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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Demenssjukdomar drabbar människor över hela värden och har stor påverkan 

på de drabbades liv. Demenssjukdomar påverkar deras närstående, aktivitet, omgivning och 

erfarenhet av utevistelse. Personer med demenssjukdom vill ha möjligheten att vistas ute och 

påpekar att det ger hälsa, men att utevistelse för dem blir svårt utan rätt stöd och en säker 

omgivning. Syfte: Att beskriva utevistelsens betydelse för personer med demenssjukdom 

sett ur vårdarnas perspektiv Metod: Allmän litteraturöversikt beskriven av Friberg (2017) 

har använts. Tio vårdvetenskapliga artiklar har använts, studier med kvalitativ och 

kvantitativ metod har inkluderats.  Resultat: I resultatets första del presenteras likheter och 

skillnader i karaktär. Efter detta presenteras resultatet i följande tre teman; Utevistelse 

främjar känslor av välbefinnande och livskvalitet, Utevistelse främjar fysisk aktivitet och 

förbättrar psykisk status samt Utevistelsens främjar social interaktion. Slutsats: 

Utevistelse uppfattas som någonting bra för personer med demenssjukdom, det kan främja 

välbefinnande och livskvalitet. Det är betydelsefullt för att minska agitation, främja fysiska 

och kognitiva funktioner och det ger stöd åt social interaktion. 

Nyckelord: demens, hortikulturell terapi, litteraturöversikt, trädgård, vårdare  



ABSTRACT 

Background: Dementia affects people worldwide and has a big impact on affected people's 

lives. Dementia affects their relatives, activities, surroundings and experience of being 

outdoors. Persons with dementia want the possibility to be outside and noted that it provides 

health, but being outside was difficult without the right support and a safe environment. 

Aim: To describe the meaning of being outdoors for people with dementia trough a carer 

perspective. Method: General literature review described by Friberg (2017) was used. Ten 

articles of care sciences were used, studies with qualitative and quantitative method was 

included. Results: Similarities and differences in characteristics are presented first. The 

results are then presented in the following three themes; Being outdoors promotes emotions 

of wellbeing and quality of life, Being outdoors promotes physical activity and improves 

mental status and Being outdoors promotes social interaction. Conclusion: Being outdoors 

is perceived as something good for people with dementia, it can promote wellbeing and 

quality of life. It is meaningful for reduction of agitation, promotion of physical and cognitive 

functions and it provides support for social interaction.  

Keywords: carer, dementia, garden, horticultural therapy, literature review  
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1 INLEDNING  

I examensarbetet valdes intresseområdet utemiljöns betydelse för personer med en 

demenssjukdomsdiagnos beskrivet från vårdarnas perspektiv. Intresseområdet är hämtat 

från Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola. Kliniska adjunkter från 

akademin har tillsammans med vårdpersonal funnit områden som är speciellt viktiga att 

utöka kunskapen om. Detta ämne har valts då examensarbetets båda författare har bakgrund 

inom äldreomsorg då vi arbetat på korttidsverksamhet, hemtjänst och på äldreboende med 

demensavdelning. Vi har även i samband med verksamhetsförlagd utbildning på 

sjuksköterskeprogrammet mött personer med demenssjukdom och funnit ett intresse för hur 

demenssjukdomar påverkar individer på olika sätt, samt vad det finns för möjligheter att 

underlätta livet för dessa personer och deras närstående. Vi har båda erfarenhet av 

utevistelse med personer med demenssjukdom och har sett den effekt utevistelse kan ha och 

att det kan vara betydelsefullt för dem. Men har även noterat att utevistelse ofta prioriteras 

bort vid tidsbrist på arbetsplatser då det anses som en mindre viktig aktivitet framför flera 

andra, varvid intresse för detta specifika ämne har väckts. Vi har fått uppfattningen om att 

utevistelse verkar uppskattas av de flesta vårdtagare och vi själva har uppskattat de tillfällen 

vi fått till utevistelse med personer med demenssjukdom.   

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs centrala definitioner och en beskrivning av de begrepp som används i 

examensarbetet. Därefter beskrivs sjuksköterskans ansvar samt den vårdteoretiska 

referensram som examensarbetet utgår från. Vidare presenteras begreppet demens samt 

bakgrunden för trädgårdsterapi och dess användningsområden inom demenssjukvård. 

Slutligen beskrivs tidigare forskning som berör utevistelse för personer med demenssjukdom 

och bakgrunden avslutas med problemformuleringen. 

2.1 Centrala definitioner 

Detta stycke redogör för centrala definitioner av begrepp som är viktiga för examensarbetet. 

Enligt Nationalencyklopedin (2017b) innebär begreppet vårdare en person vars 

huvudsakliga uppgift är att vårda. Närstående är ett begrepp som, enligt 

Nationalencyklopedin (2017a), syftar till familjemedlemmar samt andra nära släktingar. 

Enligt Oxford English Dictionary (2017) betyder utevistelse, 'Outdoors', att vara utomhus.  
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 Beskrivning av begrepp i examensarbetet  

I detta stycke presenteras en beskrivning av vad de viktiga begrepp som används i 

examensarbetet innefattar. Personer med demenssjukdom syftar i examensarbetet till 

människor som lider av någon typ av demenssjukdom. Ingen skillnad på vilken typ eller grad 

av demenssjukdom görs för inkluderande i detta examensarbete. Med begreppet vårdare 

menas i examensarbetet personal inom hälso- och sjukvård, som exempelvis sjuksköterskor, 

undersköterskor, vårdbiträden och i detta fall även anhörigvårdare då dessa personer i vissa 

fall kan vara de som utför majoriteten av vården av personer med demenssjukdom. Med 

begreppet närstående menas familj eller andra personer i nära relation till personer med 

demenssjukdom, men som inte har en vårdande roll. Utevistelse definieras i 

examensarbetet som vistelse i utomhusmiljö. Den utomhusmiljö som arbetet kommer att 

beröra starkast är trädgårdsmiljö. Examensarbetet har dock inte exkluderat utevistelse i 

andra miljöer än trädgårdar. 

2.2  Sjuksköterskans ansvar enligt lagar, etisk kod och 

kompetensbeskrivning 

Svensk Sjuksköterskeförening (SSF, 2017) påpekar att sjuksköterskans arbete ska utföras i 

enlighet med gällande lagar, författningar och styrdokument. Sjuksköterskor i Sverige 

arbetar bland annat efter den svenska hälso- och sjukvårdslagen. Enligt 1§ 3 kap. av Hälso- 

och Sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) är målet med denna lag att ge god hälsa och vård på lika 

villkor till hela befolkningen, samt förebygga ohälsa. Vården som ges ska ges med respekt för 

alla människors lika värde, den enskildes värdighet och den som har störst behov ska ges 

företräde till vård. Enligt 1§ 5 kap. av Hälso- och Sjukvårdslag (SFS, 2017:30) ska 

verksamheten bedrivas så att kraven på god vård uppfylls. Vård ska därför bedrivas med god 

hygienisk standard, tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Vården 

ska även bygga på respekt för patientens självbestämmande samt att goda kontakter mellan 

patient och personal ska främjas. I 1§ 5 kap. av Patientlagen (SFS, 2014:821) står det att 

hälso- och sjukvården i möjligaste mån ska genomföras och utformas tillsammans med 

patienten. Enligt 2§ 5 kap. av Patientlagen (SFS, 2014:821) medverkar en patient själv i 

hälso- och sjukvården genom att denne utför behandlings- eller vårdåtgärder vilka ska utgå 

från patientens egna förutsättningar och önskemål. 

Enligt International Council of Nursing’s (ICN) etiska kod har sjuksköterskan ett ansvar att 

upprätthålla professionella värden så som, respektfullhet, lyhördhet, trovärdighet, 

medkänsla och integritet. Vidare menar ICN:s etiska kod att sjuksköterskan ska visa hänsyn 

för alla människors vanor, värderingar och tro. Sjuksköterskan har även ett etiskt ansvar att 

främja insatser som tillgodoser sårbara befolkningsgruppers hälsa och sociala behov (SSF, 

2014). Svensk Sjuksköterskeförening påtalar vikten av att sjuksköterskan visar respekt för 

det sårbara, för värdighet, integritet och autonomi hos patienten (SSF, 2016).   

Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterska finns sex kärnkompetenser. Dessa är 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och 

kvalitetsutveckling, ledarskap och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet samt säker vård 
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och informatik. Kompetensbeskrivningen påpekar även att sjuksköterskan ska ha ett 

helhetsperspektiv på patientens situation till detta hör bland annat aktivitet, rörlighet, sociala 

och kulturella faktorer (SSF, 2017).   

2.3 Vårdteoretiskt perspektiv 

Detta examensarbete använder Erikssons (1989) caritativa vårdteori, med fokus på begreppet 

hälsa och natur som teoretisk utgångspunkt för att knyta an resultatet till hälsobegreppet.  

