp mot 

 sig sådär närmare kroppen, bröstet.   

 

8.1.6 Kramen är en kraftkälla 

 

Detta tema innefattar kategorierna Ger kraft och ork och Ger kraft. Resultatet visar på 

att kramen är en kraftkälla. Respondenterna vittnar om att kramen ger ny kraft och ork. 

  

 /.../ man får ny kraft och ork.  

 
 /.../ att få en kram och få nya krafter /.../ 

 

Kraften och orken utgöra av positivitet och glädje. Samma gäller kramen som en 

tröstande handling. Det är i trösten den nya kraften stiger fram.  

 

 

8.1.7 Kramen är en handling som bekräftar 

 

Temat En handling som bekräftar hör till de teman som är mera framträdande i 

vårdarnas diskussion. Temat innefattar sju kategorier vilka är: Att känna sig sedd, Att 

känna sig uppskattad och värdefull, Att känna sig bekräftad, Många gånger ända sättet 

att bekräfta, Att känna sig sedd, respekterad, viktig, värdefull och speciell, Ger 

bekräftelse och Bekräftar även vårdaren.  

 

Enligt respondenterna kan en kram vara enda sättet att bekräfta den demenssjuke. Detta 

relateras till den demenssjukes språkförståelse. Det handlar om att förmedla en känsla 

genom att kramas.     

 

 /.../ många gånger ända sättet att man bekräftar/.../. 

 
 Då man får en kram så får man känna att man blir bekräftad.  

 

Denna känsla av bekräftelse som förmedlas kan delas upp i olik substans. En form av 

bekräftelse verkar enligt resultatet vara att bli sedd. Dels kan tolkas att bli sedd rent 
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fysiskt. Att vårdaren märker den demenssjukes närvaro, att vårdaren inte bara går förbi 

utan att se hen.   

 

  /.../ man kramar om dem när man kommer så visar man att man ser dem /.../. 

 
 /.../man ser att man finns /.../ inte alla går förbi /.../.  

 

Att bli sedd verkar också ha en existentiell dimension. Att bli sedd som den man är, den 

unika människa man är. Det handlar om att vårdaren ser människan bakom sjukdomen. 

Denna unikhet verkar det som att vårdaren kan bekräfta genom att säga den 

demenssjukes namn samtidigt som en kram utdelas.    

  

 Att man blir sedd som en människa trots att man har en minnessjukdom. 

 

 /.../ man blir sedd för den man är. 
 
 /.../ nämner namnet och kramar om dem /.../. Så känner de sig kanske bekräftade. 
 

Andra kategorier som av respondenterna relateras till bekräftelse är kramen som en 

handling som får den demenssjuke att känna sig speciell och värdefull. Denna substans 

av bekräftelse har nära samband med att se den unika människan. Att känna sig speciell 

kan tolkas som att känna sig unik.     

 
 Varje enskild individ skall känna sig speciell och värdefull.  

 
 Man känner sig uppskattad då och värdefull.  

 

Att känna sig uppskattad och att bli respekterad handlar också om att få ett mänskligt 

värde. Att kramas är en handling som visar att man respekterar en, oavsett sjukdom.  

 
 /.../att man respekterar en /.../. 

 

I vårdarnas utsagor framkommer även att kramen inte enbart bekräftar den demenssjuke 

utan den bekräftar även vårdaren själv. Tidigare i detta kapitel diskuterades att kramen 

är en ömsesidig handling mellan vårdaren och den demenssjuke. Resultatet visar 

ytterligare en aspekt av detta genom att respondenterna även menar att kramen är en 

bekräftelse på att man ger god vård.     

 
 Och så får man bekräftelse själv att man kanske är en god vårdare /.../.   
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8.1.8 Kramen är en naturlig del av vården 

 

Temat innefattar nio kategorier vilka är: Ofta använd, Kramen är naturlig, Något man 

gör automatiskt, Användbar, Viktig, Naturlig att ge när de skall gå och sova, Effektfull, 

Betydelsefull i vården, Naturlig hos vårdaren.  

 

En del av det att resultatet visar på att kramen är en naturlig del av vården relateras till 

att den anses vara användbar och effektfull. Respondenterna vittnar om att kramen 

används daglig dags i vården av demenssjuka.    

 

 Ja nog kramas vi mycket.  

  

 Den är väldigt användbar.  

 

Vårdarna kramas mycket för att kramen ses som användbar och betydelsefull. Man 

påpekar vikten av kramens betydelse verkligen lyfts fram. Det handlar om att 

demensvården är en specifik sort av vård, där kramen som beröringsform är viktig  

 
 Men att man verkligen får lyfta fram hur betydelsefullt det är.  

 
 Det är viktigt att de som jobbar inom demensvården /.../ vågar ge beröring.   

 

Inom demensvården är kramen något som kan ses som en naturlig vårdhandling i olika 

situationer. Kramen är inte något som vårdaren känner som ett måste utan istället något 

vårdaren får göra inom denna specifika vård. Att kramas verkar vara något vårdaren per 

automatik använder, en naturlig handling.   

 

 Har man inte sett varandra på ett tag så går det automatiskt så att man kramas.  

 
 Nej inte att man måste kramas, det är så naturligt. Det går ju av sig själv.  

 
 Just det här att man får krama och hålla om dem, att det inte bara är mediciner, tvätt /.../.  

 

 

8.1.9 Kramen utgör något naturligt mänskligt 

 

Temat innefattar endast en kategori, vilken även bär temats namn, d.v.s. Något naturligt 

mänskligt. Temat handlar om att kramen påstås vara så naturlig att den sitter i märg och 

ben hos människan och blir således något naturligt mänskligt. 
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 Det är någonting man lärt sig från barn.  Att det sitter i märg och ben.  

 

 

8.1.10 Kramen är förtroendeingivande 

 

Detta tema innefattar två kategorier vilka är: Skapar förtroende och Ger en känsla av att 

höra ihop. Temat handlar om att den demenssjuke utvecklar ett förtroende för vårdaren. 

Resultatet visar på att kramen är en handling som bekräftar samhörighet. Det kan tolkas 

som att människan inte kramar någon hen inte känner. Inom demensvården verkar det 

därför som att trots att den demenssjuke inte känner igen vårdaren så förmedlar en kram 

mellan dem att det finns en tidigare bekantskap, en samhörighet.   

 

 /.../ man känner att det är någon som känner en, att de vågar röra en liksom.  

 
 /.../ de känner att man hör ihop.  

 
 Det är som om de sku känna att man känner dem också. De vet direkt att vi har något 

 band och är nog bekant.   

 
 /.../ jag sku ha samhörighet /.../.  

 
  

Resultatet visar också att den demenssjuke verkar tyr sig till vårdaren efter en kram 

mellan dem båda.   

 

 /.../ hon tyr sig väldans till en då man ha kramat om henne.  

 
 /.../ man ger en kram så börjar de som ty sig till en.  

 

 

 

8.1.11 Kramen är unik för varje människa 

 

Temat Unik för varje människa innefattar kategorierna Personlig, Personlig även för 

vårdaren och Passar inte alla.  Temat belyser det personliga i kramen både när det 

gäller vårdaren och patienten. Även om tidigare resultat pekar på kramen som något 

vanligt och naturligt inom en kontext av demensvård så verkar det ändå finnas en 

personlig aspekt i kramen som handling. Resultatet visar på att man kan vara en person 

med demenssjukdom som finner behovet av kramar som väldigt naturligt. 
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 Ja hon är en väldigt kramig person.  

 

 Eller vice versa så är den demenssjuke av någon orsak inte bekväm med kramar.  

 
 Man märker nog att det finns de som inte är så vana att kramas.  

 

Vårdaren verkar kunna läsa av den demenssjuke eller känner till hens historia och 

utifrån det så görs en bedömning om man använder kramen eller inte.    

 
 Nä inte kramar man alla, det är ju också personligt.  

 

Sedan har även vårdaren sin egen personlighet och det framkommer även i resultatet att 

inte alla vårdare använder kramen i vården av demenssjuka. Någon direkt orsak 

framkommer inte men tolkas kan att det handlar om något personlig orsak.  

 
 Men inte är det alla vårdare heller som kramas inte.  

 

 

8.1.12 Kramen är minnesväckande 

 

Temat innefattar de tre kategorierna: Något som kan väcka minnen från det förflutna, 

Något kännbart från tidigare i livet och En inre känsla de minns från förr. Kategorierna 

handlar om att kramen väcker känslomässiga minnen hos den demenssjuke. Flera av 

respondenterna uttrycker det som att kramen återskapar minnen och känslor från kramar 

av nära och kära, t.ex. föräldrar.   

 

 Att krama sina nära och kära för att de då känner igen känslan av att röra om en annan.  

 
 Att hon minns hur det var att få en kram då hon var liten/.../. 
  

Det kan även handla om andra mera ospecificerade minnen. Respondenterna menar att 

det handlar minnen av olika känslor som kramen kan öppna upp för. En förnimmelse ur 

livshistorien.   

 

 En förnimmelse om vad som varit.  
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8.1.13 Kramen är ett behov för den demenssjuke 

 

Temat innefattar kategorierna Ett behov många har och Ett behov av att kramas. 

Respondenterna menar att kramen är ett behov vilket blir synligt i och med att de 

demenssjuka visar att de vill kramas. Man vittnar om att den demenssjuke kommer 

emot med öppna armar eller att man varje morgon vill ha en kram.  

   

 De kan ju komma med armarna öppna av sig själv.  

 
 Vi har en tant som vill ha en kram varje morgon.  

 

 /.../ en sådan som kommer mot och vill kramas/.../.  

 

Tolkas kan att det är många med demenssjukdom som vill kramas och kan tolkas vara 

ett behov för personer med demenssjukdom 

  

 Det är många som vill kramas. 

 

8.2 Beskrivning av vad som är vårdande i en kram inom en kontext av 

demensvård. 

 

Frågeställningen styr in på studiens huvudsakliga syfte, vilket är att öka förståelsen för 

hur kramen som beröringsform kan vara vårdande och lindra lidande för människor som 

lider av demenssjukdom. Frågeställning resulterade i totalt 11 teman samt 56 tillhörande 

kategorier. De teman som svarade på frågeställningen ses i figur 3 och presenteras 

enskilt på följande sida.  
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Figur 3. Teman relaterade till frågeställning 2.  

 

8.2.1 Kramen väcker minnen som stärker identiteten 

    

Temat innefattar fyra kategorier vilka är: Väcker minnen av sina kära, Väcker 

kännspaka minnen, Att säga deras namn och Väcker minnet av att ha en betydelse.    

 

Flera respondenters utsagor vittnar om hur kramen kan väcka minnen av den 

demenssjukes nära och kära. Dessa minnen är bl.a. minnen av föräldrar och barn. En 

tolkning är att det handlar om en känsla från barndomen. Den demenssjuke minns den 

omvårdnad hen fick som barn. Att vara nära mamma, att känna hennes hjärta.  

 

 Att krama sina nära och kära för att de då känner igen känslan /.../. 

 
 Att hon kan känna det. Att hon minns hur det var att få en kram då hon var liten /.../.  

 
  Eller kanske hon känner det så. /.../. Mammas hjärtljud.  

 

En annan aspekt är minnet av att vara mamma. Respondenterna vittnar om demenssjuka 

som säger namnet på sina barn när de kramas. Den är således identitetsskapande och 

stärker känslan av att ha en betydande roll.   

Frågeställning 2. 

Vad är vårdande i en kram inom en kontext av demensvård? 

Kramen väcker minnen som stärker identiteten 

Kramen lindrar hemlängtan 

Kramen får en att känna sig sedd, omtyckt och älskad.  

Kramen skapar en lugn och trygg tillvaro 

Kramen är ett sätt att visa kärlek, tröst och omsorg 

Kramen är ett sätt att förstå varandra 

Kramen ökar välbefinnandet 

Kramen ger mening och får en att känna sig behövd 

Kramen skapar samhörighet 

Kramen lindrar oro och aggressivitet 

Kramen utgör något naturligt mänskligt 
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  Det väcker minnen /.../ att hon är mamma /.../.  

 
 Och många gånger säger namnet på sonen. 

 

Att även vårdaren uttalar den demenssjukes namn i samband med en kram verkar vara 

viktigt för upprätthållande av den demenssjukes identitet.  

  

 /.../ nämner namnet och kramar om dem på samma gång.  

 

 

8.2.2 Kramen lindrar hemlängtan 

 

Temat Lindrar hemlängtan innefattar kategorierna Lindrar hemlängtan och Ger 

hemkänsla. Det aktuella temat handlar om en förekommande oro och hemlängtan, vilket 

är ett vanligt symtom vid demenssjukdom. Resultatet tyder på att kramen kan lindra 

denna hemlängtan. Det handlar troligtvis om att kramen ger tröst.       

  
 De har ofta hemlängtan och vill hem, de kanske gråter och då hjälper kramen.  

 

 

Kramen verkar också ha en avledande verkan vid hemlängtan och specifikt när den 

demenssjuke är på väg hem.    

 

 De glömmer som bort det om de är på väg hem och man ger en kram /.../  

 

Ytterligare en aspekt är att kramen lindrande hemlängtan genom att den ger hemkänsla.  

 

 /.../ man är hemma tillbaka liksom.  

 

 

8.2.3 Kramen får en känna sig sedd, omtyckt och älskad 

 

Temat innefattar hela 11 kategorier vilka är: Känna sig sedd, Visar att man tycker om, 

Ger en skön och värmande känsla, Bli omhändertagen, Att få närhet, Att få känna sig 

omtyckt och älskad, Den bekräftar, Att känna sig speciell och värdefull, Att känna sig 

uppskattad, Att bli respekterad och Visar att man vill ha närhet och omsorg. 
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Temat Får en att känna sig sedd, omtyckt och älskad är ett av de mera framträdande 

teman som svarar på frågeställningen Hur är en kram vårdande inom en kontext av 

demensvård?  

 

Att känna sig sedd lyftes av respondenterna fram som en mycket viktig faktor gällande 

hur kramen kan vara vårdande. Det handlar om att se människan bakom sjukdomen. Att 

hen bli sedd som en människa, en unik människa och inte som en dement person.    

 
  Att man blir sedd för den man är.   

 
 Att man blir sedd som en människa trots att man har en minnessjukdom.  

  

Resultatet visar också att kramen är ett sätt att visa att man tycker om en annan. Det kan 

vara vårdaren som visar att hen tycker om personen med demenssjukdom och vice 

versa. På ett djupare plan visar resultatet på att vara omtyckt kan relateras till att vara 

älskad.   

  

 Man känner sig säkert omtyckt då man blir omkramad.  

 
 Att de känner sig omtyckta och älskade helt enkelt.  

 
 /.../ att man känner sig omtyckt.  

 

Att känna sig omtyckt och älskad verkar vara kopplat till att känna närhet, en närhet 

som ger värme och en skön känsla. Respondenterna menar att demenssjuka vill vara 

nära vårdaren.     

 

 /.../ de vill ju vara nära. De vill ju vara väldigt nära.  

 

 Det måste ju vara varmt och skönt.  

 
 /.../ hon tycker det är skönt då hon blir omkramad.  