Eriksson (1989) beskriver hälsa som ett tillstånd av välbefinnande, sundhet och friskhet som 

tillsammans utgör en helhet, men att hälsa inte nödvändigtvis behöver innebära frånvaro av 

sjukdom. Sundhet beskrivs som ett kännetecken för hälsa och att det handlar om en individs 

konsekvensinstinkt och agerande, en person som är sund agerar hälsosamt. Sundhet beskrivs 

som hälsans psykiska dimensioner. Friskhet påpekas handla om fysiska egenskaper och 

innefattar den fysiska hälsan. Friskhet beskrivs som funktionell och innebär att organsystem 

eller organ fyller sina funktioner. Välbefinnande beskrivs som en känsla som väcks i 

individen, det påpekas att individen ger uttryck för om denne befinner sig väl eller inte. 

Välbefinnande menas innebära att individen finner sig väl i betydelsen att vara frisk och 

sund. Friskhet, sundhet och välbefinnande kan finnas i olika grader. Det finns ett samband 

mellan dessa begrepp som leder till att en människa upplever hälsa eller inte gör det. 

Hälsa kan även ses som en kombination av tro, hopp och kärlek. Tron menas vara själva 

grunden till hälsa och blir en del av en referensram för tillvaron. Tron påpekas ge människan 

vördnad för livet vilket beskrivs kunna ge människan kraft och mod. Vidare beskrivs att tron 

inte kan förhindra ohälsa, men påpekas kunna hjälpa människan att få ett förhållningssätt till 

tillvaron som är kännetecknat av tillit. Vidare beskrivs hopp som förhoppning och riktad mot 

framtiden, men samtidigt starkt förankrat i nuet. Hoppet anses kunna ge riktning åt hälsan 

och tröst åt människan. Hopp beskrivs som en förväntan på förändring från verkligheten och 

hoppet innefattar viljan till denna förändring. Hoppet inbegriper en önskan vilket beskrivs 

göra rörelsen riktad mot en positiv förändring, från hopplöshet till hopp. Hopplöshet anses 

ge hoppet rörelse då människan upplever hopplöshet omedvetet men hopp medvetet. Kärlek 

beskrivs som att varje människa har en vision av kärlek och en föreställning av vad kärlek 

skulle betyda just för deras hälsa. Det beskrivs att kärleken är bunden till hälsa, då 

människan genom kärleken kan vara hälsa (Eriksson, 1989).  

Eriksson (1989) beskriver att människan har olika kraftkällor som ger möjligheter att finna 

vägar till hälsa. En av dessa är människans relation till naturen, förmågan att älska allt som 

lever och se det som en källa till hälsa och växt. Naturen beskrivs kunna ge hälsa åt 

människan och människan anses inte kunna vara hälsa om en natur som har hälsa saknas. 

Människan beskrivs ha ett ansvar för naturen, då människan är ett med den och hela 

ekosystemet. Naturen menas kunna utgöra en källa till kraft och livsmening för människan. 
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2.4 Demens 

Detta avsnitt kommer att redogöra för demenssjukdom och dess former samt beskriva hur 

närstående blir påverkade av demenssjukdom och hur aktivitet och omgivning påverkar 

personer med demenssjukdom. 

 Demenssjukdom 

World Health Organisation (WHO, 2017) påpekar att det idag runt om i världen lever cirka 

47 miljoner människor med någon form av demenssjukdom, samt att det varje år insjuknar 

omkring 9,9 miljoner personer. Globalt sett räknas dessa sjukdomar till några av de största 

orsakerna till funktionsnedsättning och osjälvständighet för äldre människor. 

 

Demenssjukdomar har en negativ påverkan på alla intellektuella funktioner, logiskt 

tänkande, minne samt att de medför personlighetsförändringar och med tiden även 

emotionella störningar. Vidare definieras demens som en kombination av försämring av 

minnet och minst en kognitiv förmåga, vilka i detta fall benämns som exekutiv eller visuo-

spatial förmåga. Sjukdomsförloppet beskrivs som att det så småningom leder till att personen 

som har sjukdomen avlider, då sjukdomen utvecklas med tiden och medför tilltagande 

funktionsnedsättningar på både psykiskt och socialt plan (Larsson & Rundgren, 2010).  

Larsson och Rundgren (2010) menar att den vanligaste uppdelningen av demenssjukdomar 

genererar tre olika typer; primärdegenerativa, vaskulära och sekundära. Med 

primärdegenerativa demenssjukdomar menas bland annat Alzheimers, Picks och 

Huntingtons sjukdom samt frontallobsdemens. Orsaken till dessa sjukdomar är okänd men 

gemensamt är att de innebär sjukdomsprocesser i hjärnans vävnader och att de tillhör den 

vanligaste gruppen av demenssjukdomar. Vaskulära demenssjukdomar däremot har en känd 

orsak, kärlskador i hjärnan som uppkommit efter exempelvis åderförkalkning. Hit räknas 

demenssjukdom efter hjärnblödning eller hjärninfarkt in, tillsammans med den vanligaste 

vaskulära sjukdomen som kallas Multi Infarkt Demens. Den tredje gruppen, sekundära 

demenssjukdomar, beror ofta på alkoholskador, B12-vitaminbrist eller en rubbning i 

vätsketrycket i vätskan som omger hjärnan. Även om demenssjukdomar vanligen delas upp i 

grupper förekommer ändå kombinationer av de olika sjukdomarna hos vissa personer.  

 

Larsson och Rundgren (2010) berättar om aspekter som är viktiga att ta med i beräkningarna 

vid vård av personer med demenssjukdom, bland annat nämns träning av motoriska 

funktioner i form av exempelvis gymnastik, dans eller promenader. Att aktivera personer 

med demenssjukdom kan hjälpa deras vardagliga liv och välbefinnande mycket, men det är 

av stor vikt att stimulansen blir på en individanpassad och lagom nivå för att inte skapa 

överstimulans då detta kan leda till stor trötthet, irritation och förvirring för dem.  

 

Tydlig information och väl genomtänkta miljöer är viktigt för personer med demenssjukdom 

eftersom det ofta kan vara problematiskt för dem att orientera sig och ta in sin omgivning. 

Dessa svårigheter kan skapa stora problem för deras närstående men också för dem själva. 

Att inte ha förmåga att förstå sin tillvaro är ofta fyllt av ångest och oro, därför bör de som 
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drabbas av demenssjukdom i möjligaste mån få vistas i en trygg och välbekant miljö (Larsson 

& Rundgren, 2010). 

 

Demenssjukdomar påverkar dock inte bara personer med demenssjukdom, utan har i många 

fall även en överväldigande effekt på deras närstående. Detta uttrycker sig i den fysiska, 

emotionella och ekonomiska stress som närstående upplever. Behovet av stöd från samhället, 

vården, finansiella och lagstiftande institutioner blir därför påtagligt (WHO, 2017). 

Närstående till personer med demenssjukdom kan uppleva både positiva och negativa 

aspekter. Vissa närstående beskriver motsägande känslor så som lättnad och ängslan när 

personer med demenssjukdom flyttar till äldreboende. De kan även uttrycka oro för att både 

de själva och personer med demenssjukdom ska dö långsamt (Cronfalk, Ternestedt, & 

Norberg, 2017). 

 

2.5 Utevistelse som trädgårdsterapi 

I examensarbetet berörs en hel del forskning som behandlar utevistelse i form av 

trädgårdsterapi. Detta avsnitt tjänar därför till att ge bakgrund och förståelse för 

terapiformen. 

Trädgårdsterapi benämns ofta inom forskning som hortikulturell terapi. Hortikulturell terapi 

är en icke farmakologisk terapiform som använder trädgårdar och trädgårdsaktiviteter för att 

minska stress och öka välbefinnande hos personer med demenssjukdom (Mitchell & Agnelli, 

2015). Denna terapiform definieras som användandet av plantor som ett terapeutiskt 

medium för att mål som är kliniskt definierade ska kunna uppnås, exempelvis rehabilitering 

(Sempik, Aldrige, & Becker, 2003). Terapeutiska aktiviteter som att så frön, gro grönsaker 

och även att sälja grönsaker påpekas kunna innefattas i hortikulturell terapi (Cipriani et al., 

2017; Mitchell & Agnelli, 2015).  

Miljön beskrivs som viktig när det handlar om vård av personer med demenssjukdom och 

terapeutiska parker eller trädgårdar har därför uppkommit för att hjälpa dem bibehålla sina 

förmågor och stimulera deras sinnen. Flera äldreboenden har skapat utomhusmiljöer eller 

upplevelseträdgårdar för att ge dem som bor på avdelningarna en chans att ta del av naturens 

tillgångar i en trygg miljö (Larsson & Rundgren, 2010). Hortikulturell terapi påvisas ha 

signifikant påverkan på mental hälsa och beteende. Det påpekas att hortikulturell terapi kan 

vara en effektiv metod för att behandla mentala symptom och beteenden för personer med 

demenssjukdom. Vidare beskrivs hortikulturell terapi kunna öka engagemanget i aktiviteter 

hos personer med demenssjukdom (Cipriani et al., 2017; Kamioka et al., 2014). 

I likhet med detta påpekas det att hortikulturell terapi kan ha fördelar för patienter i flera 

olika områden så som pediatrik, geriatrik och inom mentalvården. Hortikulturell terapi 

påpekas kunna påverka mentala funktioner, främja hälsa och välbefinnande samt livskvalitet 

(Cipriani et al., 2017). Hos personer som får vård i livets slutskede beskrivs hortikulturell 

terapi kunna lindra existentiella kval (Kam-Yuk Lai, Ka-Yan Lau, Yin Kan, Man Lam, & Yee 
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Fung, 2017). Hortikulturell terapi kan även ha terapeutisk effekt på personer med sjukdomar 

som depression, schizofreni och terminal cancer (Kamioka et al., 2014). 

2.6 Tidigare forskning 

Personer med demenssjukdom berättar i intervjuer om sina egna upplevelser av utevistelse, 

där de uttrycker att utevistelse är viktig för deras interaktion med andra människor. De 

uttrycker även sin uppskattning av utemiljön och påpekar den sociala aspekten av att sitta 

utomhus och prata (Duggan et al., 2008; Olsson, Lampic, Skovdahl, & Engström 2013). I 

kontrast till detta kan personer med demenssjukdom även uttrycka att sjukdomen förändrar 

deras möjligheter till utevistelse och interaktion med andra. Vissa personer med 

demenssjukdom beskriver att de ofta brukat gå ut och umgås med släkt och vänner men att 

sjukdomen påverkar dem så att de inte kan leva som förut. De kan beskriva att de begränsas i 

sin sociala interaktion med andra då de har svårare att gå ut (Caddell & Clare, 2011).  

En studie som genomförs på ett dagvårdsprogram visar att utevistelse är en daglig rutin på 

den observerade dagvårdsavdelningen. I samband med utevistelse kan personer med 

demenssjukdom berätta om minnen ifrån sina tidigare liv och erfarenheter av 

trädgårdsarbete. De kan även uttrycka frustration när de vill gå ut men inte kan göra så samt 

uttrycker att vistelse utomhus ger dem en känsla av kompetens (Rappe & Toppo, 2007).   

Det påvisas av närstående att personer med demenssjukdom kan ha en bristande insikt i hur 

deras utevistelse har förändrats sen de fick sin diagnos (Duggan et al., 2008). Personer med 

demenssjukdom kan uttrycka sina svårigheter med att orientera sig vilket ger dem negativa 

känslor som förvirring och rädsla (Duggan, et al., 2008; Olsson et al., 2013). De kan även 

uttrycka att förändringar i miljön påverkar deras utevistelse negativt, exempelvis när 

busstider ändras (Duggan et al., 2008).  

För att stödja personer med demenssjukdom vid utevistelse undersöks användandet av GPS-

system. De personer med demenssjukdom som testar dessa GPS-system uttrycker sig positivt 

till användandet av dessa system. De uttrycker bland annat att systemet ger dem trygghet då 

de vet att deras närstående kan se om de går vilse. De reflekterar även över om systemet kan 

påverka deras livskvalitet och hoppas att det ska stödja dem att fortsätta leva ett meningsfullt 

liv. Personer med demenssjukdom kan uttrycka att GPS-system är betydelsefulla då det ger 

dem mer frihet och självständighet när de vistas ute (Olsson, Skovdahl, & Engström, 2016; 

Pot, Willemse, & Horjus, 2012). 

Personer med demenssjukdom uttrycker i intervjuer hur samhällen skulle kunna se ut för att 

bättre möta deras behov. Ett återkommande tema i intervjuerna med dem är utemiljön, de 

påpekar då vikten av utemiljön, exempelvis tillgången till en miljö där de kan se på fåglar 

(Smith, Gee, Sharrok, & Croucher, 2016). Personer med demenssjukdom kan även ge uttryck 

för en uppskattning av naturen samt att utevistelse är viktigt för deras tillgång till frisk luft 

och att det kan ge dem ett emotionellt välbefinnande (Chalfont, 2007; Duggan et al., 2008). 

Det påvisas att personer med demenssjukdoms uppfattning av utevistelsens betydelse kan 

förändras beroende på situation. Personer med demenssjukdom kan, efter utevistelse, 
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uttrycka att motion är någonting viktigt för dem. De kan uttrycka uppskattning för naturen 

och påpeka att de tycker om att promenera bland vackra blommor (Mapes, 2012). 

I intervjuer uttrycker personer med demenssjukdom att vetskapen om att kunna fortsätta 

göra saker som de gjort tidigare är viktigt. De förklarar att utevistelse kan vara viktigt för att 

de ska kunna hålla kvar vid sin identitet. De kan även belysa att utevistelse är någonting 

positivt men som också påminner dem om vad de förlorat. Stimulansen av sinnena som 

utevistelse ger kan beskrivas som något positivt och kan liknas med medicin (Olsson et al., 

2013). Personer med demenssjukdom kan uttrycka att njutning, känslor av frihet, 

självständighet och minnen är viktigt för deras välbefinnande utomhus. De kan uttrycka att 

aktiviteter som att promenera, sitta utomhus och ta hand om trädgårdar med flera är 

aktiviteter som de föredrar (Olsson et al., 2013; Hendriks, Van Vliet, Gerritsen, & Dröes, 

2016).   

2.7 Problemformulering 

Tidigare forskning belyser personer med demenssjukdoms egna upplevelser och erfarenheter 

av utevistelsens betydelse. Personerna berättar om sin stora uppskattning av naturen och 

betydelsen av tillgång till frisk luft. De påtalar att utevistelse är viktigt för den sociala 

interaktionen, för att kunna hålla kvar i sin identitet och de liknar även utevistelse med 

medicin. Däremot berättar personerna även om flera problem som kan förekomma när de 

vistas utomhus. Ett av de större problemen som de berättar om är att de får svårt att 

orientera sig och lätt går vilse när de vistas utomhus. De berättar även att sjukdomen har 

förändrat deras liv och förändrat utevistelse för dem och genom detta även tillgången till 

social interaktion. Då tidigare forskning fokuserat på personer med demenssjukdom och inte 

berör vårdares perspektiv ämnar examensarbetet lyfta fram vårdares syn på utevistelse. Det 

blir viktigt för den svenska allmänsjuksköterskan och andra vårdare att inneha kunskap om 

utevistelsens betydelse, då lagar som Hälso- och sjukvårdslagen påtalar att vårdens mål är att 

ge god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.  Naturen kan ses som en resurs 

och väg till hälsa samt att personer med demenssjukdom kan påtala att utevistelse ger dem 

hälsa. Utevistelse kan på så vis ge god hälsa till denna befolkningsgrupp och därigenom gå i 

linje med hälso- och sjukvårdslagens mål. Utan kunskap om vad utevistelse betyder för 

personer med demenssjukdom uppstår svårigheter med att uppnå dessa mål. Vårdare 

behöver därför kunskap om vad utevistelsen betyder för personer med demenssjukdom och 

om utevistelse har några fördelar som kan hjälpa dem att möta dessa personers behov. 

Examensarbetet ämnar undersöka vilka kunskaper vårdare har och hur det yttrar sig. 

Förhoppningen är att genom examensarbetet bidra med en beskrivning av vårdares 

perspektiv på utevistelse och dess betydelse för personer med demenssjukdom. 
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva utevistelsens betydelse för personer med demenssjukdom sett ur 

vårdarnas perspektiv. 

4 METOD 

Examensarbetet utgår från en allmän litteraturöversikt, vilken beskrivs av Friberg (2017). En 

litteraturöversikt beskrivs som att den ska genomföras utifrån ett flertal motiv; att skapa en 

överblick över ett specifikt område, att bilda en beskrivande sammanfattning av området, att 

träna på ett arbetssätt som är strukturerat genom att sammanfatta tidigare publicerat 

forskningsresultat och att skapa en grund för kritisk granskning av ett specifikt 

kunskapsområde. Det första steget i en litteraturöversikt beskrivs vara att anlägga ett 

helikopterperspektiv. Detta genomförs genom en inledande litteratursökning. Det andra 

steget som beskrivs är att avgränsa till ett urval av studier (Friberg, 2017).  

Denna metod valdes då den inte är begränsad till att inkludera forskning av en viss ansats 

utan tillåter inkludering av artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixad metod. Då det 

under den inledande litteratursökningen framgick att mängden artiklar inte fanns för att 

enbart inrikta sig på uteslutande kvalitativa eller kvantitativa studier valdes denna metod 

framför andra. Metoden ansågs kunna generera data i form av både kvantitet, bredd och djup 

och på så sätt bidra till en helhetsbild som skulle kunna svara på syftet.  

4.1 Urval och datainsamling 

I examensarbetet användes sökmotorer såsom Cinahl plus och PubMed. Cinahl plus var en 

speciellt viktig databas för forskning inom vårdvetenskap då den innefattade i stort sett alla 

vårdvetenskapliga journaler som var skrivna på engelska. PubMed var en gratis resurs som 

gav tillgång till MEDLINE vilket ansågs vara en stor databas och en bra källa för bland annat 

biomedicinsk litteratur, men även vårdvetenskaplig litteratur fanns att tillgå (Polit & Beck, 

2016).  