  

Att ge en kram skapar således en varm och skön känsla som gör att den demenssjuke 

känner sig älskad. Enligt resultatet kan detta tolkas handla om att den demenssjuke får 

bekräftelse på att hen är speciell och värdefull. 

 

 Varje enskild individ skall känna sig speciell och värdefull.  

 
 Att alla /.../ värdefulla och speciella precis som de är.  
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 Den demenssjuke blir respekterad som en unik människa.  

 

 /.../ att man respekterar en.  

 

 

8.2.4 Kramen skapar en lugn och trygg tillvaro 

 

Temat Skapar en lugn och trygg tillvaro innefattar åtta kategorier: Ger trygghet, Ger 

lugn, Den andres närhet, En trygg känsla, Ger värme och trygghet, En trygg famn att 

vila i, Skapar en lugn atmosfär och Ger en avslappnande känsla.  

 

Tryggheten är enligt resultatet en av de vårdande aspekterna som respondenterna 

framhåller mest. I alla fokusgruppintervjuerna tas tryggheten upp kontinuerligt. Många 

gånger verkar det som om trygghet är något som man i första hand associerar till 

kramen inom demensvården.  

     

 Jag tror nog att det är att de med demenssjukdom känner sig trygga om de får en kram. 

  

 Den omslutande famnen. Då är nog tryggheten AO.  

 
 En trygg famn att vila i.  

  

Även tryggheten är sammanbunden med en värmande känsla som kramen ger.  

 

 Att det ger en varm och trygg känsla för klienten.  

 

 Man får känna trygghet, värme /.../.  

 

  

Förutom tryggheten visar resultatet på att kramen verkar ha en lugnande verkan.  

 
 Jag tror nog att det är lugnande. Att det är något lugnande i det att bli omkramad.  

 

 En kram ger ett lugn.  

 

Intressant är också att respondenterna lyfter upp kramen lugnande verkan både ur ett 

individuellt och miljömässigt perspektiv.   

 
 Om man kramar och får någon lugn så påverkar det hela avdelningen. Att man får en 

 lugnare avdelning alltså.  
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8.2.5 Kramen är ett sätt att visa medkänsla, omsorg och ge tröst 

 

Detta tema är också ett av de teman som är mera utmärkande i respondenternas utsagor. 

Temat innefattar åtta kategorier vilka är: Skapar närhet, Visa att man bryr sig, Visar 

medkänsla, Att visa omsorg, Ger ömhet och värme, Att få hålla om och ha någon nära, 

Ger tröst och lindring av lidande och Visar att man vill väl.  

 

Att visa medkänsla och att man bryr sig om den demenssjuke är något som 

framkommer i respondenternas utsagor. Medkänsla i detta avseende kan enligt resultatet 

tolkas som att man visar att man bryr sig om den demenssjuke. Kramen blir således en 

markering på att man bryr sig.  

 
 Visa att man bryr sig om personen.  

 
 Att det verkligen är någon som bryr sig /.../.  

 

Att bry sig om den demenssjuke kan sedan tolkas vara språngbrädet för att visa omsorg. 

Inte bara känner man med den demenssjuke och bryr sig utan, med kramen visar man att 

man är beredd att ge omsorg, att sköta om.    

 

 /.../ med kramen visar man att jag skall nog sköta om dig.  

 

Resultatet lyfter även fram kramen som ett sätt att visa närhet och ömhet, vilket kan 

relatera till både medkänsla, omsorg och tröst. Omsorgen verkar relateras till att vara 

nära den demenssjuke och ge värme och ömhet.   

 

 Värmen och närheten.  

 
 Ömhet och värme tänker jag direkt på.  

 
   

Den tredje aspekten i temat är kramen som ett sätt att trösta. Flera respondenter lyfte 

fram kramen som tröstande vilket kan tolkas som att det är vanligt att förknippa kramen 

med tröstande. En kram kan ges i tröstande syfte. Som tidigare tolkats utgående från 

resultatet kan kramen ha en ömsesidig verkan. Så framkommer även gällande trösten 

eftersom kramen kan utgöra en gemensam tröst.    

 
 Någon som tröstar. 

 
 /.../ de tröstar varandra.  
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Ur resultatet framstod kategorin Visar att man vill väl, vilket kan tolkas ur 

vårdarperspektiv. På grund av den kognitiva funktionsnedsättningen kan personen med 

demenssjukdom ha svårt att förstå vårdarens syfte. Kramen kan vara enda sättet 

vårdaren kan visa att hen vill den demenssjuke väl.  

 

 Man jobbar som vårdare och /.../ vill göra någon väl.  

 

 

 

8.2.6 Kramen är ett sätt att förstå varandra 

 

Temat Ett sätt att förstå varandra innefattar kategorierna: Ett gemensamt språk, 

Underlättar sökande efter ord och Ökar förståelse. Att inte förstå vårdarens syfte hör 

samman med de kommunikationssvårigheter en demenssjukdom medför. I ett senare 

skede av sjukdomen får den demenssjuke svårigheter med språkförståelsen. Kategorin 

Ett gemensamt språk beskriver hur kramen ses som viktig när demenssjuke förlorar sitt 

språk.  

 
 Och speciellt då det går så långt att de tappar språket är det jätteviktigt.  

 

Resultatet visar även på att kramen är vårdande i det avseendet att den bär på en sorts 

underliggande betydelse och blir också ett sorts gemensamt språk trots att ingenting 

kanske sägs.  

 
 Alla vet vad en kram betyder. Den säger mycket fastän man inte säger någonting. 

 

En respondent ansåg också att kramen kan användas i syfte att underlätta den 

demenssjukes sökande efter ord. Resultatet berättar inte på vilket sätt kramen 

underlättar sökandet, men på vilket sätt kommer inte tydligare fram. Tolkas kan att det 

eventuellt handlar om att lugna och ge ro att söka orden. Det kan också tolkas handla 

om en tröst då orden inte finner sin väg. 

 

 Och också de som söker välldans efter ord och inte hittar orden så försöker man ju mera 

 krama. Och /.../ underlättar deras sökande efter orden.  

 

En kram ökar förståelse mellan vårdaren och personen med demenssjukdom. Resultatet 

visar på att kramen har en underliggande betydelse av förståelse.  
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 /.../ man kramar om och säger att jag förstår dig. Att man bekräftar att man förstår /.../.  

 
 /.../ alla gånger förstår de kanske inte vad man säger. Därför är det viktigt att man tar om 

 dem.    

 

 

8.2.7 Kramen ökar välbefinnandet 

 

Temat innefattar fem kategorier vilka är: Ökar välbefinnande, Väcker glädje och 

positiva tankar, Frigör hormoner, Skapar välmående och Skapar en känsla av att det är 

bra. Som helhet handlar detta tema om glädje, positivitet och att må bra.   

 

Kärnan inom detta tema, att kramen ökar välbefinnandet, beskrivs ordagrant av en 

respondent.  

 

 /.../ med en kram för att öka välbefinnandet.  

  

Detta välbefinnande kan ses innefatta spontana känslorna av glädje samt att den 

demenssjuke får mera positiva tankar av kramen.    

  
 /.../ behöver man bara krama om någon spontant och de kan bli glada /.../.  

 
 /.../ då blir man glad med mera positiva tankar.  

 

 

Resultatet vittnar om ett välmående av kramen.   

  
 /.../ man märker att de mår bra /.../.  

 
 /.../ så kommer den där känslan att det är bra.  

 

En respondent beskrev även kramens fysiologiska inverkan då hon säger att kramen 

frigör ”må bra”-hormoner. Respondenten utvecklar inte sitt uttalande men att det finns 

en vetenskaplig grund gällande att beröring frigör oxytocin i kroppen, vilket de flesta 

vårdare torde känna till.     

 

 /.../ och må bra endorfinerna, må bra hormonerna.  
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8.2.8 Kramen ger mening och får en att känna sig behövd 

 

Temat Ger mening och betydelse handlar både om den demenssjukes betydelse samt 

vårdarens roll. I båda fallen avses betydelsen att få ge av sig själv.  Temat innefattar de 

fem kategorierna: Man ger av sig själv och får känna mening, Ger vårdarglädje, Ger en 

känsla av att vara behövd, Att få ge kärlek och ha en betydelse och Ger mening och 

betydelse. 

 

 Eller saknaden att få göra någonting viktigt. Att de har en betydelse.  

 

 

Det som ger betydelsen verkar enligt resultatet att få ge kärlek. Resultatet speglar den 

demenssjukes möjlighet att få ge kärlek.   

 
 Hon får vara den som ger kärlek och trygghet.  

  
 Nå nu är det ju den äldre som får ge sin kärlek till någon. Hålla av någon och känna sig 

 betydelsefull.  

 

Men även vårdarens perspektiv berörs. Resultatet visar på att kram ger inte enbart 

mening till dem demenssjuke utan även till vårdaren. Detta kan kopplas till 

ömsesidigheten som även redovisats tidigare. 

 

 /.../ så kramar man personen så nog blir man glad själv /.../. 

 

Kategorin Ger en känsla av att vara behövd beskriver kanske en mera en vårdande 

aspekt än att ha en betydelse och mening. Därför beskrivs denna kategori enskilt. Att 

vara behövd innebär att kunna finnas till för en annan människa. Det största behovet 

som framstår ur resultatet verkar vara behovet eller rollen att vara mamma. Mamman är 

troligtvis den viktigaste personen i många människors liv och trots en demenssjukdom 

så verkar detta behov av att upprätthålla sin modersroll vara stort.        

 
 Hon får tillbaka sin roll som mamma.  

 
 Ja hon känner sig behövd. Det är hon som istället tröstar /.../.  
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8.2.9 Kramen skapar samhörighet 

 

Temat skapar samhörighet innefattar fyra kategorier vilka är: Skapar samhörighet, Den 

är ömsesidig, Skapar tillit och En känsla av sammanhållning. 

 

Att kramas verkar enligt resultatet ha en vårdande verkan på så sätt att kramen skapar 

samhörighet. Men en kram visar man att man känner varandra. Att våga röra varandra 

genom en kram verkar vara ett tecken på en samhörighet mellan vårdaren och personen 

med demenssjukdom.  

 

 Och man känner att det är någon som känner en, att de vågar röra en liksom. Att man 

 känner varandra.   
  

 Med kramen kanske visar man att nu har vi lite samhörighet då vi kramas.   

 

 

Denna samhörighet som kramen skapar verkar ha en vårdande inverkan på både den 

demenssjuke och vårdare. Respondenterna vittnar om en ömsesidig glädje och 

välmående.   

 

  /.../hon blir glad att se mig och jag lika glad att se henne, så kramas vi och mår otroligt 

 bra båda två. 

 
 /.../ kramar man personen så nog blir man glad själv att se att man glädjer dem. Det är 

 ömsesidigt.  

  

Att kramen skapar tillit kom fram i flera respondenters utsagor. Att kramas verkar ha 

stor inverkan när det handlar om skapande av tillit och förtroende mellan patienten och 

vårdaren. Tilliten växer fram ur samhörigheten och det verkar som att personen med 

demenssjukdom börjar ty sig till vårdaren efter en gemensam kram.  

 
 /.../ hon tyr sig välldans till en då man ha kramat om henne.  

 

 /.../ man ger en kram så börjar de som ty sig till en. 

 

Om vårdaren kramar patienten upplevs det som att patienten lättare litar på vårdaren. 

Kramen verkar ha en förtroendeingivande verkan vid t.ex. dusch och andra intima 

vårdsituationer.  

  
 Då stod vi och kramades där vid tv:n ganska länge och så sade jag att vi går och duscha 

 nu och tvättar och rullar håret och så. Och hon höll riktigt om och sade att jo nog skall 

 vi gå nog.  
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8.2.10 Kramen lindrar oro och aggressivitet 

 

Flera respondenter vittnar om hur oro och aggressivitet som ofta förekommande 

beteenden inom demensvården och hur kramen kan lindra dessa svåra möten. Temat 

Lindrar oro och aggressivitet innefattar tre kategorier vilka är: Den lindrar aggression, 

Lindrar oro och Den lindrar ilska. 

 

Den demenssjuke kan uppleva en allmän förekommande oro som kramen kan lindra. 

Det finns naturligtvis olika bakomliggande orsaker till oron, som bör utredas, men 

kramen verkar ha en lindrande verkan gällande den demenssjukes oro.     

 

 Och också när de är oroliga så är det rogivande att få en kram.  

 
 Det lindrar oro, det blir ett lugn i kroppen.  

 

En oro kan ofta övergå i aggression och ilska.  Dessa två har samband med varandra 

men olika på så sätt att ilska ses som en känsla medan aggression har en mera fysisk 

karaktär. Kramen verkar enligt resultatet vara avledande om den demenssjuke blir arg 

och agiterad.    

 

 /.../ de kommer från alltihopa varför de är uppjagade eller argsinta.  

 

 

En annan aspekt är mera förebyggande. En respondent menar att om den demenssjuke 

får en kram så kanske det förhindrar att denne blir fysisk aggressiv.   

 
 Att det är någonting att man slåss inte om man får en kram. 

 

8.2.11 Kramen utgör något naturligt mänskligt. 

 

Det sista temat som blev synbart i innehållsanalysen är Den är något naturligt 

mänskligt.  Detta tema innefattar de tre kategorierna En naturlig del av livet, Bekräftar 

såväl glädje som sorg och Den är något mänskligt.  

 

Temat innefattar vårdande aspekter på så vis att kramen verkar vara något naturligt och 

universellt. Resultatet lyfter fram kramens naturlighet åtminstone inom den 
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finlandssvenska kultur denna studie är gjord. Majoriteten av de som vårdas inom 

demensvården torde ha kramats någon gång under sitt liv.     

 

 Alla har vi säkert kramats och haft ett sådant liv någon gång.  

 

Att vi som människor säkerligen kramats någon gång kan relateras till glädjen och 

sorgen som en naturlig del av livet. Respondenternas utsagor vittnar om att kramen är 

vårdande i båda motpolerna.  

  

 Både i glädje och sorg tycker jag man använder kramar.  

 
 Det kan ju vara när de är glada också det behöver ju inte enbart vara då de är ledsna.  

 

Även om kramen kan ses som något naturligt för människan är den också unik för varje 

person. Respondenterna vittnar om att alla personer med demenssjukdom upplever 

kramen olika. Vissa kan vara mottagliga för kramar.   

 

 Ja hon är en väldigt kramig person.  

 

 

Andra vittnar om att kramen inte passar alla.   

 

 
 Nä, för att inte kan du gå och krama hur som helst. 
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9 RESULTATDISKUSSION 

 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat enskilt men även i relation till tidigare 

forskning. Resultatet vittnar om att en kram är en handling som kräver två människor, 

vilka inom denna studie utgörs av vårdaren och personen med demenssjukdom. Sett till 

en kontext av demensvård visar resultatet på att kramen bär på egenskaper som är såväl 

relationsskapande men även vårdande för såväl den demenssjuke som vårdaren. 

Resultaten och dess koppling mellan vårdaren och den demenssjuke synliggörs i figur 4.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Resultatpresentation 
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9.1 En naturlig del av vården 

 

Resultatet visar på att kramen är en naturlig del av vården. En majoritet av 

respondenterna menar att kramen är en naturlig handling inom demensvården och lyfter 

fram dess betydelse.  Kramens betydelse som en naturlig del av vården bottnar i att 

kramen anses vara användbar och effektfull. Att kramas är en del av vården och 

används ofta, vilket kan jämföras med en studie av Björk, Lindqvist, Wimo, Juthberg, 

Bergland och Edvardsson (2017) vilket visade att kramar och fysisk beröring hörde till 

de vanligaste aktiviteter som utförs på vårdhem för äldre. Att beröringen kan ses som en 

viktig del av vårdandet beskrivs också av Routasalo (1999), som menar att ju mer hjälp 

patienten behöver, desto mer använder vårdaren beröring i syfte att ge hjälpen. Detta 

skulle kunna vara en del av förklaringen till att beröringen inom demensvården ses som 

en naturlig handling, eftersom den demenssjuke i ett senare skede har ett stort 

vårdbehov.   

 

En annan aspekt som synliggörs i resultatet är kramen som något naturligt mänskligt. 

Detta grundar sig i den att kramen ses som något naturligt i båda livets motpoler, d.v.s. i 

glädje och sorg. Det handlar också om ett behov. Resultatet visar på att demenssjuka 

verkar ha ett behov av att kramas. Även inom den tidigare forskningen beskrivs 

beröring och fysisk närhet som ett av människans grundläggande behov (Nicholls m.fl. 

2013; Rundqvist & Severinsson, 1999.)       

 

9.2 En ömsesidig relation 

 

En kram mellan vårdaren och den demenssjuke är en ömsesidig handling. Den är något 

som båda ger och som båda får tillbaka. Det ömsesidiga i kramen handlar således om en 

relation där både vårdaren och den demenssjuke tilldelas kramens egenskaper. Bland 

annat lyfts i resultatet upp att båda upplever att kramen är tröstande. Kramen ger också 

båda en känsla av glädje och välmående. Kramen ökar även samhörigheten mellan 

vårdaren och den demenssjuke. Kramen verkar bekräfta att man känner varandra och på 

så vis skapar samhörighet. Sett till tidigare forskning så menar också Ozolins, Hörberg 

och Dahlberg (2015) att beröring skapar gemenskap.   
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I en relation av samhörighet och gemenskap visar resultatet att ett förtroende skapas 

mellan vårdaren och den demenssjuke. På grund av demenssjukdomens tillhörande 

kognitiva funktionsnedsättning är det sannolikt att den demenssjuke inte kommer ihåg 

vårdaren från gång till gång. Kramen verkar här ha den egenskapen att den bekräftar en 

bekantskap och på vis stärker förtroendet mellan vårdaren och den demenssjuke, som 

känner att man hör ihop med vårdaren. Det framkommer även att den demenssjuke 

börjar ty sig till den vårdare som gett den demenssjuke en kram. Att den demenssjuke 

börjar ty sig till vårdaren handlar troligtvis om ett sökande efter trygghet och stöd och 

kan kopplas till Ozolin m.fl.:s (2015) konstaterande om beröringens betydelse i form av 

stödjande, samverkan och skapande av meningsfulla relationer samt till Norberg och 

Zingmark (2011) som ser beröringen som en möjlighet att visa kärlek, ömhet och skapa 

tillit i vårdrelationen.  

 

Något av det mest framträdande i resultatet var att kramen är ett sätt för vårdaren och 

den demenssjuke att förstå varandra. Att den demenssjuke i ett senare stadium av 

sjukdomen får språksvårigheter är en del av symtombilden (Skog, 2012). Den kognitiva 

funktionsnedsättningen medför en minskad förmåga att tolka intryck, förmedla sig och 

förstå språk (Edberg, 2011).  Många respondenter vittnade om att kramen blir viktig just 

när den demenssjuke tappar språket. Resultatet visar att den underliggande betydelsen 

handlar om att visa förståelse för den demenssjuke. Att beröringen blir speciellt viktig 

när patienten har svårt att förstå tal stöds av Ekholm (2012). Även Dieserud Ertner 

(2014) menar att beröring blir den viktigaste förbindelsen till omvärlden när den 

demenssjukes språk och kommunikation sviktar.  

 

I resultatet framkommer att kramen verkar ha en underliggande förståelse som inte 

behöver uttalas. Det är intressant att diskutera kring vad denna betydelse kan vara. 

Dieserud Ertner (2014) skriver om en beröring som säger jag är här, jag bryr mig och du 

är viktig för mig. Sett till resultatet kan tolkas att den underliggande betydelsen handlar 

om bekräftelse. En bekräftelse som i likhet med Dieserud Ertners konstaterande 

relateras till att känna sig sedd, omtyckt och älskad.   
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9.3 En ömsesidig kärlek och tröst 

 

I studiens resultat framkom två starka vårdande komponenter, vilka var kramen som en 

handling som visar kärlek och tröst samt kramen som en handling som bekräftar. Att 

kramen är en handling med vilken man visar kärlek relateras till att en närhet skapas 

mellan vårdaren och den demenssjuke. Närheten uppfattas som något skönt och 

värmande. Att vara nära en annan väcker känslan av att vara omtyckt och älskad, vilket 

också styrks av Gleeson och Timmins (2004), som menar att beröring väcker känslor. 

Även Dieserud Ertner (2014) menar att beröring inger en möjlighet att visa kärlek och 

ömhet.  

 

Att visa kärlek kan tänkas ha andra fördelaktiga vårdande aspekter gällande kramen. En 

aspekt som grundar sig i en kärlekskänsla är troligtvis att den demenssjuke känner 

trygghet och lugn. Många respondenter vittnade om kramen som en handling som inger 

lugn och trygghet. Det verkar som att kramen lätt relateras till trygghet. Tryggheten och 

lugnet kan troligtvis kopplas till att kramen lindrar hemlängtan, vilket framkommer i 

studiens resultat. Att många demenssjuka som bor på boende upplever hemlängtan 

beror bl.a. på att de upplever sig ha okända människor i sitt hem, ett hem de kanske inte 

känner igen sig i. Därför blir det viktigt att den demenssjuke får trygghet och närhet. 

Om den demenssjuke inte känner sig trygg så kan det utlösa beteendesymtom som t.ex. 

aggressivitet och ångest (Lindqvist, 2015). Resultatet visar också tydligt att kramen kan 

lindra oro och aggressivitet. Dels kan kramen förebygga fysisk aggressivitet, eftersom 

den skapar en samhörighet, och som en respondent sade, ”man slåss inte om man får en 

kram”.  Dels kan kramen också vara avledande, d.v.s. den demenssjuke kommer av sig 

om hen får en kram och orsaken till själva oron kanske glöms bort. Att beröring inom 

demensvården ofta används när den demenssjuke upplever agitation, oro, ångest och 

stress bekräftas också av Gleeson och Timmins, (2004) och Hawranic m.fl. (2008).   

      

Kramen som ett sätt att trösta får också en betydande synlighet i resultatet. Trösten är i 

resultatet sammankopplat med att visa medkänsla och omsorg.  Att trösta kan tolkas 

som att man visar att man bryr sig om den andre. Det handlar i första hand om att 

vårdaren tröstar den demenssjuke som ett bevis på att vårdaren bryr sig om den 

demenssjuke. Att vårdaren är beredd att ge omsorg. I resultatet framkommer även 

ömsesidigheten i den meningen att även vårdaren kan uppleva tröst av kramen.     
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9.4 En ömsesidig bekräftelse    

 

Resultatet visar att kramen är en handling som bekräftar. Det kan vara bekräftande i sig 

bara det att få en kram. Dock verkar det som att kramen bär på underliggande betydelse 

som är bekräftande på olika sätt. Det handlar dels om att den demenssjuke får känna sig 

sedd, värdefull och älskad, och dels om att den demenssjuke får känna sig unik, 

uppehålla sin identitet och ha en betydelse.  

 

Att känna sig sedd bär på en fysisk och existentiell dimension. Med kramen bekräftar 

vårdaren en fysisk närvaro. I stället för att gå förbi den demenssjuke så stannar man upp 

och ger en kram, vilket bekräftar att man ser den demenssjuke. Den existentiella 

dimensionen handlar om att se den unika människan. Att se människan bakom 

sjukdomen. Detta bestyrks också av Gleeson och Timmins (2004) som menar att 

beröring är en indirekt livlina med syfte att behålla delar av den demenssjukes 

personlighet. Att få känna sig unik ligger troligtvis nära känslan av att vara värdefull, att 

ha ett värde. Resultatet visar även på att kramen får den demenssjuke att känna sig 

speciell, värdefull respekterad. Detta kan jämföras med Lu, Gao och Zhang (2014), som 

menar att beröring innehar substans av respekt, självbestämmande och värdighet. Det 

finns även en ömsesidig aspekt i resultatet som visar på att vårdaren också känner sig 

värdefull och som en god vårdare. Även Edvardsson m.fl. (2003) konstaterade att 

vårdare som gav beröring till äldre patienter kände sig själva mera värdefulla både som 

vårdare och person.   

 

Att kramen bekräftar ses också i resultatet i den meningen att den hos den demenssjuke 

väcker minnen som stärker identiteten. Respondenter vittnade om att den demenssjuke 

bland annat säger namnet på sina barn när vårdaren kramar hen. Resultatet visar på att 

det är kvinnliga klienter det handlar om och därmed kan tolkas att kramen stärker 

känslan av att vara mamma. Detta kan jämföras med Feil (1994) som i sin 

resolutionsteori menar att demenssjuka via minnet återvänder till det förflutna för att 

söka sin identitet och meningsfullhet. Deiserud Ertner (2014) menar i sin tur att just 

beröring och rörelser kan aktivera och väcka dessa minnen ur det förflutna (Diserud 

Ertner, 2014). T.ex. kan en demenssjuk kan hålla sin hand mot läpparna och smeka den 

som en impuls att smeka sin baby, vilket ger henne tillbaka sin identitet som mor. 
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Att ha en betydelse är således viktigt för den demenssjuke. Kramen visar enligt 

resultatet sig kunna skapa denna betydelse genom att den demenssjuke får finnas till för 

en annan människa. Genom kramen får den demenssjuke trösta samt ge kärlek och 

vårdaren får ta emot, vilket bestyrker ömsesidigheten.   

  

9.5 Kramen är unik för varje människa 

 

Även om studiens resultat i flera avseenden lyfter fram kramen som något vanligt och 

naturligt inom demensvården så visar resultatet även att kramen är något unikt för 

människan. Detta perspektiv är mycket viktigt. Vi är alla unika människor och vissa 

personer vill kramas mera än andra. Detta gäller både vårdare och patienter inom 

demensvården. Det kan finnas bakomliggande orsaker till att man inte har behov av att 

kramas eller vice versa. I studiens resultat belyses inte orsakerna, utan respondenterna 

konstaterar att vi alla är olika som personer när det gäller beröring och kramar. Sett till 

tidigare forskning så menar Edvardsson m.fl. (2013) att vårdaren aldrig får ta för givet 

att patienten är villig att ta emot beröring, eftersom det handlar en intimitet. Även 

kulturella skillnader och social samhörighet inverkar på hur beröring tolkas och 

tolereras (Rundqvist & Severinsson, 1999). 
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10 RESULTATSPEGLING MOT DE TEORETISKA UTGÅNGS-

PUNKTERNA 

 

Enligt Näsman (2015) ska de huvudfynd, d.v.s. de resultat studien åskådliggör relateras 

till den tidigare forskningen inom den egna traditionen. Resultaten från den kvalitativa 

innehållsanalysen speglas därför mot de teoretiska utgångspunkterna: ethos, vårdande, 

naturlig vård, vårdandets substans – att ansa och den vårdande relationen. De 

teoretiska utgångspunkterna är en del av den tidigare forskningen i Erikssons caritativa 

vårdteori vid Åbo Akademi.  

 

10.1 Vad är en kram inom en kontext av demensvård - spegling mot de 

teoretiska utgångspunkterna 

 

Först speglas resultatet relaterat till frågeställning 1. Vad är en kram inom en kontext av 

demensvård, mot det vårdvetenskapliga begreppet ’vårdande’? Eftersom studiens syfte 

är att öka förståelsen för kramen som beröringsform och hur den kan vara vårdande för 

människor som lider av demenssjukdom är det först och främst angeläget att söka 

förståelse för om kramen de facto är vårdande.  

 

Vidare speglas resultatet relaterat till frågeställning 2. Vad är vårdande i en kram inom 

en kontext av demensvård, mot de teoretiska utgångspunkterna: Naturlig vård, 

Vårdandets substans – att ansa och Den vårdande relationen. 

 

I resultatdelen lyftes 13 teman upp som svarade mot frågeställningen 1. Vad är en kram 

i en kontext av demensvård? De teman som lyftes fram är: Kramen är en ömsesidig 

handling mellan vårdare och patient, Kramen är viktig för den demenssjukes 

välbefinnande, Kramen utgör ett gemensamt språk, Kramen är en handling som skänker 

trygghet och lugn, Kramen är en handling som förmedlar kärlek, tröst och omsorg, 

Kramen är en kraftkälla, Kramen är en handling som bekräftar, Kramen är en naturlig 

del av vården, Kramen är något naturligt mänskligt, Kramen är förtroendeingivande, 

Kramen är unik för varje människa, Kramen är minnesväckande och Kramen är ett 

mänskligt behov.  
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I avseende att synliggöra kramens vårdande substans speglas härnäst resultatet mot det 

vårdvetenskapliga begreppet ’vårdande’. Begreppet ’vårdande’ i sig är mångbottnat, 

men utgående från Eriksson (1990) så beskrivs de centrala elementen i vårdande vara 

tron, hoppet och kärleken genom ansning, lek och lärande.     

 

10.1.1 Kramen är en vårdaktivitet och en vårdhandling 

 

I resultatet framkom flera teman som kan härledas till vårdandets väsen. Flera teman 

lyfter fram kramen som en handling som på olika sätt kan vara vårdande. Dessa är: 

Kramen är en ömsesidig handling mellan vårdare och patient, Kramen är en handling 

som skänker trygghet och lugn, Kramen är en handling som förmedlar kärlek, tröst och 

omsorg och Kramen är en handling som bekräftar. Eriksson (1992 s. 77) definierar en 

vårdhandling så här: ”En vårdhandling innebär att avsiktligt åstadkomma en förändring 

i patientens hälsoprocesser”. Lindström (1987) menar att vårdhandlingen står för den 

yttersta avsikten. Gustavsson (2012) beskriver detta konkret då hon lyfter försoningen 

som en vårdhandling vilket hon motiverar med att försoning i sig inte är något man gör 

utan utgör en process inom människan.  

 

Vårdaktiviteten i sin tur är det medel vårdaren använder för att möjliggöra 

vårdhandlingen. Utgående från de teoretiska ställningstagandena kan tolkas att kramen 

är en vårdaktivitet som kan användas för att förverkliga flera olika vårdhandlingar. 

Resultaten från den kvalitativa innehållsanalysen lyfter upp flera begrepp som kan 

relateras till vårdande och som kan ses som en vårdhandling. Exempel på dessa begrepp 

är: Kramen är en ’ömsesidig’ (Rhensfeldt, 2012) handling mellan vårdare och patient. 