Boolesk söklogik utnyttjades i examensarbetet. Söklogiken användes för att bestämma vilket 

samband olika sökord skulle ha till varandra. Söklogiken utnyttjade så kallade sök-

operatorer, de vanligaste var AND, OR och NOT. Den absolut vanligaste var AND, vilken 

användes för att sätta ihop två termer för att bilda en söksträng (Östlundh, 2017). I 

examensarbetet utnyttjades endast termen AND. I examensarbetet användes även trunkering 

som beskriven av Östlundh (2017), vilket betyder att databasen tillåts söka efter ett sökords 

alla böjningsformer. 



9 

Sökningarna riktades in på relevant litteratur som i detta fall var vetenskapliga artiklar. 

Beslut togs om ett antal relevanta sökord, vilket Friberg (2017) belyste som viktigt. De sökord 

som kom att användas var; ’dementia’, ’carer’, ’outdoor’, ’nursing staff’, ’nurs*’, ’garden’, 

’horticulture’ och ’horticultural therapy’. Enligt Friberg (2017) kan det vara svårt att finna bra 

sökord och vidare sökningar kan därför bli nödvändiga för att finna relevanta studier. Baserat 

på detta utökades sökorden med ytterligare tre stycken, vilka var; ’non-pharmacological 

intervention’, ’staff perception’ och ’environment’. Dessa sökord valdes då det resonerades att 

de skulle kunna generera relevanta artiklar.   

Inklusionskriterier för att en artikel skulle få användas i resultatet var; att den var en 

vetenskaplig text, berörde ämnet ‘personer med demenssjukdom’ och ‘utevistelse’, ett etiskt 

ställningstagande skulle finnas, samt att artiklarna skulle ha ett vårdarperspektiv. De 

exklusionskriterier som blev fastställda var följande; icke vårdvetenskapliga artiklar, studier 

som inte berörde personer med diagnostiserad demenssjukdom, litteraturöversikter och 

bokrecensioner. Begränsningar som fastställdes var att artiklarna skulle vara tillgängliga i 

fulltext, peer reviewed och vara skrivna på engelska. Begränsningen gällande år var att 

artiklarna inte skulle vara äldre än 2007. Detta bestämdes då den inledande begränsningen, 

som var att artiklarna inte skulle vara äldre än 2012, inte genererade tillräckligt många 

artiklar med rätt perspektiv. Begränsningen utökades alltså med fem år under insamlingens 

gång. 

Sammanlagt genomfördes 8 sökningar i Cinahl plus och 2 sökningar i PubMed, vilka 

resulterade i sammanlagt 170 träffar. Av dessa 170 artiklar hade 100 stycken en tillgänglig 

abstract som lästes igenom, utöver detta lästes 62 artiklar igenom för att kontrollera 

perspektiv och vetenskaplig struktur. Detta resulterade i att 10 artiklar valdes ut för 

kvalitetsgranskning, se sökmatris (bilaga A). Övriga 160 artiklar förkastades av olika 

anledningar, exempelvis på grund av att artiklarna hade fel perspektiv, saknade vetenskaplig 

struktur eller av någon anledning inte kunde öppnas i full text.  

Inför kvalitetsgranskningen kodades artiklarna och de sorterades upp i tre kategorier; 

kvalitativa studier, kvantitativa studier och studier med mixad metod. Kvalitetsgranskningen 

utgick från Fribergs (2017) kvalitetsfrågor, där studier med kvalitativ metod ställdes mot 14 

frågor som utgjordes av 19 delfrågor och studier med kvantitativ metod ställdes mot 13 frågor 

som utgjordes av 21 delfrågor. När det gällde studier med mixad metod kombinerades dessa 

frågor och studierna ställdes därmed mot 14 frågor som utgjordes av totalt 22 delfrågor, se 

frågor till kvalitetsgranskning (bilaga C).  

Varje fråga poängsattes med en till tre poäng per fråga beroende på hur många delfrågor den 

innehöll. Detta innebär att kvalitativa artiklar kunde få maximalt 19 poäng och ansågs ha hög 

kvalitet om de fick 17–19 poäng. Artiklar som fick 11–16 poäng ansågs ha god kvalitet och 

artiklar som fick 1–10 poäng ansågs ha låg kvalitet. De kvalitativa artiklar som ansågs ha god 

eller hög kvalitet inkluderades i examensarbetet. Kvantitativa artiklar kunde få som högst 21 

poäng, dessa ansågs ha hög kvalitet om de fick mellan 19–21 poäng, god kvalitet om de fick 

mellan 13–18 poäng och låg kvalitet om de fick mellan 1–12 poäng. För analys av artiklar som 

använde mixad metod slogs de frågor som rörde metod ihop för att både de kvalitativa och de 

kvantitativa aspekterna skulle kunna bedömas. Artiklar med mixad metod kunde därför få 
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som högst 22 poäng. Artiklar som fick mellan 20–22 poäng ansågs vara av hög kvalitet, 

artiklar som fick mellan 14–19 poäng ansågs vara av god kvalitet och artiklar som fick mellan 

1–13 poäng ansågs ha låg kvalitet. Beslut om att även ge stärkande poäng om studierna hade 

ett tydligt formulerat syfte och om resultatet tydligt svarade på syftet. Även studier med 

tydliga etiska resonemang kunde ges stärkande poäng, då de involverade människor som 

deltagare. Artiklarnas poängsättning utifrån kvalitet återfinns i artikelmatrisen (bilaga B). 

Kvalitetsgranskningen resulterade i att samtliga 10 artiklar hade tillräckligt god kvalitet för 

att ingå i examensarbetet. 

4.2 Genomförande och analys 

Fribergs (2017) analysmetod för allmän litteraturöversikt beskrivs i tre steg. Steg nummer ett 

innefattar upprepade genomläsningar av de valda studierna för att innehåll och sammanhang 

ska förstås. Det andra steget som beskrivs är att studierna dokumenteras i en översiktstabell. 

Under det tredje steget jämförs likheter och skillnader i teoretiska utgångspunkter, syfte, 

metod, analysgång och resultat. Därefter sker sammanställningen, materialet sorteras då 

utefter likheter och skillnader. 

I enlighet med Fribergs (2017) första analyssteg lästes de utvalda studierna igenom fler 

gånger för att en djupare förståelse skulle uppnås. Anteckningar i form av korta 

sammanfattningar skrevs därefter för att kunna ge stöd åt analysarbetet. Det andra 

analyssteget var att dokumentera studierna i en översiktstabell, publikationsinformation, 

titel, syfte, metod, antal deltagare och resultat dokumenterades därför i en artikelmatris 

(bilaga B).    

Friberg (2017) beskriver sitt tredje steg som sökandet efter likheter och skillnader samt 

sammanställning av analysen. Med anteckningar och översiktstabell som grund 

identifierades likheter och skillnader i syfte, teoretisk referensram, metodologiska 

tillvägagångssätt och analys, vilka sedan skrevs ned. Därefter identifierades likheter och 

skillnader i studiernas resultat. För att underlätta identifiering av likheter och skillnader 

inför sammanställning av resultat, färgkodades anteckningarna utifrån vilket ämne de 

berörde. Friberg (2017) påpekar att kvalitativa och kvantitativa studier presenterar sitt 

resultat olika och att direkta jämförelser därför inte kan genomföras. Därför sammanställdes 

likheterna och skillnaderna inom de olika ansatserna var för sig först. Analysen kulminerade 

sedan i en beskrivande sammanställning där likheter och skillnader i resultat sorterades 

inom tre teman. 

4.3 Etiska överväganden 

Codex (2017b) beskriver oredlighet i forskning som stöld av resultat, fabricering och 

förfalskning av data och plagiat. Polit och Beck (2016) beskriver oredlighet i forskning på ett 

liknande sätt samt att det är viktigt att undvika att kopiera, förfalska, förvränga eller plagiera 

resultat och data vid efterforskningar. Vidare beskrivs plagiat som att använda någon annans 
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resultat utan att tydligt hänvisa till källan. Med detta i åtanke används APA-systemet som 

referenshanteringssystem i examensarbetet för att undvika plagiering och oredlighet.  

Det konstateras att forskningsetiska nämnder har till uppgift att förhandsgranska 

forskningsprojekt. Nämnderna ska bedöma om projekt är försvarbara att genomföra, de 

bedömer om de förväntade vinsterna överstiger eventuella risker. Nämnderna ska även 

säkerställa huruvida deltagarna får god information om deltagande och kan ge informerat 

samtycke (Codex, 2017a). Polit och Beck (2016) beskriver riktlinjer för att kritiskt granska 

etiska aspekter i studier, en av de största aspekterna är om en studie har blivit godkänd av en 

etisk nämnd. Med denna information i åtanke beslöts att endast studier som genomgått en 

etikprövning skulle inkluderas i examensarbetet.   