Kramen är viktig för den demenssjukes ’välbefinnande’ (Eriksson, 2000.) Kramen är en 

handling som förmedlar ’kärlek’ (Alvsvåg, 2012; Eriksson, 1990), ’tröst’ (Roxberg, 

2012) och ’omsorg’ och kramen är en handling som ’bekräftar’ (Arman, 2012). Kramen 

kan således vara den vårdaktivitet som möjliggör ömsesidighet, välbefinnande, kärlek, 

tröst m.m.   

 

Bergbom (2012 s. 52) beskriver också en vårdhandling ”som något som bär med sig den 

vårdande substansen med intentionen att t.ex. lindra lidande”. Utgående från denna 

beskrivning kan också tolkas att kramen kan vara en direkt vårdhandling och inte enbart 

en vårdaktivitet. Detta kan speglas mot resultaten Kramen är en naturlig del av vården 
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och Kramen är något naturligt mänskligt. Den vårdande substansen är den naturliga 

vården, vilken Eriksson (1987) beskriver som att vårdandet är något naturligt mänskligt 

och att alla människor är naturliga vårdare.             

 

10.1.2 Kramen är en substans i vårdande 

 

Utgående från Eriksson (1987) kan särskiljas några idéer som beskriver den substans 

som utgör begreppet ’vårdande’. Några av dessa bärande element kan möjligtvis spegla 

och synliggöra något av kramens vårdande kapacitet. De element som lyfts upp är: 

vårdsubstansen att ansa och leka. Att kramen kan vara en form av den vårdande 

substansen att ansa är redan fastslagen inom den vårdvetenskapliga teorin. Eriksson 

(1987, s.26) skriver ”Ansning kan vara att krama om någon”. Tolkas kan således att 

kramen är vårdande i den aspekten.  

 

Ser man på den vårdande substansens två andra delar ’att leka’ och ’lära’ finner man 

även där spår som kan speglas mot studiens resultat. Leken kan bl.a. ses som ett 

fenomen i vårdandet som kan anta olika former. En form kan vara leken som 

assimilation som kan förklaras som att människan själv anpassar omständigheterna till 

att svara mot egna aktuella krav. Leken kan i den formen ses som ett sätt att bemästra 

upplevelser och lösa konflikter. En annan form av lek är den lustbetonade leken, vilken 

kan beskrivas som en strävan efter lust och undvikande av olust. Den lustbetonade leken 

ger även utrymme för vila. Ett av de teman som synliggjordes i den kvalitativa 

innehållsanalysen var att Kramen utgör ett gemensamt språk.  Temat belyser kramen 

som ersättare av tal när den demenssjuke tappar sin förmåga att tala. Vårdare vittnar 

bl.a. om att kramen är viktig när den demenssjuke inte förstår vårdaren och att den kan 

vara förlösande när den demenssjuke visar aggressivitet på grund av kommunikations-

svårigheter. Om svårigheter att förstå och kommunicera med varandra kan leda till 

konflikter och även aggressivitet så kan en kram vara förlösande och sänka kravet på 

den demenssjukes och vårdarens krav på att förstå varandra. Samtidigt kan kramen 

skänka glädje och lust och båda får vila i den kommunikativa konflikten. (Eriksson, 

1987.)  
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10.1.3 Kramen är en förmedlare av vårdandets grundmotiv – caritas 

 

Utgår man från den caritativa teorins grundmotiv för allt vårdande, vilket är caritas – 

kärlek och barmhärtighet (Lindström, Lindholm & Zetterlund 2014) så finner man 

kopplingar till framför allt temat: Kramen är en handling som förmedlar kärlek, tröst 

och omsorg. Studiens respondenter vittnar om kramen som en handling som förmedlar 

kärlek och ger en känsla av att vara omtyckt och älskad. Dessa utsagor söker sig mot 

kärnan i hela caritastanken, d.v.s. kärleken till medmänniskan. Inom vårdande beskrivs 

det som att patienten känner sig älskad och bekräftad. (Eriksson, 1990.) Bekräftelsen ses 

också i temat Kramen är en handling som bekräftar. Respondenterna vittnar om en 

bekräftelse i form av att patienten känner sig sedd, uppskattad, värdefull, respekterad, 

viktig, värdefull och speciell.  

  

Kärleken tillsammans med tron och hoppet ger enligt Eriksson (1990) kraft att leva och 

möta livet både med sjukdom och hälsa.  Element av detsamma ses även i temat 

Kramen är en kraftkälla. Temat handlar om att man får en kram, vilket ger ny kraft och 

ork. Nu framkommer inte uttryckligen vad den demenssjuke behöver ork och kraft till, 

men det troliga är att hen behöver kraft att hantera de påfrestningar demenssjukdomen 

medför.  

 

10.1.4 Kramen är en del i vårdandets värld 

 

Söderlund (2012) beskriver en vårdandets värld som ur vårdarens syn kan beskrivas 

som en vårdgemenskapens arena eller ett vårdande möte. Utifrån detta perspektiv blir 

det intressant att söka evidens för om kramen är en del av denna vårdandets värld. 

Vårdandets värld handlar om att respektera och bemöta patienten som en unik 

människa. Den unika människan visas i temat Kramen är unik för varje människa.  

Människor har olika behov och önskemål beträffande kramar. Även inom en kontext av 

demensvård är behovet varierande och unikt. Vårdare vittnar om ”kramiga” personer 

och att ge dem en kram är att respektera det unika och således vårdande.  

 

I vårdandets värld möts patienten med omtanke och ges trygghet och förtroende i 

vården. Denna beskrivning kan speglas i teman som Kramen är en handling som 

skänker trygghet och lugn och Kramen är förtroendeingivande.  I spegling mot denna 
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beskrivning av vårdandets värld kan påvisas att en del av resultaten samstämmer med 

den vårdande substansen.   

 

10.1.5 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att flera av de teman som synliggjordes i 

frågeställning 1. Vad är en kram inom en kontext av demensvård? också 

sammansmälter med delar av den substans som ingår i vårdande. Något av det mest 

tydliga är spegling mot några av vårdvetenskapens grundbegrepp t.ex. kärlek, tröst, 

omsorg och bekräftelse. Även det naturliga och unika som en del av det vårdande 

synliggörs i resultatet. Slutligen kan tolkas att kramen kan vara såväl en vårdaktivitet 

som vårdhandlingar. Ser man på kramen som vårdaktivitet kan den t.ex. användas för 

att skapa trygghet. Samtidigt kan man inte utesluta kramen som en vårdhandling 

utgående från temat att kramen är en naturlig del av vården och i den meningen blir 

kramen själva handlingen.  Vad är en kram inom en kontext av demensvård? Resultatet 

och speglingen mot det vårdvetenskapliga perspektivet tyder på att kramen inom en 

kontext av demensvård i flera avseenden är vårdande. De vårdande element som kramen 

bär på utgående från denna studies resultat illustreras i figur 4.     

 

Figur 5: Beskrivning av kramens vårdande element    

 

En kram inom en 
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10.2 Vad är vårdande i en kram inom en kontext av demensvård – 

resultatspegling mot de teoretiska utgångspunkterna 

 

I föregående stycke konstaterades att kramen bär på element av vårdande inom en 

kontext av demensvård. Till följande vänds blicken mot studiens huvudsakliga syfte, 

d.v.s. förståelsen för hur kramen som beröringsform kan vara vårdande för människor 

som lider av demenssjukdom.  För att förstå syftet krävs i sin tur en förståelse för vad 

som är vårdande i en kram.  Frågeställning 2. Vad är vårdande i en kram inom en 

kontext av demensvård resulterade i totalt elva teman som i detta stycke speglas mot 

studiens teoretiska utgångspunkter. Avsikten är att synliggöra vilken kramens vårdande 

substans är. Detta förutsätter att den vårdande substans som resultatet påvisar 

sammanfaller med den vårdande substans som beskrivs utgående från det teoretiska 

perspektivet. De teoretiska utgångspunkter som speglas mot studiens resultat är: 

Naturlig vård, vårdandets substans – att ansa och den vårdande relationen. Resultatet, 

d.v.s. de teman vilka relateras till de teoretiska utgångspunkterna är: Kramen väcker 

minnen som stärker identitet, Kramen lindrar hemlängtan, Kramen får en att känna sig 

sedd, omtyckt och älskad, Kramen skapar en lugn och trygg tillvaro, Kramen är ett sätt 

att visa medkänsla, omsorg och ge tröst, Kramen är ett sätt att förstå varandra, Kramen 

ökar välbefinnande, Kramen ger mening och får en att känna sig behövd, Kramen 

skapar samhörighet, Kramen lindrar oro och aggressivitet och Kramen är något 

naturligt mänskligt. 

 

10.2.1 Kramen som en del av naturligt vårdande 

 

Den naturliga vården har sitt ursprung i ett mänskligt beteende grundat i en naturlig, 

spontan och ovillkorlig kärlek. Inom Erikssons caritativa teori är detta bestyrkt i 

axiomet – Vårdandet är till sitt väsen något naturligt, d.v.s. kallet att tjäna i kärlek.  

(Lindström, Lindholm & Zetterlund, 2014.)   Den naturliga vården är inte bunden till ett 

yrkesmässigt vårdande men dess kärna återfinns även i olika former av den 

yrkesmässiga vården.  

 

Eriksson (1987, s. 54) ställer frågan varför vi inte är de naturliga vårdare vi har 

möjlighet att vara? Något enhälligt svar på frågan får vi troligtvis aldrig, dock har 

senare forskning sökt och synliggjort utökad förståelse i samma ämne. Till exempel 
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Blegen (2015 s. 118) beskriver en universell teorimodell inom vilken moderligheten ses 

som ett förbund av kärlek och frihet inom naturligt vårdande. Bejakandet av 

moderligheten grundar sig i ett ansvar, att välja sitt kall eller ignorera det. Likheter kan 

dras till Söderlund (2012) som relaterar till vårdarens mod att våga se lidandets ansikte 

och ta beslutet att göra gott. Den naturliga vården bär på sådan substans som kan 

synliggöra det naturliga vårdandet i det yrkesmässiga vårdandet. I denna studie innebär 

det vårdandet av personer med demenssjukdom.  

 

Den naturliga vården bär sin egen substans och element. De element som valts att 

speglas mot i denna studie är: Ett naturligt mänskligt beteende, Hopp som attribut till 

den naturliga vården och Vänskapen som förenande länk mellan en själv och den 

andre.                

  

Ett naturligt mänskligt beteende   

Temat Kramen är något naturligt mänskligt lyfter upp aspekten att alla människor 

troligtvis har kramats någon gång med beaktande av det unika i människan. Vissa 

människor är mera ”kramiga”, medan andra har en annan upplevelse av kramar. En 

intressant aspekt i resultatet är att flera respondenter beskriver kramens tillämpning 

inom livets två stora motpoler, d.v.s. i både glädje och sorg. Att glädje och sorg är en 

naturlig del av livet kan relateras till Erikssons (2000) beskrivning av hälsa som något 

naturligt hos människan. Eriksson menar att sorg och glädje utgör människans kamp för 

tillvaron, en rörelse mellan mörker och ljus. Lidande och vårdande blir därmed en del av 

människan, och ett naturligt vårdande bestående av mänsklig omsorg och kärlek blir 

ontologisk, d.v.s. den konstituerar människan till människa (Eriksson, 1987). Den 

mänskliga omsorgen och kärleken kan även ses i resultatet Kramen som ett sätt att visa 

medkänsla, omsorg och ge tröst samt Kramen får en att känna sig sedd, omtyckt och 

älskad. Den mänskliga omsorgen beskrivs i resultatet som att kramen är ett sätt att visa 

ömhet, närhet och att man verkligen bryr sig. Därtill ger kramen tröst samt vårdaren 

befäster sitt åtagande, jag skall nog sköta om dig, ge dig omsorg. Kramen ger också en 

känsla av att vara älskad och kan således tolkas som en bärare av naturlig mänsklig 

kärlek.      

 

Hopp som attribut till den naturliga vården 

Eriksson (2000) menar att en del av den naturliga vården är att ge den andre hopp.  

Hoppet ges genom att se, höra och hjälpa hen att uttrycka sig. Resultaten Kramen får en 
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att känna sig sedd, omtyckt och älskad och Kramen är ett sätt att förstå varandra kan 

relateras till denna syn på hopp.  Resultatet vittnar om att bli sedd innebär att bli sedd 

som den man är. Att bli sedd som en människa och inte en demenssjuk kan jämföras 

med Eriksson (1995) som menar ”att se” innebär att se den unika människan. Att se 

människan med vördnad, att bekräfta människans värdighet. Värdigheten blir därför 

också ett viktigt begrepp relaterat till hopp och den naturliga vården. Edlund (2012) 

beskriver även värdighet som att bli sedd och betraktad som någon. Hon relaterar till 

demensvården och beskriver värdighet som att se den vuxna personen bakom beteendet 

hos personen med demens. Både Erikssons (1995) och Edlunds (2012) beskrivningar av 

att se människan som en substans i hopp och värdighet samstämmer med temat Kramen 

får en att känna sig sedd, omtyckt och älskad och specifikt dess kategorier Att känna sig 

sedd och Att känna sig speciell och värdefull.  

 

Temat Kramen som ett sätt att förstå varandra kan speglas mot hoppet som ett sätt att 

hjälpa patienten att uttrycka sig (Eriksson, 1995). Detta kan speglas i resultatet Kramen 

som ett sätt att förstå varandra. Resultatet visar att kramen är ett sätt att säga att jag 

förstår dig fast man inte säger någonting, att man bekräftar att man förstår. Att kramas 

skänker hopp om att förstå varandra när språket inte längre är bevarat.  

 

Hoppet kan även enligt Benzein (2012) ses som en känsla att känna sig hemma samt ge 

mening i livet. Hilli (2007) beskriver människans längtan och sökande efter en plats där 

hon kan vara hemma, och som bekräftar hennes identitet och hennes sätt att vara. Detta 

kan jämföras med resultatets två teman Kramen väcker minnen som stärker identitet och 

Kramen lindrar hemlängtan. Resultatet vittnar om att kramen väcker minnen t.ex. från 

barndomen eller minnen av att vara mamma. Minnet beskrivs på så sätt att den 

demenssjuke nämner sin sons namn i samband med en kram.  Kramen ger en känsla av 

att vara hemma. Temat Kramen ger mening och får en att känna sig behövd ger 

ytterligare substans till hoppet som känsla att känna sig hemma och känna mening. 

Resultatet lyfter upp att den demenssjuke får tillbaka rollen som mamma, hon får ge 

kärlek och ha en betydelse. Att den demenssjuke få ge kärlek till en annan stärker såväl 

identiteten som stöder det mänskliga ämbetet enligt Lindström, Lindholm och 

Zetterlund (2014) att tjäna i kärlek och finnas till för den andre.     
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Vänskapen som förenande länk mellan en själv och den andre 

Vänskap kan ses som ett levande möte som är nödvändigt för att en naturlig vård ska 

fungera. Vänskap handlar därmed om ett ömsesidigt förhållande inom vilket såväl 

beroende som frihet förekommer.  Eriksson (1987) diskuterar vänskapen som element 

och begrepp inom den yrkesmässiga vården. Vänskap mellan vårdare och patient 

förverkligas genom vänskapens attribut men dess väsen kan vara annorlunda i en 

vårdsituation.  Ofta används inte begreppet ’vänskap’ i vårdsituationer, vanligare är det, 

att begrepp som ’vårdrelation’ och ’ömsesidig relation’ används. Denna syn på 

vänskapen inom en yrkesmässig vård bekräftas även av studiens respondenter.   

Resultatet Kramen skapar samhörighet belyser en ömsesidighet i form av ett delande av 

glädje och välmående. Andra dimensioner av vänskap enligt Eriksson (1987) är t.ex. 

kärlek, ömhet och medkänsla. Dessa dimensioner hittas också i resultatet inom teman 

som Kramen får en att känna sig sedd, omtyckt och älskad och Kramen är ett sätt att 

visa medkänsla, omsorg och ge tröst. Utgående från detta kan tolkas att kramen inom 

demensvården är bärare av vänskapens attribut.  

 

10.2.2 Kramen som en del av vårdandets substans – att ansa 

 

Som tidigare framkommit har Eriksson (1987) uttryckt att ansning kan vara att krama 

om någon. Den vårdande substans som utgör kärnan i begreppet ’ansa’ borde även gå 

att finna delar av i studiens resultat. Om så är fallet bör denna studie kunna styrka och 

tillföra substans till begreppet.  

 

Ansningens övergripande syfte beskrivs av Eriksson (1987) som det kroppsliga 

välbehaget. Även om ansning kan anta olika former karakteriseras ansningen av det 

konkreta. Ansning är en konkret kärleksgärning (Eriksson, 2000), och beröringen är ett 

mycket viktigt element i ansning.  Beröringen som en form av ansning beskrivs bl.a. 

tillföra patienten värme och närhet, att vårdaren vågar visa att hen verkligen bryr sig om 

patienten. Denna substans synliggörs även i resultatet i teman som Kramen är ett sätt att 

visa medkänsla omsorg och ge tröst och Kramen skapar en lugn och trygg tillvaro. 

Respondenternas utsagor beskriver kramen som ett sätt att visa medkänsla, att man 

verkligen bryr sig om personen. Likaså beskriver respondenterna kramen som en 

förmedlare av värme och närhet. Trygghet ses i resultatet också samspela med 
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upplevelse av värme och närhet. Respondenterna vittnar om att kramen ger en varm och 

trygg känsla för klienten. 

 

Ansning beskrivs av Eriksson (1987) också som ett sätt att bekräfta den andres identitet 

och individualitet, att återfå en plats i samhället. Respondenterna beskriver i temat 

Kramen väcker minnen som stärker identitet olika sätt som en kram kan upprätthålla 

den minnessjukes identitet. Att stärka, upprätthålla och bekräfta identitet ses här som 

synonyma. Det handlar om att krama om den demenssjuke på samma gång som 

vårdaren tilltalar hen med namn. Det handlar också om att identiteten bekräftas genom 

att den demenssjuke får en betydelse. Kramen väcker minnet av att vara mamma. 

Resultatet vittnar också om patienter som säger namnet på deras barn när de kramas 

med vårdare. Att ha en betydelse relaterad till upprätthållande av identitet framträder 

även i temat Kramen ger mening och får en känna sig behövd. Identiteten främjas i den 

mammaroll som respondenterna menar att kramen väcker hos den demenssjuke. 

Mammarollen ger känslan av att känna sig betydelsefull, eftersom den demenssjuke i 

egenskap av mammarollen får ge kärlek, tröst och trygghet.        

 

Ansning i form av beröring beskrivs av Eriksson (1987) ge positiv effekt på oro, ångest 

och smärta. Samma effekt framkommer tydligt i denna studies resultat. I temat Kramen 

lindrar oro och aggressivitet framkommer utsagor om hur kramen lindrar oro. Den 

skapar ett lugn i kroppen och är rogivande när den demenssjuke upplever oro.  Oro och 

ångest anses vara vanliga symtom vid demenssjukdom som dels kan relateras till den 

kognitiva funktionsnedsättningen och dels till den demenssjukes upplevelse av att 

förlora kontrollen över sin situation. (Ekman m.fl. 2012.) Oro som begrepp inom 

vårdvetenskapen är ett kliniskt begrepp inom kärnbegreppet lidande och kan orsakas av 

såväl fysiska, emotionella eller andliga upplevelser (Arman, 2012). Paralleller kan dras 

till Eriksson (1993) i sin beskrivning av lidandets kategorier sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidandet kan kortfattat beskrivas orsakas av 

sjukdom. Vårdlidandet orsakas av att vårdens ges på ett för människan ovärdigt sätt. 

Livslidandet är relaterat till vad det är att leva att t.ex. sakna livsmening eller upplevelse 

av att inte existera.  Alla kategorier av lidande kan uttryckas genom oro, och utgående 

från tolkningen kan andra delar av resultatet också tillföra element till lindrandet av den 

demenssjukes oro. I resultatet framkommer t.ex. kramen som ett sätt att skapa mening 

och betydelse. Kramen är ett sätt att bekräfta och visa kärlek och medkänsla i vårdandet. 
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Kramen är ett sätt att underlätta den demenssjukes kognitiva funktionsnedsättning, t.ex. 

när det gäller kommunikativ förståelse mellan vårdaren och den demenssjuke.          

 

10.2.3 Kramen som en del av en vårdande relation 

 

Grunden i vårdandet utgörs av vårdrelationen, d.v.s. relationen mellan patienten och 

vårdaren (Eriksson, 1992).  Alla vårdrelationer behöver inte dock inte vara vårdande. En 

vårdande relation kännetecknas av att patientens lidande lindras eller att hen åtminstone 

tillåts vara en lidande människa i vården.  Vårdaren i en vårdande relation ska vakta 

över patientens värdighet. (Kasén, 2012.) Bekräftelsen av människans absoluta 

värdighet, den unika människan är det yttersta syftet för vårdandets etik. En etik som 

framträder i en vårdande relation.  

 

von Post (1995) beskriver bekräftelse av patientens värdighet som att aldrig överge 

patienten.  Att inte överge kräver en relation där patienten och vårdaren tilltalar och 

berör varandra, vilket kan göras genom t.ex. tal och omfamningar. En sådan relation kan 

locka fram patientens värdighet, det unika i människan. Även Edlund (1995) är inne på 

samma linje då hon lyfter upp patienten som är i beroendeställning. Hens värdighet kan 

bevaras genom att se och förstå patientens behov samt att respektera de värden som är 

viktiga för patienten. Dessa beskrivningar av bekräftelse av värdigheten i en vårdande 

relation kan speglas i studiens resultat temat Kramen får en att känna sig sedd, omtyckt 

och älskad och Kramen ger mening och får en att känna sig behövd. Att förstå 

patientens behov synliggörs i resultatet som att kramen tillgodoser behovet att få ge 

kärlek, att trots sjukdomen få bära de roller varit betydelsefulla för personen. Det 

handlar om bekräftelse och respekt för människan bakom sjukdomen. Resultatet vittnar 

om betydelsen av att respektera den enskilda människan, att se hen som speciell och 

värdefull. Vårdaren ser en unik människa med rätt till frihet och bevarar människans 

värdighet i en vårdande relation.   

 

Ömsesidighet kan uttryckas som en unik stund av samvaro mellan vårdaren och 

patienten. Denna ömsesidighet kan ses som ett vårdande moment i en vårdande 

gemenskap. (Nurminen, 2012.) Rehnsfeldt (2012) beskriver ömsesidighet synonymt 

med bl.a. ”besvarad” och ”gemensam”, vilket ger en riktning till ömsesidigheten som 

något som är besvarat från båda parterna. Detta ses i studiens resultat där kramen 
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beskrivs som något ömsesidigt i den meningen att den väcker en glädje hos såväl 

vårdare som patient, d.v.s. hos båda parterna. Wiklund Gustin (2012) menar att när vi 

börjar se på den vårdande relationen som ömsesidig får medlidandet sin plats i 

vårdandet. Studiens resultat vittnar också om att kramen kan ge en ömsesidig tröst både 

för vårdaren och den demenssjuke. Att kramen är ett sätt att visa medkänsla och omsorg 

från båda parterna.        

 

Ömsesidigheten kan enligt Fredriksson (2012) även ses i den vårdande relationen i form 

av en jämbördig kommunikation mellan vårdaren och patienten. En sådan 

kommunikation grundar sig i ömsidig respekt mellan människor och kan även 

benämnas som en etisk kommunikation. Den etiska kommunikationen inom 

vårdrelationen blir viktig inte minst då patienten av olika skäl inte kan förmedla sig via 

tal, vilket beskrivs som ett vanligt symtom vid svår demenssjukdom.  

Kommunikationen i vårdrelationen sker då enligt Fredriksson (2012) främst i form av 

lyssnande, beröring och närvaro. Fredrikssons (2012) beskrivning sammanstämmer med 

denna studies resultat, vilket även belyser kramen som ett sätt att förstå varandra. 

Kramen blir ett gemensamt språk i det avseendet att den bär på en sorts underliggande 

betydelse och kommunikativ substans. Vårdaren kan genom att krama personen med 

demenssjukdom skapa ett utrymme där denne kan upprätta sin självaktning och 

autonomi trots avsaknad av talspråk.      

 

Kasén (2012) menar att en vårdande relation kan möjliggöras om patienten känner sig 

beskyddad av vårdaren. Detta kan tolkas in i studiens resultat beträffande kramen som 

ett sätt att skapa en lugn och trygg tillvaro. Kramen är ett sätt att ge trygghet. Resultatet 

vittnar om kramen som en trygg famn att vila i. Begreppet ’vila’ kan enligt Asp (2012) 

bära på substans av trygghet och tillit. Tillit i vårdrelationen kan i sin tur relateras till 

Eriksson (1992) där hon beskriver vårdrelationen som kärnan i vårdprocessen. 

Vårdprocessen i sin tur blir vårdande om en trygg relation upprätthålls till patienten. 

Tilliten synliggörs i resultatet inom temat Kramen skapar samhörighet. Resultatet 

vittnar om hur patienter som kramas börjar ty sig till vårdaren, vilket kan tolkas som ett 

behov av trygghet samt ett tecken på tillit gentemot vårdaren.  
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10.2.4 Sammanfattning 

 

Detta kapitel har berört kramens vårdande substans såsom den kunnat synliggöras inom 

studiens teoretiska utgångspunkter. Sammanfattningsvis kan tolkas att kramens 

vårdande substans kan skönjas inom de teoretiska utgångspunkterna: Naturligt 

vårdande, vårdandets substans att ansa och den vårdande relationen. En beskrivning av 

kramens vårdande substans illustreras i figur 5 på nästa sida.    

 

Inom ett naturligt vårdande framträder kramens substans som bärare av vårdande, 

eftersom den bekräftar den unika människan och framhäver en naturlig mänsklig kärlek. 

Kramen ses också som ett sätt att ge personen med demenssjukdom hopp. Hoppet ges 

genom att bekräfta och öka förståelsen för den demenssjuke. Den kanske viktigaste 

aspekten beträffande kramens möjlighet att skänka hopp är kramen som ett sätt att skapa 

hemkänsla. Kramen kan ge den demenssjuke känslan av ett hem som bekräftar hens 

identitet och hens sätt att vara.   

 

Kramen som en del av vårdandets substans – att ansa utgörs av kramen som ett sätt att 

tillföra den demenssjuke värme, närhet och trygghet.  Att ge en kram är att visa 

medkänsla och att man verkligen bryr sig. Även kramen som en del av att ansa kan 

bekräfta den demenssjukes identitet då genom att tillsammans med kramen bekräfta den 

demenssjuke med namn. På samma sätt kan kramen skapa betydelse för den 

demenssjuke, eftersom hen genom kramen får ge kärlek. Något som framkommer 

tydligt i studiens resultat är kramen som ett sätt att lindra den demenssjukes oro. Detta 

kan tydligt speglas mot Eriksson (1987) där hon beskriver ansning som en form av 

beröring som ger positiv effekt på oro och ångest.  

 

Enligt Kasén (2012) ska vårdaren i en vårdande relation vakta över patientens värdighet. 

Det handlar om att aldrig överge den demenssjuke och speciellt eftersom hen p.g.a. sin 

sjukdom är i beroendeställning. Kramen kan vara ett sätt att bekräfta denna värdighet, 

eftersom den kan få den demenssjuke att känna sig sedd, omtyckt och älskad. Kramen 

öppnar också för en ömsesidighet som är besvarad av både vårdaren och den 

demenssjuke, t.ex. gällande glädje och sorg. Kramen skapar även trygghet i 

vårdrelationen samt ökar förståelse mellan parterna.  
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Figur 5. Beskrivning av kramens vårdande substans 
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11 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Enligt Näsman och Nyholm (2015) ska vetenskapliga studier vara av god vetenskaplig 

kvalitet. Därför är en granskning av forskningen mycket viktig och dessutom ett led i ett 

vetenskapligt växande. Att bedöma kvaliteten i en hermeneutisk studie är dock inte helt 

enkelt, eftersom metodologin grundar sig på en tolkningsprocess. Problematiken hör 

samman med bedömningen av forskningsprocessens och resultatets giltighet. Eftersom 

hermeneutiken är en tolkningsvetenskap kan giltighetsbegreppet inte jämföras med att 

studien bör gå att upprepa med exakt samma resultat.  Giltigheten kan istället ses som 

ett möjliggörande för läsaren att konstatera rimligheten i de slutsatser som presenteras. 

Detta kräver dock att skribenten noggrant redogör för sina val och tankegångar genom 

studiens olika delar. I detta kapitel bedöms tolkningsprocessen och resultatets giltighet 

utifrån Näsmans och Nyholms (2015, s. 138–141) förslag på reflektionsfrågor relaterade 

till bedömning av forskningen och resultatets giltighet.  

 

11.1 Tolkningsprocessens giltighet 

 

I en kvalitativ forskningsprocess med hermeneutisk ansats bör skribentens egen 

förförståelse klargöras. Detta för att förståelsen för studiens resultat är bundet dels till 

skribentens förförståelse och dels till skribentens traditionstillhörighet. (Näsman & 

Nyholm, 2015.) Wallengren och Henricson (2012) påpekar att författaren genom att 

beskriva sin förförståelse påvisar sin pålitlighet.  

 

I denna studie beskrivs skribentens förförståelse i inledningen. Skribentens förförståelse 

har sin grund i hans erfarenhet av att arbeta som vårdare av personer med 

demenssjukdom. Förförståelsen är en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna för valet av 

studiens syfte och kontext. Förförståelsen har även stor inverkan på valet av studiens 

material, d.v.s. personal på demensboenden, eftersom utgångstanken är ett de med 

beaktande av individualitet bär på likadana erfarenheter som skribenten.       

 

Skribentens traditionstillhörighet är den vårdvetenskapliga caringtraditionen vid Åbo 

Akademi i Vasa. Den vårdvetenskapliga traditionen genomgår hela tiden förändring och 

utveckling och därför är det motiverat att tydliggöra studiens teoretiska perspektiv. Det 

perspektiv som varit grundläggande i denna avhandling är Erikssons caritativa 
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vårdteori. Detta framkommer och synliggörs i avhandlingens centrala faser. De 

teoretiska utgångspunkterna med utgångspunkt i begreppet ’vårdande’ och axiomet 

Vårdandet är till sitt väsen något naturligt, d.v.s. kallet att tjäna i kärlek härstammar 

alla från Erikssons caritativa vårdteori. Utöver det beskrivs även till viss del andra 

begrepp vilka utvecklats av forskare från Sverige, Finland och Norge. De är i sin essens 

vårdvetenskapliga begrepp men nödvändigtvis inte ursprungna ur Erikssons vårdteori.  