 

5 RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras i två delar. Den första delen innefattar en presentation av 

studierna som ligger till grund för detta examensarbete. Den andra delen består av de tre 

teman som framkommit genom analys av artiklarnas resultat. 

5.1 Likheter och skillnader i studiernas karaktär 

Här presenteras likheter och skillnader i kontext, teoretiska perspektiv, syfte, metodologiska 

tillvägagångssätt och analysgång. 

 Studiernas kontext 

Urvalet av studier som analyserades skiljde sig relativt stort från varandra geografiskt, till att 

börja med var två genomförda i Skandinavien (Edvardsson, Petersson, Sjögren, Lindkvist, & 

Sandman, 2013; Gonzalez & Kirkevold, 2015). Två utförde sina undersökningar i 

Storbritannien (Backhouse, Killett, Penhale, & Gray, 2016; Hewitt, Watts, Hussey, Power, & 

Williams, 2013). En studie var ensam med att ha genomfört sina undersökningar på två 

platser, i Storbritannien och i Canada (Spring, Viera, Bowen, & Marsh, 2014). Vidare 

genomfördes tre studier i Nordamerika, varav två i Canada och en i USA (Hall, Mitchell, 

Webber, & Johnson, 2016; Hernandez, 2007; Lee, Chaudhury, & Hung, 2016). Avslutningsvis 

var två studier gjorda i Oceanien, den ena i Australien och den andra i Nya Zealand (Bolton, 

Loveard, & Brander, 2017; Edwards, McDonnell, & Merl, 2012). 
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 Likheter och skillnader i syfte 

Likheter återfanns mellan flera studier då flera studier berörde utevistelse i trädgård i sina 

syften (Edwards et al., 2012; Gonzalez & Kirkevold, 2015; Hall et al., 2016; Hernandez, 2007; 

Hewitt et al., 2013; Spring et al., 2014). Vidare likheter kunde påpekas då ett antal studier 

lyfter fram vårdares perspektiv i sina syften (Bolton et al., 2017; Edwards et al., 2012; 

Gonzalez & Kirkevold, 2015; Hernandez, 2007; Lee et al., 2016). En stor likhet som kunde 

påvisas var att flera studier tydligt lyfte fram personer med demenssjukdom i sina syften 

(Backhouse et al., 2016; Bolton et al., 2017; Edvardsson et al., 2013; Edwards et al., 2012; 

Hernandez, 2007; Hewitt et al., 2013). 

Skillnader kunde påvisas och några studier beskrev syften som markant skiljde sig ifrån de 

övriga. Edvardsson et al. (2013) ämnade utforska punktprevalensen av deltagande i 

vardagsaktiviteter för personer med demenssjukdom, vilket var unikt för denna 

studie. Backhouse et al. (2016) utforskade användandet av icke farmakologiska 

interventioner för att hantera beteende och psykologiska symtom i demens. Spring et al. 

(2014) skiljer sig ifrån de andra studierna då den behandlade en specifik demenssjukdom, 

Huntingtons sjukdom. Lee et al. (2016) och Gonzalez och Kirkevold (2015) skiljer sig ifrån 

alla de övriga studierna då de inte berör personer med demenssjukdom i sina syften.  

 Likheter och skillnader i teoretiska utgångspunkter 

Flera av de teoretiska referensramarna var lika då utgångspunkten var ett hortikulturellt 

perspektiv. Dessa teorier beskrev att hortikulturell terapi kunde ha positiva effekter för 

personer med demenssjukdom. Teorierna beskrev även att hortikulturella aktiviteter kunde 

vara meningsfulla för personer med demenssjukdom (Edwards et al., 2012; Hall et al., 2016; 

Hewitt et al., 2013; Spring et al., 2014).  

Skillnader kunde uppfattas då vissa teoretiska referensramar utgick ifrån ett miljöperspektiv. 

Lee et al. (2016) hade fokus på teorier om den fysiska miljöns påverkan på livskvalitet. 

Hernandez (2007) beskrev teorier angående icke terapeutiska miljöer och att dessa 

påverkade personer med demenssjukdom negativt. Vidare skillnader kunde påvisas i det att 

teoretiska referensramar angående personcentrering nyttjades. Personcentrering beskrevs 

som fördelaktigt för personer med demenssjukdom och för deras vårdare (Bolton et al., 2017; 

Edvardsson et al., 2013).  

Ytterligare skillnader bland de teoretiska referensramarna kunde även påvisas. Gonzalez och 

Kirkevold (2015) beskrev 'attention restoration theory' som utgångspunkt. Teorin beskrivs ha 

två nyckel-områden för att stödja kognitiva funktioner, förändringar i miljö och förflyttandet 

av uppmärksamhet. Backhouse et al. (2016) utgick från en icke farmakologisk referensram. 

Utgångspunkten som beskrevs var att icke farmakologiska handlingar kan lindra symptom 

direkt genom förändrat beteende och indirekt genom förbättrad livskvalitet. 
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 Likheter och skillnader i metodologiska tillvägagångssätt 

De kvantitativa studierna skiljde sig i urval. Gonzalez och Kirkevold (2015) beskrev att de 

nått både chefer och vårdpersonal, många av dessa var kvinnor med utbildning inom vård, 

302 personer ingick i deras urval. I kontrast till detta var det enda urvalet som Edvardson et 

al. (2013) beskrev antalet enkäter som vårdare fyllt i angående de personer med 

demenssjukdom som de arbetade med, antalet enkäter var sammanlagt 1471.  

De kvalitativa skiljde sig i urval. Två hade ett lägre antal deltagare, 10 respektive 6 (Bolton et 

al., 2017; Lee et al., 2016). I kontrast till detta hade två ett högre antal deltagare, 72 

respektive 45 personer deltog i studierna. Det redovisades även att personer med 

demenssjukdom deltagit i observationer (Backhouse et al., 2016; Hernandez, 2007).   

Likheter återfanns då många mixade studier hade ett urval på under 20 personer, deltagare 

redovisades vara både vårdare och personer med demenssjukdom (Edwards et al., 2012; Hall 

et al., 2016; Hewitt et al., 2013).  

Skillnader i urval bland de mixade studierna kunde påvisas då vissa detaljerat beskrev antalet 

män, kvinnor och vilka demenssjukdomar som inkluderats (Edwards et al., 2012; Hall et al., 

2016). I kontrast till detta beskrev andra endast vilka inklusionskriterier som användes 

(Hewitt et al., 2013; Spring et al., 2014). Vidare beskrev Spring et al. (2014) ett högre antal 

deltagare, bestående av 46 personer. De kontaktade deltagare på olika sätt, exempelvis 

användes stödgrupper för personer med demenssjukdom (Hewitt et al., 2013). Affischering 

samt personlig kontakt användes (Spring et al., 2014). Kontakt med avdelningar som var 

intresserad av att delta nyttjades (Edwards et al., 2012; Hall et al., 2016). Endast resultat som 

kom från vårdare användes i examensarbetet. 

Bland de kvantitativa studierna fanns likheter då båda valde att genomföra tvärsnittsstudier 

med enkäter (Edvardsson et al., 2013; Gonzalez & Kirkevold, 2015).  

Skillnader bland de kvantitativa studierna som uppfattades gällande metod var att 

Edvardson et al. (2013) användande mätinstrument för att exempelvis uppmäta livskvalitet. 

De använde olika sätt att kontakta deltagare. Gonzalez och Kirkevold (2015) nådde sina via 

email. Edvardsson et al. (2013) kontaktade deltagare via ett nätverk av sjuksköterskor.  

De kvalitativa studierna hade likheter i metod då intervjuer användes. Vidare var de lika då 

de kontaktade avdelningar som var intresserade av att medverka och sedan kontaktade 

deltagare på dessa avdelningar (Backhouse et al., 2016; Bolton et al., 2017; Hernandez, 2007; 

Lee et al., 2016).  

Vissa skillnader i metod påvisades bland de kvalitativa studierna, då exempelvis 

gruppintervjuer (Lee et al., 2016) och även observationer av personer med demenssjukdom 

användes (Backhouse et al., 2016; Hernandez, 2007).  

Likheter i metod kunde påvisas bland de mixade studierna. Exempelvis har tre studier valt 

att bland annat förlita sig på enkäter som skickats ut (Hall et al., 2016; Hewitt et al., 2013; 

Spring et al., 2014). En annan likhet som kunde påvisas var att intervjuer med vårdare 

nyttjades (Edwards et al., 2012; Hewitt et al., 2013; Spring et al., 2014). 
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Vissa skillnader i vald metod kunde påvisas mellan studier med mixad metod. Observationer 

av personer med demenssjukdom genomfördes (Hall et al., 2016). Ytterligare en skillnad var 

att olika former av mätinstrument för att mäta exempelvis livskvalitet användes i två av 

studierna (Edwards et al., 2012; Hewitt et al., 2013).  