 

Litteraturöversikten består av nationella, nordiska och internationella studier. Studierna 

beskriver främst en generell beröring inom demens och äldrevård. Det hittades inga 

studier inom den tidigare forskningen som specifikt beskriver kramen som 

beröringsform. Detta ger delvis stöd för behovet av denna studie samtidigt som en 

kritisk granskning är befogad. Kan studier rörande kramen som beröringsform ha 

missats i litteratursökningen? Intuitionen säger att fenomenet att kramas borde vara en 

av människans vanligaste beröringsformer. Björk m.fl. (2017) visar på kramar och 

fysisk beröring som en av de vanligaste aktiviteterna på vårdhem för äldre.  Med hopp 

om att hitta ytterliga vetenskapligt belägg för kramens förekomst gjordes även 

sökningar inom social- och kulturvetenskaper, dock utan resultat. Tilläggas bör att en 

avgränsning gjordes i sökandet. Urvalskriterier för litteraturökningen var att enbart söka 

vetenskapliga artiklar i fulltext och att artiklar som publicerats före år 2000 förkastades.  

De studier som hittades inom den tidigare forskningen härstammade främst från 

nursing- och caringvetenskaperna. Dessa traditioner är naturligtvis av största betydelse 

med tanke på studiens eget perspektiv. Utgående från studiens litteratursökning 

konstaterades avsaknad av forskning som specifikt relateras till kramen som 

beröringsform. Denna kunskapslucka ger motiv för studiens relevans.   

 

Studiens syfte att öka förståelsen hur kramen som beröringsform kan vara vårdande för 

människor som lider av demenssjukdom, preciseras i kapitel 5 och upprepas 

återkommande genom avhandlingens olika delar. Syftet anses vara förenligt med det 

teoretiska perspektivet, eftersom begreppet ’vårdande’ utgör grundsubstansen i syftet 

såväl som perspektivet. Eriksson (1987) menar också att vårdandets substans – att ansa 

kan vara att krama om någon. Den tidigare forskningen motiverar syftet till den del att 

kramen som beröringsform relaterat till kontexten demensvård verkar vara outforskad. 

Däremot finns många vetenskapliga studier som visar på att beröring, främst i form av 

taktil massage, har vårdande effekter på äldre och minnessjuka. Studiens 

frågeställningar bedöms som tydliga och relevanta. Förtydligas kan gällande 
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frågeställning 1. Vad är en kram inom en kontext av demensvård grundar sig på 

kunskapsluckan gällande forskningen kring kramen som specifik beröringsform inom 

demensvård. Trots att förförståelsen och tidigare forskning kring beröring tyder på att 

en kram borde ha vårdande egenskaper är det av stor vikt inom denna studie att 

undersöka vad en kram inom demensvården är. Är den vårdande eller rentav något 

annat? Frågeställning 2. Vad är vårdande i en kram inom en kontext av demensvård är 

tydlig i sitt sökande efter kramens vårdande substans.                  

 

Studiens design beskrivs i kapitel 6. Designen är enkel och innehållsmässigt synliggörs 

forskningsprocessen stegvis. Själva forskningsprocessen är välbeskriven där kontext, 

material, metod och analys grundligt motiveras. Det finns alltid valmöjligheter 

beträffande val av material och metod. Enligt Näsman och Nyholm (2015) är det viktigt 

att sökarljuset riktas mot själva Saken med strävan av att avtäcka något av dess 

substans. Sökarljuset i denna avhandling har varit mot kramens vårdande substans inom 

en kontext av demensvård. Eftersom kontexten är demensvård riktades ljuset mot de 

som hade en tydlig anledning att förhålla sig till Saken. Här kunde personer med 

demenssjukdom, vårdare av personer med demenssjukdom och närstående till personer 

med demenssjukdom alla varit alternativ. Valet föll på vårdare av personer med 

demenssjukdom, vilket motiveras i kapitel 6. Även den valda metoden, d.v.s. 

fokusgruppmetoden samt dess för- och nackdelar diskuteras och motiveras i nämnda 

kapitel. Fokusgrupperna var tre till sitt antal och även om det finns återkommande 

mönster i alla grupper är antalet på gränsen för att uppnå teoretisk mättnad. Giltigheten i 

materialet kunde eventuellt ha stärkts ytterligare med någon fler grupp. Valet att ha tre 

grupper gjordes främst utgående från resurs- och tidsperspektiv.      

 

Eftersom skribenten fungerade som moderator är det troligt att dennes förförståelse på 

något sätt påverkat fokusgruppdiskussionen. Förhoppningsvis har den inte styrt 

deltagarnas åsikter utan istället gett moderatorn större förståelse för deltagarnas 

resonerande. För att motverka för stor styrning av moderatorn användes en 

intervjuguide (bilaga 5) som utformades baserat på Wibecks (2010) beskrivning av fem 

olika typer av frågor lämpade för fokusgrupper.   

 

Som analysmetod av materialet användes kvalitativ innehållsanalys baserad på 

Graneheim och Lundman (2004) som den beskrivs av Östman-Myllyoja & Nyström 

(2015). Analysens arbetsgång är tydligt formulerad, vilket borde stärka giltigheten i 
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analysprocessen. Skribenten har baserat på handledarens synpunkter även låtit 

omvärdera och reviderat analysresultatet ett flertal gånger med mål att verkligen göra 

Saken gripbar. Själva tolkningsrörelsen visas i bilaga 7 för att ge läsaren bättre 

möjligheter att följa tolkningsprocessen.   

 

11.2 Resultatets giltighet 

 

Näsman och Nyholm (2015) föreslår att resultatet bör diskuteras gällande vissa aspekter 

för att stärka dess giltighet. Bland annat bör resultatet vara rikt på nyanser, sanningslikt 

och nyskapande. Speglingen mot det teoretiska perspektivet bör vara rimlig samtidigt 

som även andra alternativa tolkningar diskuteras. Betraktas giltigheten ur den 

vårdvetenskapliga disciplinen är det själva Saken som om bör bli evident i resultatet, så 

även beträffande kliniskt perspektiv.  

 

Resultat delen i denna studie är relativt omfattande. Ur materialet framsteg totalt 24 

teman samt 110 kategorier relaterat till de båda frågeställningarna. För att synliggöra 

tolkningen underbyggdes resultatet med valda citat från materialet för att stärka dess 

giltighet. Näsman och Nyholm (2015) lyfter upp språkets betydelse för att utlägga 

förståelse. Språket i denna avhandling har också översatts från engelska, vilket kan 

medföra vissa betydelseskillnader. En möjligtvis ännu viktigare faktor beträffande språk 

är tolkningen av materialet. I två av tre fokusgrupper pratades österbottnisk dialekt. I 

transkriberingen översattes dialekten till standardsvenska och även citaten i 

resultatdelen är skrivna på standardsvenska. Eftersom skribenten relativt bra själv 

förstår aktuella dialekter samt är en del av den österbottniska kulturen borde materialet 

blivit tämligen korrekt översatt. Dock kan inte eventuella feltolkningar beträffande 

dialektordens essens samt kulturtillhörighet uteslutas.  

 

Kulturen i sig är också en faktor som inte beaktas inom denna studie. Alla fokusgrupper 

utgjordes av finlandssvenska deltagare, vilket gör att resultatet måste ses präglas av en 

finlandssvensk kultur. Hade studien genomförts t.ex. på en helfinsk ort i östra Finland 

med annan kulturell historia och andra influenser hade kanske resultatet sett annorlunda 

ut. Näsman och Nyholm (2015) menar dock att skribentens glasögon är kulturellt 

färgade enligt hens normer men kan komma att byta färg om Saken tilltalar tillräckligt 

starkt.  Skribentens förförståelse, vilken är att det vårdande i kramen kan ha kulturell 
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betydelse kan således vara felaktig. Men eftersom alla fokusgrupper hört till en viss 

kultur vore det oetiskt att inte beakta giltigheten på resultatet. För att höja giltigheten 

borde kanske studiens syfte avgränsats ytterligare till att undersöka vad som är vårdande 

i en kram inom demensvården i Österbotten. 

           

Fastän studiens resultat är avgränsat till en österbottnisk kultur borde ändå det 

omfattande antalet teman och kategorier som synliggjordes ge en mera nyanserad bild 

av resultatets mångfald. Motiverat är att man även här kan diskutera om det skulle ha 

varit bättre att ha gjort ytterligare en abstraktion av teman eller inte. Motiveringen till att 

inte göra det var främst vikten av att behålla det kliniska perspektivet. Trots det stora 

antalet teman valde skribenten ändå att lyfta fram de mera betydelsefulla tolkningarna i 

resultatdiskussionen. Bedömningen av tolkningars betydelse gjordes främst relaterad till 

det teoretiska perspektivet men även materialets prevalens och nyttan för kontexten, 

d.v.s. demensvården har inverkat. Resultatet kan dock inte åläggas en universell 

evidens, eftersom studien klart riktar sig till en specifik kontext. Kramens vårdande 

substans så som den framträder inom en kontext av demensvård behöver inte 

nödvändigtvis framträda på samma sätt inom en annan kontext.  Det skulle även vara 

missvisande att påstå att absolut evidens kan uppfyllas i alla avseenden. Med en absolut 

evidens avses ”att läsaren når visshet genom en omedelbar evidensupplevelse” (Näsman 

& Nyholm, 2015 s. 143.) Läsaren upplever att ett ljus går upp för hen och den sanna 

verkligheten inger ny förståelse. Att studien är riktad till en specifik kontext kan 

försvåra en absolut evidensupplevelse. Däremot kan en absolut evidensupplevelse 

möjligtvis framhävas om läsaren har en relation till den aktuella kontexten. Just att de 

specifika kontextuella dragen synliggörs stärker giltigheten för dess kliniska evidens 

och dess betydelse för klinisk praxis.  

 

I resultatdiskussionen jämförs resultatet mot bakgrunden som beskrivs i kapitel 2 samt 

den tidigare forskningen som beskrivs i kapitel 3. Det finns en risk relaterad till dessa 

jämförelser, eftersom den tidigare forskningen inte specifikt behandlar kramen som 

beröringsform. Den tidigare forskning som beskrivs i kapitel 3 framhäver beröring som 

allmänt fenomen. Flertalet vårdande egenskaper som visserligen är jämförbara med 

studiens resultat beskrivs i den tidigare forskningen, men syftet med denna studie är inte 

att generalisera kramen som en del av fenomenet beröring. Tanken är tvärtemot att lyfta 

ut och synliggöra kramen ur den generella beröringen. Syftet är att synliggöra hur 

specifikt kramen är vårdande inom demensvården.  
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Den spegling mot studiens teoretiska perspektiv som presenteras i kapitel 10 är till stor 

del begreppsbunden. De begrepp och idéer som presenteras inom det teoretiska 

perspektivet strävar efter att mötas likvärdigt i resultatet. Denna tolkning och detta 

förfarande, d.v.s. att dra direkta paralleller mellan resultat och teoretiska utgångspunkter 

är i sig riskabelt. En viss försiktighet bör iakttas gällande att likställa resultat och 

teoretiskt perspektiv. Mera sanningslikt vore att jämföra och relatera till vissa likheter. 

Därtill är källorna till vissa begrepp som resultatet speglas mot inte direkt knutna till 

Erikssons caritativa vårdteori, vilket dels kan ifrågasätta studiens giltighet samtidigt 

som det även är en bekräftelse på tolerans för andra perspektiv.  

 

Beträffande de slutsatser som framförs i denna avhandling anses de vara relevanta. De 

lyfter fram kramens mest betydande vårdande egenskaper relaterade till en kontext av 

demensvård, vilket är studiens syfte. Det som dock inte synliggörs i studien är hur andra 

metoder inom demensvården inverkat på resultatet. Med detta menas att trots att 

deltagare vittnar om att kramen t.ex. lindrar oro så är det möjligt att andra metoder, t.ex. 

validation, sång eller kommunikation och bemötande som är specifikt anpassade för 

personer med demenssjukdom använts tillsammans med kramen.  Om sådana metoder 

använts har de tillsammans med kramen troligtvis inverkat på lindrandet av oron. 

Användandet av intervjuguiden (bilaga 5) borde rimligtvis ha förbättrat möjligheten till 

att urskilja kramen från andra metoder.       
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12 SLUTSATS  

 

I detta kapitel presenteras studiens bärande slutsatser baserat på dess resultat i relation 

till tidigare forskning och Erikssons caritativa vårdteori. Slutsatserna bedöms utvidga 

befintlig forskning, eftersom de specificeras till kramen som beröringsform inom en 

kontext av demensvård. Slutsatserna bedöms också kunna komma till nytta inom klinisk 

praxis och framförallt för vårdare av demenssjuka. Slutsatserna illustreras i figur 6 för 

att ge läsaren bättre förståelse för helheten.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Studiens slutsatser 
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12.1 Slutsatser 

 

Som följer presenteras studiens slutsatser i punktform.  

 

* Kramen verkar vara en vårdhandling som har sin grund i ett naturligt vårdande. Den 

ses som naturlig och användbar inom en kontext av demensvård.   

 

* Kramen verkar kunna skapa en vårdande relation som innehåller ömsesidighet, 

samhörighet vänskap och förtroende. Därtill verkar kramen öka möjligheten för 

vårdaren och den demenssjuke att förstå varandra.     

 

* Kramen verkar vara en förmedlare av caritas. Den förmedlar en ömsesidig kärlek, 

tröst och omsorg mellan vårdaren och den demenssjuke.    

 

* Kramen verkar vara ett sätt att bekräfta den demenssjukes värdighet. Kramen öppnar 

för att kunna se den unika människan bakom demenssjukdomen.     

 

* Kramen verkar vara vårdande för den demenssjuke, eftersom den stärker identitet, ger 

trygghet och lugn, lindrar hemlängtan, lindrar oro, indrar aggressivitet och ger mening 

och betydelse. 

  

* Kramen verkar vara vårdande för vårdaren, eftersom den ger glädje, ger välmående, 

ger känsla av att vara värdefull och förmedlar det goda i vårdaren. 

 

* Kramen är något unikt för varje människa. Vissa människor vill kramas mera än 

andra, vilket också gäller för både vårdare och patienter inom en kontext av 

demensvård.  