Endast en egentlig likhet kunde påvisas mellan de kvantitativa studierna gällande 

analysgång, då de nyttjade deskriptiv statistik (Edvardsson et al., 2013; Gonzalez & 

Kirkevold, 2015).  

Skillnader i analysgång mellan de kvantitativa studierna uppfattades. Edvardsson et al. 

(2013) beskrev att avancerade statistiska beräkningar så som t-test genomfördes, för att finna 

skillnader i urvalet. 

Bland de som nyttjade kvalitativ analys använde alla tematisk analys vilket skapande teman 

(Backhouse et al., 2016; Bolton et al., 2017; Hernandez, 2007; Lee et al., 2016). Backhouse et 

al. (2016) redovisade dock en mer djupgående analys, då de använde ett tematiskt ramverk 

för att hantera den stora mängden data.  

De mixade studierna hade likheter i analysgång då flera använde tematisk analys (Hall et al., 

2016; Hewitt et al., 2013; Spring et al., 2014).  

Skillnader i analysgång bland studierna med mixad metod påvisades. Hewitt et al. (2013) 

beskrev att avancerad statistik användes för att påvisa signifikans, vidare beskrevs 

användandet av grundad teori för skapande av teman. I kontrast beskrev Spring et al. (2014) 

att avancerad statistik inte användes på grund av för lågt deltagarantal. Vidare beskrev två 

ingen egentlig analys (Edwards et al., 2012; Hall et al., 2016). En studie redovisade 

signifikansvärden vilket tyder på avancerad statistik, men analys beskrevs inte (Edwards et 

al., 2012).  

5.2 Studiernas resultat 

Nedan presenteras likheter och skillnader i resultat. Dessa har delats upp i tre teman: 

'utevistelse främjar känslor av välbefinnande och livskvalitet', 'utevistelse främjar fysisk 

aktivitet och förbättrar psykisk status' samt 'utevistelse främjar social interaktion'. 

 Utevistelse främjar känslor av välbefinnande och livskvalitet 

Vårdare beskrev att utevistelse i trädgårdar var av betydelse då det positivt kunde påverka 

välbefinnandet för personer med demenssjukdom. Vårdare uttryckte att de personer med 

demenssjukdom som deltog i utevistelse kunde upplevas mer belåtna och trädgården 

beskrevs även kunna skapa ett högre välbefinnande för dem (Gonzalez & Kirkevold, 2015; 

Spring et al., 2014).  

Utevistelse beskrevs som betydelsefullt då det väckte känslor hos personer med 

demenssjukdom som kunde främja deras välbefinnande. Vårdare beskrev att utevistelse 

kunde ge personer med demenssjukdom känslor av att vara betydelsefulla, självständiga, att 
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de åstadkom någonting, samt att utevistelse kunde väcka glädje hos dem (Hewitt et al., 2013). 

Vistelse utomhus kunde främja välbefinnande vidare då vårdare beskrev att ytterligare 

positiva känslor såsom lycka, entusiasm och känslan av att prestera någonting väcktes hos 

personer med demenssjukdom (Hall et al., 2016; Spring et al., 2014). Utevistelse kunde även 

främja känslor av att höra hemma, att tillhöra någonting, att inneha kontroll och ansvar 

(Spring et al., 2014).  

Vidare beskrev vårdare betydelsen av att finna de egna intressena hos personer med 

demenssjukdom, vilket för många av dem var utevistelse (Hernandez, 2007). Vårdare 

beskrev även att trädgårdar och trädgårdsarbete kunde vara betydelsefullt för att det kunde 

förbättra humöret hos personer med demenssjukdom (Hernandez, 2007; Hewitt et al., 2013; 

Spring et al., 2014). Vårdare beskrev hur personer med demenssjukdom uppskattade miljöer 

som gav tillgång till utevistelse. De beskrev hur de observerade att personer med 

demenssjukdom blickade ut genom fönstren i sina rum och sedan uttryckte en önskan om att 

gå ut, samt att utevistelse kunde ge personer med demenssjukdom positiva känslor då de 

tycke om att gå ut ofta (Bolton et al., 2017). Det beskrevs även av vårdare att utevistelse 

kunde ta både dem själva och personer med demenssjukdom till en annan dimension i livet 

och att det kunde väcka känslan av att det fanns en riktig värld utanför boendets väggar. 

Vårdare beskrev personer med demenssjukdom som medvetna om att trädgården var en del 

av deras liv vilket kunde ge dem njutning (Hernandez, 2007).  

Vårdare beskrev även utevistelsen som betydelsefull för att främja livskvalitet hos personer 

med demenssjukdom. Vårdare påpekade förbättringar i livskvalitet hos de personer med 

demenssjukdom som vistades ute jämfört med de som inte gjorde det. Förbättringar i 

livskvalitet kunde identifieras med hjälp av 'The Quality of life in Late-stage Dementia scale', 

där de som tog del av utevistelse fick signifikanta förbättringar (p <0,001) (Edvardsson et al., 

2013). Vårdare kunde beskriva liknande förändringar hos personer med demenssjukdom 

efter nybyggnation av en trädgård. Vårdare fann då förbättringar i livskvalitet när personer 

med demenssjukdoms utgångsvärden jämfördes med värden tagna tre månader efter att en 

ny trädgård byggts (p <0,00068) (Edwards et al., 2012). Vidare beskrev vårdare tillgången 

till utevistelse som betydelsefull då det även kunde förbättra livskvaliteten hos personer med 

demenssjukdom.  Vårdare såg trädgårdar som bra verktyg för att kunna genomföra och 

uppnå denna förbättring. Vårdare beskrev att utevistelse kunde ge tröst och tillflykt åt 

personer med demenssjukdom, vilket i sin tur kunde ge dem livskvalitet (Hernandez, 2007; 

Lee et al., 2016). 

 Utevistelse främjar fysisk aktivitet och förbättrar psykisk status 

Utevistelse beskrevs kunna vara av betydelse för att det gav personer med demenssjukdom 

möjligheter till fysisk aktivitet. Vårdare beskrev att de vanligaste aktiviteterna som kunde ta 

plats utomhus var att personer med demenssjukdom satt och tittade på växter och djur, samt 

att de promenerade (Backhouse et al., 2016; Edvardsson et al., 2013; Gonzalez & Kirkevold, 

2015). Promenerande påpekades kunna vara en meningsfull aktivitet för personer med 

demenssjukdom. Vårdare kunde beskriva att de såg aktiviteter som att sitta utomhus med 

personer med demenssjukdom som en del i en daglig ritual (Hernandez, 2007). Vårdare 
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beskrev även att de observerade att flera personer med demenssjukdom ofta valde och 

faktiskt föredrog att äta sina måltider utomhus (Edwards et al., 2012). Utöver promenader och 

sittandet ute beskrev vårdare flertalet andra aktiviteter som kunde utföras utomhus, bland 

annat nämndes plantering av blommor, sådd av frön, fotbollsspel, övrigt trädgårdsarbete, 

utflykter, utomhus-underhållning med mera (Backhouse et al., 2016; Hewitt et al., 2013; 

Hernandez, 2007; Lee et al., 2016; Spring et al., 2014).  

Utevistelse kunde hjälpa att motivera personer med demenssjukdom till aktivitet. Vårdare 

påpekade att trädgårdsarbete kunde ge fysiska fördelar, vilka var ökade funktionella rörelser, 

användande av invanda rörelsemönster, att det gav tillfälle för bra fysiskt arbete, speciellt 

arbete som utfördes med händerna. Vårdare betonade specifikt att fysiskt arbete kunde vara 

betydelsefullt för män då de fick en möjlighet till utförande av en traditionell mans-syssla. 

Vidare beskrevs det att trädgården kunde användas för att nå ut till personer med 

demenssjukdom då de föredrog att gå ut till trädgården framför promenader runt sjukhuset. 

Vårdare beskrev även att utevistelse kunde vara betydelsefullt för att förbättra personer med 

demenssjukdoms sömn (Spring et al., 2014). Av de vårdare som deltog i en studie i Norge 

angav 58% att sömnen hade förbättrats hos de personer som deltog i utevistelse (Gonzalez & 

Kirkevold, 2015).  

Gällande psykisk påverkan beskrevs det att vistelse utomhus var av betydelse då det kunde 

påverka psykiska symptom hos personer med demenssjukdom. Vårdare beskrev att de, med 

hjälp av mätinstrument (The Cornell Scale for Depression in Dementia), kunde notera att de 

personer med demenssjukdom som deltog i utevistelse hade lägre depressionsnivåer än de 

som inte deltog. Signifikanta skillnader mellan dessa två grupper påvisades vilket tydde på 

att utevistelse var betydelsefullt för sänkandet av depressionsnivåerna (p <0,01994) 

(Edwards et al., 2012). Vårdare beskrev även utevistelse som betydelsefull då det kunde 

reducera ångest, oro och beskrevs kunna minska stress hos personer med demenssjukdom 

(Backhouse et al., 2016; Hernandez, 2007; Hewitt et al., 2013). Exempelvis beskrevs ett fall 

där en person med demenssjukdom vägrade att äta. Personen erbjöds då att gå ut i 

trädgården vilket skapade något annat som personen kunde fokusera på, vilket lugnade 

personen tillräckligt så personen kunde äta sin måltid. Vårdare beskrev att trädgården var en 

fördel då de kunde lugna personer med demenssjukdom med hjälp av den istället för att de 

gav dem lugnande mediciner (Hernandez, 2007).  