 

Slutligen kan utgående från studiens resultat konstateras att kramen bör användas som 

en naturlig vårdform inom demensvården. Den kan med fördel användas tillsammans 

med andra inom demensvården vetenskapligt undersökta metoder som t.ex. validation, 

reminiscens och vårdarsång (Skog, 2012). Detta kunde också vara ett område för vidare 

forskning, att undersöka hur den vårdande substansen eventuellt stärks om kramen ges 

tillsammans med andra metoder inom demensvården.   
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Det är också av stor vikt att lyfta upp den unika aspekten i kramen som vårdform och 

det unika i vårdandet i allmänhet. Eriksson (1987) menar att varje vårdform bör 

innehålla något av det gemensamma i vårdandet för att helheten ska fungera. Vårdarens 

hand kan antingen fullända den vårdande substansen eller tillintetgöra den. Detsamma 

gäller kramen. En kram behöver nödvändigtvis inte tillföra den demenssjuke den 

vårdande substans som denna studie framhåller om den inte ges som en kärleksgärning 

av vårdaren. Är dock vårdaren bärare av en kärleksfull hållning med syfte att vårda får 

kramen potential att bli vårdande inom en kontext av demensvård.             
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Datum Sökord Databas Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

22.11.2016 Caring touch 

and Ozolins 

EBSCO, 

DOAJ, 

ELEKTRA 

1 1 1 1 

22.11.2016 Norberg and 

Dementia 

EBSCO, 

DOAJ, 

ELEKTRA 

34 3 2 0 

22.11.2016 Edberg and 

Dementia 

EBSCO, 

DOAJ, 

ELEKTRA, 

COPAC 

10 1 1 0 

22.11.2016 Ragneskog 

and 

Dementia 

EBSCO, 

DOAJ, 

ELEKTRA, 

COPAC 

4 1 0 0 

22.11.2016 

 

29.11.2016 

Touch and 

Dementia 

EBSCO, 

DOAJ, 

ELEKTRA 

122 8 

 

6 

4 

 

3 

2 

 

2 

22.11.2016 Touching 

and 

Dementia 

EBSCO, 

DOAJ, 

ELEKTRA 

17 4 2 1 

22.11.2016 Hug and 

Dementia 

EBSCO, 

DOAJ, 

ELEKTRA 

21 2 0 0 

22.11.2016 Embrace and 

Dementia 

EBSCO, 

DOAJ, 

ELEKTRA 

20 3 0 0 

22.11.2016 The hug and 

nursing 

EBSCO, 

DOAJ, 

ELEKTRA 

23 6 0 0 

22.11.2016 The hug and 

caring 

EBSCO, 

DOAJ, 

ELEKTRA 

16 2 1 0 

23.11.2016 

 

Touch and 

nursing 

EBSCO, 

DOAJ, 

ELEKTRA 

176 30 17 6 

29.11.2016 Touch and 

caring 

EBSCO, 

DOAJ, 

ELEKTRA 

57 4 2 2 

25.12.2016 Touch and 

elderly 

EBSCO 52 5 3 2 

28.12.2016 Cohen-

Mansfield 

EBSCO 109 5 2 0 

31.12.2016 Graneheim 

and 

Dementia 

Finnaportalen 20 3 2 0 

1.1. 2017 The hugh 

and social 

science 

Finnaportalen 0 0 0 0 
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1.1.2017 Universal 

and Culture-

Specific 

Properties of 

Greetings  

 

Finnaportalen 

 

 

 

 

1 1 1 0 

1.1.2017 Kathleen 

Keating and 

The hug 

therapy  

Finnaportalen 0 0 0 0 

1.1.2017 The Hug 

Therapy 

Finnaportalen 18 0 0 0 

1.1.2017 The Art of 

Hugging 

EBSCO host 1 1 0 0 

2.1.2017 Kosketus and 

hoitaminen 

Finnaportalen 3 0 0 0 

2.1. 2017 kosketus and 

dementia 

Finnaportalen 0 0 0 0 

2.1.2017 Halaus and 

Kosketus 

Finnaportalen 0 0 0 0 

2.1.2017 Beröring and 

vård 

Finnaportalen 6 0 0 0 

2.1.2017 Beröring and 

demens 

Finnaportalen 61 2 1 0 

2.1.2017 Kram and 

demens 

Finnaportalen 2 0 0 0 

2.1.2017 Kram and 

vård 

Finnaportalen 7 1 0 0 
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Författare, 

årtal, land, titel 

& källa 

Syfte, 

frågeställning 

Material, metod Resultat 

Ozolins, L-L., 

Hörberg, U. & 

Dahlberg, K. 

2015.   

 

Sverige 

  

Caring touch –

patients’ 

experiences in 

an 

anthroposophic 

clinical context. 

 

Scand J Caring 

Sci; 29, 834–842 

 

Att utforska och 

beskriva caritativ 

beröring ur ett 

patientperspektiv.  

Reflektive 

Lifeworld research. 

Fenomenologi.  

En caritativ beröring 

möjliggör vårdarens 

förståelse för 

patienten och 

stödjande av 

välbefinnande och 

hälsa.  

Morris, D., 

Henegar, J., 

Khanin, S. 

Oberle, G. & 

Thacker, S. 

2014. 

 

USA 

 

Analysis of 

Touch Used by 

Occupational 

Therapy 

Practitioners in 

Skilled  

 

Nursing 

Facilitie. 21, 

133–142 

Att observera 

frekvensen av 

expressiv och 

instrumental 

beröring av 

yrkesverksamma 

terapeuter på 

kvalificerade 

vårdinrättningar   

 

 

  

The Occupational 

Therapy Interaction 

Assessment 

(OTIA) är ett 

instrument som  

utvecklats av 

studiens forskare. 

Instrumentet har 

utvecklats för att 

samla in deskriptiv 

data. 

 

 

Majoriteten av 

beröring utförs i 

utförande av en 

vårdaktivitet emedan 

expressiv beröring är 

individualiserad och 

inte uppgiftsrelaterad 

samt ges i klar 

majoritet av 

kvinnliga utövare.    
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Författare, årtal, 

land, titel & 

källa 

Syfte, 

frågeställning 

Material, metod Resultat 

Lu, N., Gao, X., 

& Zhang, S. 

2014.  

 

Kina 

 

Attitudes on 

intimate touch 

during nursing 

care in China.  

 

International 

Journal of 

Nursing Practice;  

20, 221–225 

 

Att undersöka 

patienters attityder 

kring intim 

beröring utförd av 

vårdare.   

Kvalitativa 

fokusgrupp 

intervjuer 

Tematisk analys. 

(Aronson) 

Vårdare borde mera 

uppmärksamma 

patientens attityd och 

önskningar. Vårdare 

borde reflektera över 

sitt tillvägagångssätt 

och sin inställning till 

intim beröring.   

Heysang, I. & 

Eunjung, K. 

2008.  

 

USA 

 

Effect of Yakson 

and Gentle 

Human Touch 

versus usual care 

on urine stress 

hormones and 

behaviors in 

preterm infants: 

A guasi-

experimental 

study.  

 

International 

Journal of 

Nursing Studies;  

46, 450-458. 
 

Att undersöka 

effekten av Yakson 

och Gentle Human 

Touch metoderna i 

jämförelse med 

traditionella 

vårdmetoder på 

förtidigt födda 

spädbarns stress 

och beteende.  

Interventionsstudie.  Resultatet visar på 

lägre nivå av 

stresshormoner hos 

de prematurbarn som 

behandlats med 

Yakson och Gentle 

Human Touch.  
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Författare, årtal, 

land, titel & 

källa 

Syfte, frågeställning Material, metod Resultat 

Bong-Hee, K., 

Hee-Young, K. & 

Eun-Young, C. 

2015.  

 

Korea 

 

Effects of 

handholding and 

providing 

information on 

anxiety in patients 

undergoing 

percutaneous 

vertebroplasty.   

 

Journal of 

Clinical Nursing, 

24, 3459–3468. 

 

Att utvärdera effekten 

av handhållningsamt 

muntlig information 

och dess inverkan på 

ångest hos patienter 

under pågående 

percutaneous 

vertebroplasty  

operation.  

Intervention. Quasi 

experimentell 

metod.  

Att hålla handen 

under pågående 

percutaneous 

vertebroplasty  

operation kan 

mildra ångesten 

hos patienten.  

Pedrazza, M., 

Minuzzo, S., 

Berlanda, S. & 

Trifiletti, E. 2015.   

 

Italien 

 

Nurses’ Comfort 

with Touch and 

Workplace Well-

Being. Western  

 

Journal of 

Nursing 

Research, 37(6), 

781 –798. 
 

Att undersöka 

sambandet mellan 

vårdares komfort till 

fysisk beröring och 

deras välmående på 

arbetsplatsen.  

Enkätundersökning.  Om vårdaren 

känner sig 

bekväm med 

fysisk beröring av 

patienterna 

känner denne 

även större 

välmående på 

arbetsplasten.  
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Författare, 

årtal, land, 

titel & källa 

Syfte, 

frågeställning 

Material, metod Resultat 

Lindgren, L., 

Westling, G., 

Brulin, C., 

Lehtipalo, S., 

Anderson, ´M. 

& Nyberg, L. 

2011.  

 

Sverige 

 

Pleasant 

human touch is 

represented in 

pregenual 

anterior 

cingulated 

cortex.   

 

Neuromalge, 

59, 3427-3432. 
 

Att undersöka 

om beröring (hud 

mot hud) ger 

utslag I hjärnan i 

magnet röntgen.  

18 deltagare som 

undersöktes i 

magnet röntgen.  

Mänsklig beröring 

aktiverar en specifik del 

(pgACC) av hjärnan. 

Denna del aktiveras även 

t.ex. av opiater och 

placebo.   

Lindgren, L. 

Lehtipalo, 

S.,Winsö, O., 

Karlsson, M., 

Wiklund, U. & 

Brulin, C. 

2013.  

 

Sverige 

 

Touch 

massage: a 

pilot study of a 

complex 

intervention.  

 

Nursing in  

Critical Care, 

18(6), 269-

277. 

 

  

Att undersöka 

om en lugn, 

mjuk, lätt 

hudmassage kan 

minska ångest 

hos patienter 

inför hjärtkirurgi 

Interventionsstudie en lugn, mjuk, lätt 

hudmassage kan minska 

ångest hos patienter inför 

hjärtkirurgi 
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Författare, 

årtal, land, 

titel & källa 

Syfte, 

frågeställning 

Material, metod Resultat 

Routasalo, P & 

Isola, A. 1998.  

 

Finland 

 

Touching by 

Skilled Nurses 

in Elderly 

Nursing Care.  

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Science, 12, 

170-178.  

Att undersöka 

hur sjukskötare 

inom långvården 

använde beröring 

i vården av äldre 

som har tappat 

sin förmåga till 

ömsesidig verbal 

kommunikation.   

Videoinspelning 

som analyserats 

genom 

strukturanalys 

inspirerat av 

Ricoeur´s filosofi.  

Beröring inom äldreomsorg 

är individuell och unik och 

beröringens effekter skiljer 

sig från dag till dag. Det 

skapas en unik relation 

mellan vårdaren och 

patienten inom vilken 

beröringen har sitt unika 

mönster.  

Routasalo, P. 

1999.  

 

Finland 

 

Physical touch 

i nursing: a 

literature 

review.  

 

Journal of 

Advanced 

Nursing, 30(4), 

843-850.  

Att undersöka 

olika aspekter av 

beröring inom 

vård studier (läs: 

nursingsstudies) 

Litteraturstudie De studier som tidigare gjorts 

relaterat till beröring inom 

vården har fokuserats på tre 

huvudaspekter vilka är, 

användandet av beröring, 

effekter av beröring samt 

erfarenheter av beröring inom 

vård- och omsorg 
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Författare, 

årtal, land, 

titel & källa 

Syfte, 

frågeställning 

Material, metod Resultat 

Edvardsson, J., 

Sandman, P-O. 

& Rasmussen, 

B. 2003.  

 

Sverige 

 

Meanings of 

giving touch in 

the care of 

older patients: 

becoming a 

valuable 

person and 

professional. 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 12, 

601–609. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att belysa 

innebörden att ge 

beröring inom 

vården av äldre.   

Intervjuer av 

vårdare. Analys: 

Fenomenologisk-

Hermeneutisk 

inspirerad av 

Ricoeurs filosofi.  

Vårdarna i denna studie 

upplevde att genom att ge 

beröring till äldre patienter 

kände de sig själva mera 

värdefulla både som 

vårdare och person. 

Beröringen kräver alltid att 

vårdaren är känslig, 

observant och respektful.    
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Författare, 

årtal, land, 

titel & källa 

Syfte, 

frågeställning 

Material, metod Resultat 

Nicholls, D., 

Chang, E.,  

Johnson, A. & 

Edenborough, 

M. 2013.  
 

Australien 

 

Touch, the 

essence of 

caring for 

people with 

end-stage 

dementia: A 

mental health 

perspective in 

Namaste Care.  

 

Aging & 

Mental Health, 

17(5), 571 –

578. 

 

Denna studie är 

en del av en 

större studie med 

mål att förbättra 

inlärningen om 

palliativ vård av 

människor med 

svår demens-

sjukdom.   

Fokusgrupp 

intervju.  

I beröring av patienter med 

en grav demenssjukdom i 

livets slutskede så finns det 

inget behov av speciella 

beröringsformer som 

kräver träning av vårdaren. 

Den viktiga beröringen är 

den ”enkla” vardagliga 

beröringen. 

Rundqvist E. 

& Severinsson, 

E. 1999.  

 

Sverige 

 

Caring 

relationships 

with patients 

suffering from 

dementia: an 

interview 

study.  

 

 Journal of 

Advanced 

Nursing, 29(4), 

800-807. 

   

Att beskriva och 

analysera vårdare 

relationer med 

demenssjuka 

patienter.  

Hermeneutisk 

metodologi. 

Intervjuer. Analys 

inspirerad av 

Ricoeur.  

Vårdarens 

kommunikationsfärdigheter 

är mycket viktiga på ett 

boende för demenssjuka.  
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Författare, 

årtal, land, 

titel & källa 

Syfte, 

frågeställning 

Material, metod Resultat 

Norberg, A., 

Melin, E. & 

Asplund, K. 

2003.  

 

Sverige 

 

Reactions to 

music, touch 

and object 

presentation in 

the final stage 

of dementia: an 

exploratory 

study.  

 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies, 40, 

473–479. 

 

Att jämföra 

demenssjuka 

patienters 

reaktion på tre 

stimuli: beröring, 

musik och 

objekt.    

Observation. 

Analys av 

videoinspelning.  

Demenssjuka i det sista 

stadiet kan uppvisa 

reaktioner på beröring men 

att reaktionerna är 

individuella varvid 

vårdaren bör vara 

uppmärksam på vilka 

reaktioner denna skall 

söka. 

Gleeson, M. & 

Timmins, F. 

2004.  

 

Irland 

 

Touch: a 

fundamental 

aspect of 

communication 

with older 

people 

experiencing 

dementia.  

 

Nursing older 

people, 16(2), 

2004. 

  

Att undersöka 

användningen av 

beröring av äldre 

demenssjuka. 

Litteratur-

granskning.  

Beröring uppvisar 

vårdande. Beröring kan 

väcka känslor och 

återskapa delar av 

demenssjukes personlighet.  
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Författare, 

årtal, land, 

titel & källa 

Syfte, 

frågeställning 

Material, metod Resultat 

Hawranic, P., 

Johnston, P. & 

Deatrich, J. 

2008.  

 

Kanada 

 

Therapeutic 

Touch and 

Agitation in 

Individuals 

With 

Alzheimer’s 

Disease.  

 

Western 

Journal of 

Nursing 

Research, 

30(4), 417-

434.  

 

Att undersöka 

om terapeutisk 

beröring ger 

effekt mot 

agiterat beteende 

från 

demenssjuka 

åldringar.   