Vidare beskrev vårdare att utevistelse kunde vara av betydelse för minskandet av agitation 

hos personer med demenssjukdom. Tillgång till utevistelse hade en positiv påverkan på 

personer med demenssjukdom då vårdare kunde nyttja exempelvis trädgårdar för att 

distrahera dem från det som gjorde dem arga. På så vis beskrev vårdare att de med 

utevistelsens hjälp kunde lindra och minska agitationen hos personer med demenssjukdom 

(Backhouse et al., 2016; Hernandez, 2007; Lee et al., 2016). Vårdare beskrev att 

agitationsnivåer kunde sjunka hos personer med demenssjukdom när de vistades ute, 

signifikanta förbättringar kunde påvisas (p <0,00002) (Edwards et al., 2012). 80% av vårdare 

som deltog i en studie i Norge ansåg att utevistelse förbättrade agitation. Vidare påpekades 

det att utevistelse kunde ha en förbättrande effekt på både rastlöshet och vankande hos 

personer med demenssjukdom (Gonzalez & Kirkevold, 2015). 
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 Vårdare kunde beskriva att utevistelse var betydelsefullt för personer med demenssjukdom 

då det gav signifikanta förbättringar i kognitiva förmågor (p <0,001). Detta upptäcktes hos 

de personer med demenssjukdom som deltog i utevistelse jämfört med de som inte deltog 

(Edvardsson et al.,2013). Vidare beskrev vårdare att trädgårdar var sensoriskt rika miljöer 

som stimulerade sinnena (Spring et al., 2014). Vårdare beskrev att vistelse utomhus bland 

levande växter var terapeutiskt och att det kunde väcka minnen hos personer med 

demenssjukdom, speciellt om personen i fråga hade ett tidigare intresse i trädgårdsarbete 

eller blommor (Hernandez, 2007). Vårdare beskrev de skillnader som ett trädgårdsprogram 

kunde skapa för personer med demenssjukdom. Vårdare kunde påpeka att personer med 

demenssjukdoms orientering i tid blev bättre då de visste vilken dag de skulle till trädgården 

(Hewitt et al., 2013; Spring et al., 2014). Vårdare för personer med demenssjukdom beskrev 

även att vistelse ute kunde ge vidare stöd för orientering i tid genom att personer med 

demenssjukdom kunde uppleva väderförändringar kopplade till årets säsonger. Vårdare 

beskrev även att trädgårdsarbete kunde ge kognitiva förbättringar genom en känsla av 

ägandeskap och möjligheten till engagemang i problemlösning (Spring et al., 2014).  

 

 Utevistelse främjar social interaktion  

Vårdare beskrev att utevistelse var en fördel för personer med demenssjukdom då det 

främjade social interaktion och underlättade kommunikation. Trädgårdsaktiviteter gav 

personer med demenssjukdom lämpliga samtalsämnen att tala om när de interagerade med 

andra personer.  Vårdare påpekade att trädgårdsarbete kunde ge stöd åt kommunikation 

mellan dem och personer med demenssjukdom (Spring et al., 2014). De beskrev även att 

personer med demenssjukdom talade om sina erfarenheter av utevistelse och 

trädgårdsarbete även på de dagar då de inte vistades i ute i trädgårdar (Hall et al., 2016). 

Trädgårdsarbete beskrevs som främjande för kamratskap mellan personer med 

demenssjukdom och att de gav dem någonting att tala om, de observerades även samtala mer 

under utevistelse (Edwards et al., 2012; Hewitt et al., 2013). Vårdare beskrev att på 

avdelningar där tillgång till trädgårdar fanns så talade personer med demenssjukdom ofta 

om trädgården vilket antyder att de såg trädgården som viktig (Spring et al., 2014). 

Utevistelse beskrevs påverka relationen till närstående positivt för personer med 

demenssjukdom, samt ge dem och anhöriga tillgång till ett privat utrymme (Gonzalez & 

Kirkevold, 2015). Vårdare beskrev att flera betydande sociala aktiviteter kunde äga rum 

utomhus. Exempelvis picknickar, fika, firande av födelsedagar och högtider (Hernandez, 

2007; Lee et al., 2016).   
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6 DISKUSSION 

I diskussionsavsnittet presenteras diskussion av resultatet i förhållande till tidigare forskning 

och det vårdteoretiska perspektivet. Efter detta presenteras diskussion av vald metod. 

Avsnittet avslutas med en diskussion kring examensarbetets etiska förhållningssätt.  

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatets första del presenteras likheter och skillnader i studiernas karaktär. Vad som 

kunde påvisas var att även om de olika studierna skilde sig i kontext och har stora skillnader 

geografiskt så återfanns flera likheter, exempelvis i val av metod och även i viss mån 

teoretiska utgångspunkter. Även om många av studierna hade flera likheter återfanns även 

interna skillnader mellan studierna exempelvis i syftesformuleringar. Vad som dock är av 

intresse är att studierna trots både likheter och skillnader i teoretiska referensramar, syfte 

och metod i många fall framkommit till liknande resultat. 

Resultatet presenterades i form av tre teman. I temat Utevistelse främjar känslor av 

välbefinnande och livskvalitet beskrev vårdare att utevistelse främjade välbefinnande. De 

beskrev att utevistelse väckte känslor som gav välbefinnande samt att de personer med 

demenssjukdom som deltog i utevistelse upplevdes inneha ett högre välbefinnande. De 

beskrev även att utevistelse ökade livskvaliteten hos personer med demenssjukdom.  

Det resultat som lyftes i examensarbetet innefattade många beskrivningar av positiva känslor 

och upplevelser som kunde samlas under begreppen välbefinnande och livskvalitet, men 

endast två studier använde det faktiska begreppet välbefinnande i sitt resultat (Gonzalez & 

Kirkevold, 2015; Spring et al., 2014). Välbefinnande beskrivs av Eriksson (1989) som en 

känsla som väcks i en människa när denne befinner sig väl i förhållande till sundhet och 

friskhet. Trots att Erikssons (1989) perspektiv primärt utgår ifrån patientens upplevelser kan 

vissa paralleller dras till examensarbetets resultat, exempelvis i hur vårdare kopplade ihop 

välbefinnande med de känslor som personer med demenssjukdom kunde ge uttryck för. 

Vårdare beskrev känslor som lycka och att höra hemma (Bolton et al., 2017; Hall et al., 2016; 

Hernandez, 2007; Hewitt et al., 2013; Lee et al., 2016; Spring et al., 2014). Detta styrks även 

av tidigare forskning där personer med demenssjukdom påtalar att vistelse utomhus främjar 

deras välbefinnande och väcker känslor som njutning och frihet (Chalfont, 2007; Duggan et 

al., 2008; Hendriks et al., 2016; Olsson et al., 2013).  

Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskan en skyldighet att upprätthålla professionella 

värden som exempelvis lyhördhet (SSF, 2014). Som redan påvisat i examensarbetets resultat 

beskrev vårdare att utevistelse kunde främja känslor av välbefinnande (Bolton et al., 2017; 

Gonzalez & Kirkevold, 2015; Hall et al., 2016; Hernandez, 2007; Hewitt et al., 2013; Spring et 

al., 2014). Lyhördhet för vad personer med demenssjukdom uttrycker för känslor när de 

vistas ute är därför viktigt för sjuksköterskan att notera. Det resultat i examensarbetet som 

påvisar att utevistelse främjar välbefinnande kan således vara relevant för sjuksköterskans 

etiska ansvar. 
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Resultatet belyste även att livskvalitet förbättrades och att utevistelse var betydelsefullt för 

att uppnå detta (Edvardsson et al., 2013; Edwards et al., 2012; Hernandez, 2007; Lee et al., 

2016). Begreppet välbefinnande beskrivs som en känsla av att må bra och begreppet 

livskvalitet som det som gjorde att livet kändes bättre (Köhler, Messelius, & Mattsson, 2006). 

Dessa två begrepp kan uppfattas som väldigt lika varandra till innebörd och kan därmed 

innefatta liknande upplevelser. De känslor som vårdare beskrev väcktes i personer med 

demenssjukdom gav inte bara välbefinnande, utan även kvalitet i deras liv.  

Det andra temat var Utevistelse främjar fysisk aktivitet och förbättrar psykisk status. Under 

detta tema beskrev vårdare att utevistelse främjade fysisk aktivitet genom att möjliggöra flera 

aktiviteter, promenader, fotbollsspel med mera. Vårdare beskrev även detaljerat fysiska 

fördelar som användandet av invanda rörelsemönster. Flera psykiska fördelar beskrevs så 

som minskad agitation och depression. Vidare beskrevs kognitiva fördelar, utevistelse väckte 

minnen, gav stöd åt orientering i tid med mera.  