Interventionsstudie.  En preliminär slutsats kan 

dras om att terapeutisk 

beröring kan minska 

agiterat beteende hos 

demenssjuka men det krävs 

även andra strategier för att 

möta dylikt beteende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förfrågan om forskningstillstånd   Bilaga 3 (1/2) 

 

Till ..................  

Ärende: Förfrågan om forskningstillstånd/medverkan i forskning 

 

Mitt namn är Guy Rosenholm och jag studerar till magister i hälsovetenskaper 

(vårdvetenskap) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi. Jag 

skriver nu på min magisteravhandling i vilken syftet är att söka förståelse för hur 

kramen som beröringsform kan vara vårdande och hur den kan lindra lidande hos 

människor som lider av demenssjukdom. 

 

Forskning har visat att olika former av beröring är viktig i vården av demenssjuka.    

Beröringens effekter inom demensvården relateras främst till emotionellt stöd och 

används ofta i syfte att uppmuntra och skapa välbefinnande när den demenssjuke 

upplever agitation, oro, ångest och stress. Forskning påvisar även att taktil stimulering, 

lätt beröring, massage och omslutande beröring är vanliga beröringsformer i vården av 

minnessjuka. Inom denna kontext söker jag förståelse för kramens betydelse inom 

demensvården. Min förfrågan gäller tillstånd att genom föra en studie i form av 

fokusgruppsdiskussion med 3-6 frivilligare deltagare bland er personal på ............... En 

fokusgruppsdiskussion genomförs på så vis att en grupp utvalda deltagare diskuterar 

kring ett specifikt ämne. I denna studie är de utvalda deltagarna vårdare på boende för 

demenssjuka och ämnet relateras till vårdarnas upplevelser av att använda kramen som 

beröringsform i vården av demenssjuka. Fokusgruppsdiskussionen beräknas räcka ca. 

60 minuter.    

 

Fokusgruppsdiskussionen kommer att spelas in och transkriberas till text samt vara 

kodad för att bevara deltagarnas anonymitet. Ljudfilerna och de transkriberade texterna 

kommer att hanteras så att inte obehöriga kan ta del av dem. Deltagandet i studien är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas under studiens gång utan att orsaken behöver 

anges. Resultatet av studien väntas bidra med kunskap till enheten för vårdvetenskap 

vid Åbo Akademi samt till vården av demenssjuka.    

 

Om Ni ställer er positivt till denna förfrågan ber jag er kontakta mig och bekräfta detta 

via e-post eller telefon. Därefter kommer jag att till personalen på ............ lämna ett  
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brev om förfrågan om medverkan i fokusgruppsdiskussionen. Jag önskar att Ni 

bekräftar denna förfrågan senast måndag 20.2.         

 

Guy Rosenholm, Närpes 6.2.2017 

 

Kontaktuppgifter: 

Namn: Guy Rosenholm 

E-post: guy.rosenholm(a)abo.fi 

Mobil: 040-5857964 

 

Handledare:  

Namn: Camilla Koskinen, Docent, akademilektor 

E-post : camilla.koskinen(a)abo.fi 

Mobil : 358-(0)6-3247 390 
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Till personalen på .............. 

Ärende: Förfrågan om deltagande i fokusgruppdiskussion 

 

Mitt namn är Guy Rosenholm och jag studerar till magister i hälsovetenskaper 

(vårdvetenskap) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi. Jag 

skriver nu på min magisteravhandling i vilken syftet är att söka förståelse för hur 

kramen som beröringsform kan vara vårdande och hur den kan lindra lidande hos 

människor som lider av demenssjukdom.  

 

Forskning har visat att olika former av beröring är viktig i vården av demenssjuka.    

Beröringens effekter inom demensvården relateras främst till emotionellt stöd och 

används ofta i syfte att uppmuntra och skapa välbefinnande när den demenssjuke 

upplever agitation, oro, ångest och stress. Forskning påvisar även att taktil stimulering, 

lätt beröring, massage och omslutande beröring är vanliga beröringsformer i vården av 

minnessjuka. Inom denna kontext söker jag förståelse för kramens betydelse inom 

demensvården.   

 

För att kunna genomföra min studie söker jag nu deltagare till en fokusgruppsdiskussion 

bland er som arbetar på ......... Jag söker 3-6 deltagare och fokusgruppsdiskussionen 

genomförs på så vis att vi samlas och diskuterar kring era upplevelser av att använda 

kramen som beröringsform i ert arbete som vårdare av demenssjuka. Jag fungerar som 

samtalsledare och kommer att täcka in ett antal frågeområden med några på förhand 

uppgjorda frågor men i övrigt kommer diskussionen att vara fri och spontan.  

Diskussionen beräknas räcka ca. 45-60 minuter.  Fokusgruppsdiskussionen kommer att 

spelas in och transkriberas till text samt vara kodad för att bevara deltagarnas 

anonymitet. Ljudfilerna och de transkriberade texterna kommer att hanteras så att inte 

obehöriga kan ta del av dem. Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas under studiens gång utan att orsaken behöver anges.  

 

Fokusgruppdiskussionen genomförs datum, klockslag och plats 
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Om ni vill delta i diskussionen får man gärna anmäla intresset på förhand till mig via 

mejl eller sms. Har man frågor får man gärna kontakta mig. Mina kontaktuppgifter finns 

på baksidan av pappret.     

 

Guy Rosenholm, Närpes 24.2.2017 

 

Kontaktuppgifter och info 

Namn: Guy Rosenholm 

Utbildning: Socionom YH, Närvårdare, Specialyrkesexamen i ledarskap 

Arbete: Arbetar som vårdare av minnessjuka på demenshemmet Solbacken i Närpes 

Övrigt: Är en av grundarna till demensföreningen Trivas i Närpes samt fungerat som 

föreningens ordförande sedan 2004. Sitter sedan 2012 i ledningsgruppen för expert- och 

stödcentret Österbottens Minneslots.    

E-post: guy.rosenholm(a)abo.fi 

Mobil: 040-5857964 

 

Handledare:  

Namn: Camilla Koskinen, Docent, akademilektor 

E-post : camilla.koskinen(a)abo.fi 

Mobil : 358-(0)6-3247 390 
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Samtyckesformulär 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, 

bearbetas och behandlas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är 

frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att 

ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna 

fokusgruppdiskussion som handlar om vårdarnas upplevelser av att använda 

kramen som beröringsform i vården av demenssjuka.  

 

 

Ort/Datum/År: 

 

 

Deltagarens underskrift: _________________________________ 

 

Namnförtydligande:_____________________________________  

 

 

 

Forskarens underskrift: __________________________________ 

 

Namnförtydligande: ____________________________________ 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Namn: Guy Rosenholm 

E-post: guy.rosenholm(a)abo.fi 

Mobil: 040-5857964 

 

Handledare:  

Namn: Camilla Koskinen, Docent, akademilektor 

E-post: camilla.koskinen(a)abo.fi 

Mobil: 358-(0)6-3247 390 
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INTERVJUGUIDE 

 

1. ÖPPNINGSFRÅGOR  

 

* Välkomnande av deltagarna samt presentation av mig själv 

* Beskrivning av studiens syfte och forskningsfrågor 

* Beskrivning hur resultatet kommer att användas 

* Berättar varför jag valt just de som deltagare  

* Beskrivning av hur fokusgruppen genomförs 

 

 Grundtanken är att en diskussion för mellan deltagarna.  

 Forskaren fungerar som moderator och har en tillbakadragen roll men kan ställa 

frågor för att täcka in olika frågeområden.    

 Diskussionen spelas in, en i taget pratar. Moderatorn kommer att säga till om 

man börjar prata i munnen på varandra.  

 Mobiltelefonerna bör vara på ljudlös 

 Det finns inga rätt eller fel, bara olika åsikter och i diskussionen lyssnar man på 

varandra och respekterar allas åsikter. 

 I diskussionen använder vi deltagarnas förnamn. Moderatorn ber dem skriva 

namnet på namnskylten de har framför sig på bordet. Detta så att han lättare kan 

leda diskussionen. 

 Gör en överrenskommelse om att allt som sägs i gruppen är konfidentiellt och 

därför inte skall diskuteras utanför gruppen.    

 Berätta om hur deltagarnas anonymitet bevaras och om att de får avbryta 

deltagandet när som helst utan att specificera orsak. 

 Ber dem skriva under samtyckesformuläret.  

 

* Presentation av deltagarna 

 Hur länge har ni arbetat inom demensvården? 

 Varför har ni valt att arbeta som vårdare av demenssjuka? 

 Vad innebär det för er att vårda personer med demenssjukdom? 
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2. INTRODUKTIONSFRÅGOR 

 

 Vad betyder det för er att få en kram?  

 Är kramen något naturligt i ert arbete som vårdare av demenssjuka? 

 När använder ni kramar i ert arbete? 

 

 Skriv ner på ett papper de tre viktigaste motiveringarna till varför du anser att 

man ska använda kramar som beröringsform i vården av demenssjuka?  

 

Vi diskuterar motiveringarna och fördjupar svaren. Moderatorn listar ner 

motiveringarna en tavla. 

 

 Rangordna enligt vilka du tycker är de tre viktigaste motiveringarna. 

 Finns det situationer när man inte skall använda kramar i ert arbete? 

 

 

 

3. ÖVERGÅNGSFRÅGOR 

 

* Moderatorn berättar om en verklig situation där han själv använt kramen i sitt arbete 

som vårdare av demenssjuka. Moderatorn frågar sedan vad deltagarna har för 

erfarenheter av liknande upplevelser och situationer de vill berätta om.  

 

 Alla berättar en liknande situation 
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4. NYCKELFRÅGOR 

 

 

Källa: Skog (2012) Foto: Bengt-Göran Carlsson, NordicPhotos 

 

 Vad tänker ni på då ni der denna bild? 

 Hur kan kramen vara vårdande på denna bild? 

 Hur kan kramen lindra den demenssjukes lidande på bilden? 

 

 

Källa: Göteborgsposten 3.1.2016 Foto: Martin Björklund 
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 Vilken betydelse ger dockan den demenssjuke på denna bild? 

 På vilket sätt lindras den demenssjukes lidande? 

 

5. AVSLUTANDE FRÅGOR     

 

 Av allt som vi diskuterat här i dag angående kramen som beröringsform inom 

demensvården skulle ni lyfta fram som det viktigaste? 

 Är det något vi missat? 

 

TACK! 

 

 

Intervjuguiden är uppgjord med inspiration från följande källor:  

Colucci, E. 2007. 

Krueger, A-R. 2002.  

Wibeck, V. 2012. 

Wibeck, V. 2010 
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Vad är en kram inom en kontext av demensvård? 

 

Meningsenheter Kondensering Kod Kategori Tema 

Det är många som 

vill kramas. De 

kan ju komma 

med armarna 

öppna av sig själv. 

Man går rätt i 

famnen då bara.  

Många som vill 

kramas 

 

Många vill 

kramas 

 

Kramen är ett 

behov många 

har 

 

Kramen är ett 

behov för den 

demenssjuke 

Alla vet vad en 

kram betyder. Den 

säger mycket 

fastän man inte 

säger någonting. 

Man behöver inte 

säga någonting.  

 

Kramen ersätter 

ord 

Kramen är ett 

språk 
Kramen är ett 

gemensamt 

språk 

 

Man blir ju glad 

själv också. Att 

man har lyckats 

som vårdare. Det 

kan vara bra för 

båda. Det är ett 

givande och ett 

tagande.  

Man blir glad 

själv. Det kan 

vara bra för båda. 

Det är ett givande 

och tagande 

 

Den är bra för 

båda. Ett 

givande och 

tagande 

  

Något som är 

bra för båda. 

Något ömsidigt 

Kramen är en 

ömsesidig 

handling 

mellan vårdare 

och patient 

 

Hela deras dag 

kan ju bli 

annorlunda bara 

det finns en 

person som råkar 

gå och krama dem 

än att man bara 

går förbi.  

Hela deras dag 

kan ju bli 

annorlunda bara 

en person kramar 

dem och inte går 

förbi 

 

Den 

minnesjukes dag 

kan bli 

annorlunda om 

de blir sedda 

genom en kram 

 

Kramen gör att 

man känner sig 

sedd 

 

Kramen är en 

handling som 

bekräftar 

 

De har ofta 

hemlängtan och 

vill hem, de 

kanske gråter och 

då hjälper kramen. 

 

De har 

hemlängtan och 

kanske gråter och 

då hjälper 

kramen. 

 

Kramen hjälper 

mot hemlängtan 

 

Den ger tröst 

vid hemlängtan 

 

Kramen är en 

handling som 

förmedlar 

kärlek, tröst 

och omsorg  

 

Just det här att 

man får krama 

och hålla om dem, 

att det inte bara är 

mediciner, tvätt, 

utan det är mera 

det att man får 

kontakt eller vad 

det är. 

 

Att man får 

krama och hålla 

om dem, att det 

inte bara är 

mediciner m.m. 

 

Att krama och 

hålla om är en 

del av vården 

 

Den är en del 

av vården 

 

Kramen är en 

naturlig del av 

vården 
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Vad är vårdande i en kram inom en kontext av demensvård? 

 

Meningsenheter Kondensering Kod Kategori Tema 

Både i glädje och 

sorg tycker jag 

man använder 

kramar.  

 

Både i glädje och 

sorg använder 

man kramar.  

 

Används i både 

glädje och sorg 

 

En naturlig del av 

livet 

 

Kramen är  

något naturligt 

mänskligt 

 

Jag tror nog att 

det är att de med 

demenssjukdom 

känner sig trygga 

om de får en 

kram. De är 

trygga. 

 

De känner sig 

trygga om de får 

en kram. 

 

Känsla av 

trygghet 

 

Skapar trygghet 

 
Kramen skapar 

en trygg och 

lugn tillvaro 

 

Och man känner 

att det är någon 

som känner en, 

att de vågar röra 

en liksom. Att 

man känner 

varandra.  

 

Att man känner 

att någon vågar 

röra en. Man 

känner varandra   

 

Någon vågar 

röra 

 

 

 

 

 

Man känner 

varandra 

 

Man visar 

medkänsla 

 

 

 

 

En känsla av 

sammanhållning 

 

Kramen är ett 

sätt att visa 

medkänsla, 

omsorg och ge 

tröst 

 

Kramen skapar 

samhörighet  

 

En kram ger ett 

lugn och man 

känner sig 

värdefull och 

sedd.  

 

En kram ger ett 

lugn och man 

känner sig 

värdefull och 

sedd. 

 

Ger lugn 

 

 

 

Känsla av att 

vara värdefull 

och bli sedd 

 

Den ger lugn 

 

 

 

Att känna sig 

värdefull och bli 

sedd 

 

Kramen skapar 

en lugn och 

trygg tillvaro 

 

Kramen får en 

att känna sig 

sedd, omtyckt 

och älskad  

 

Vi har också en 

person här på 

boendet som 

alltid vill ha en 

kram på 

morgonen då hon 

kommer upp. Så 

hon tyr sig 

väldans till en då 

man ha kramat 

om henne.  

 

Hon tyr sig till 

en då man har 

kramat om 

henne. 

 

Ty sig till en 

efter att ha 

blivit kramat 

 

Skapar tillit 

 
Kramen skapar 

samhörighet 

 

 

 

 