Examensarbetets resultat lyfte fram utevistelsens fysiska påverkan samt hur betydelsefullt 

detta var. Vårdare beskrev att utevistelse kunde vara främjande för fysiska funktioner. 

Eriksson (1989) beskriver människans relation till naturen som en kraftkälla och väg till 

hälsa, naturen beskrivs kunna ge hälsa åt människan, vidare beskrivs friskhet som den 

fysiska hälsan. Detta kunde styrka examensarbetets resultat då vårdare tydligt beskrev hur 

utevistelse i naturen främjade fysiska funktioner hos personer med demenssjukdom 

(Gonzalez och Kirkevold, 2015; Spring et al., 2014). Sett mot det vårdteoretiska perspektivet 

kan resultatet förstås som att vistelse utomhus kunde främja friskheten hos personer med 

demenssjukdom. Enligt 2§ 5 kap. av Patientlagen (SFS, 2014:821) kan en patient själv 

medverka i vården genom att utföra behandlings- eller vårdåtgärder, vilka ska utgå från 

patientens egna förutsättningar och önskemål. Resultatet var relevant i förhållande till denna 

lag då vårdare beskrev vårdåtgärder som främjade fysiska funktioner och som många 

personer med demenssjukdom själva önskade utföra. 

Vidare beskrev vårdare att psykologiska symptom så som ångest, oro, stress och agitation 

kunde lindras genom utevistelse (Backhouse et al., 2016; Edwards et al., 2012; Gonzalez & 

Kirkevold, 2015; Hernandez, 2007; Hewitt et al., 2013; Lee et al., 2016). Detta kan styrkas av 

Eriksson (1989) som beskriver människans psykologiska dimensioner med begreppet 

sundhet, vilket även innefattar individens agerande. Med detta i åtanke beskrev 

examensarbetets resultat att utevistelse kunde främja sundhet, då resultatet påvisade att 

utevistelse kunde reducera psykiska symptom och lindra exempelvis agiterat agerande. Enligt 

1§ 3 kap. av Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) är målet med lagen att den ska ge god 

hälsa och vård på lika villkor till hela befolkningen, samt att den ska förebygga ohälsa. Med 

detta i åtanke bör examensarbetets resultat tas i beaktning då det beskrevs att utevistelse 

kunde främja psykisk hälsa vilket i sin tur kunde förebygga ohälsa. 

Vidare påvisade resultatet att utevistelse var betydande då det kunde ha positiv effekt på 

kognitiva funktioner så som minne och orientering i tid. Vårdare beskrev att vistelse utomhus 

väckte minnen och stimulerade personer med demenssjukdoms sinnen (Hernandez, 2007; 

Hewitt et al., 2013; Spring et al., 2014). Detta påvisas även i tidigare studier då personer med 

demenssjukdom uttrycker hur viktig utevistelse var för dem. De beskriver att utevistelse 
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upplevdes som något positivt och som stimulerande för deras sinnen och minnen (Hendriks 

et al., 2016; Olsson et al., 2013; Rappe & Toppo, 2007). Samma positiva effekter beskrevs av 

både vårdare och personer med demenssjukdom. Detta kan anses vara relevant för 

sjuksköterskans arbete då ICN:s etiska kod påpekar att sjuksköterskan har det etiska 

ansvaret att främja insatser som tillgodoser sårbara gruppers hälsa (SSF, 2014). Personer 

med demenssjukdom kan anses vara just en sådan sårbar grupp. Med detta i åtanke skulle 

examensarbetets resultat kunna anses vara relevant för vården. 

Det sista temat var Utevistelse främjar social interaktion. Utevistelse beskrevs främja social 

interaktion då det gav personer med demenssjukdom lämpliga samtalsämnen och gav 

möjlighet för socialt betydande aktiviteter. Examensarbetet lyfte fram hur vårdare beskrev 

hur personer med demenssjukdom kunde dra nytta av utevistelse samt dess påverkan på 

social interaktion (Edwards et al., 2012; Gonzalez & Kirkevold, 2015; Hall et al., 2016; 

Hernandez, 2007; Hewitt et al., 2013; Spring et al., 2014). Detta styrks av tidigare forskning i 

ämnet då personer med demenssjukdom beskriver att utevistelse är viktigt för deras sociala 

samliv (Duggan et al., 2008: Olsson et al., 2013). För sjuksköterskan kan utevistelsens 

främjande effekter på social interaktion vara viktigt att ta i beaktning då sjuksköterskan är 

skyldig att utföra sitt arbete utefter de sex kärnkompetenserna. Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska påtalar att sjuksköterskan ska ha ett helhetsperspektiv runt 

patienten, exempel på faktorer som ingår i perspektivet är sociala och kulturella faktorer 

(SSF, 2017). Med detta i åtanke kan examensarbetets resultat vara relevant för vården då 

sociala faktorer som exempelvis samtal, och kulturella faktorer som firande av högtider 

kunde främjas. Vilket även ledde till ökad gemenskap för personer med demenssjukdom. 

Eriksson (1989) beskriver hälsa som tro hopp och kärlek. Tron beskrivs kunna ge en 

referensram för människans tillvaro. Med detta i åtanke kan resultatet vara relevant då 

vårdare uppmärksammade att utevistelse gav både dem själva och personer med 

demenssjukdomen känslan av att en större värld fanns bortom boendet och detta tog dem till 

en annan dimension av livet (Hernandez, 2007). Utevistelsen gav då en referensram för 

personer med demenssjukdoms tillvaro och genom detta fick de främjad hälsa. 

I resultatet beskrevs det även hur trädgården gav tröst åt personer med demenssjukdom och 

att de ofta önskade gå ut (Bolton et al., 2017; Lee et al., 2016). Hoppet beskrivs ge riktning åt 

hälsan, tröst åt människan och att det alltid innefattar en önskan (Eriksson, 1989). Med detta 

i åtanke kunde vårdares beskrivningar tolkas som att hopp väcktes hos personer med 

demenssjukdom i det att trädgården gav tröst och väckte en önskan av att gå ut i dem, vilket 

kunde ge dem hälsa.  

Alla människor beskrivs ha en bild av vad kärlek är och vad detta betyder för deras hälsa. 

Människan beskrivs kunna vara hälsa genom kärleken (Eriksson, 1989). Sett mot detta såg 

vårdare utevistelse som betydelsefull då det gav stöd åt personer med demenssjukdoms 

hälsa, genom att det främjade relationen med deras närstående och älskade (Gonzalez & 

Kirkevold, 2015; Hall et al., 2016; Spring et al., 2014). 
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6.2 Metoddiskussion 

I examensarbetet användes en allmän litteraturöversikt som beskriven av Friberg (2017). 

Denna metod valdes då den tillåter inkluderade av både kvalitativa och kvantitativa studier.  

Genom diskussion valdes denna metod då det ansågs att det var otillräckligt med studier med 

enbart kvalitativ eller kvantitativ ansats för att skapa resultat på. Ytterligare en anledning till 

att denna metod valdes framför exempelvis Evans (2002) metod var att detta skulle kräva 

inkludering av många artiklar äldre än 10 år, för att resultat skulle kunna skapas. Det 

resonerades att den nutida verkligheten inte skulle kunna speglas om resultatet byggdes upp 

av äldre artiklar. En styrka med användandet av denna metod är att examensarbetet kunde ta 

del av både de kvalitativa och de kvantitativa studiernas styrkor. Detta innebär att 

examensarbetet kunde ta del av de kvalitativa studiernas djup och de kvantitativa studiernas 

bredd. I examensarbetet beskrevs både vårdares upplevelser och erfarenheter samt statistik 

och beräkningar som gav stöd åt de teman som skapades vilket också upplevdes som en 

styrka.  

I examensarbetet nyttjades två sökmotorer, Cinahl plus och i mindre utsträckning PubMed. 

Enligt Polit och Beck (2016) har Cinahl plus flera fördelar då den grundläggande databasen 

innehåller material från ett stort antal journaler, publicerade från 1981 och framåt. Vidare 

hade databasen en utförlig avancerad sökinställning där sökningarna kan finjusteras 

exempelvis kunde sökningarna begränsas till språk. Databasen PubMed täcker ett stort antal 

journaler inom medicin, vård och hälsa från flera olika länder. Sökningar via PubMed kan 

enkelt begränsas med hjälp av olika filter. Denna sökmotor skiljer sig något från Cinahl plus 

då den inte kan särskilja forskningsartiklar från andra typer av artiklar. Vad som blir viktigt 

vid användandet av PubMed är att komma ihåg att funktionen att utesluta artiklar som inte 

är forskningsartiklar inte finns (Polit & Beck, 2016). Med detta i åtanke lästes alla artiklar 

som kom ifrån PubMed igenom för att artiklar som inte var empirisk forskning skulle kunna 

uteslutas. Databaserna valdes ut då de var breda och väldigt justerbara vilket ansågs vara en 

styrka för examensarbetet. 

Vissa svårigheter uppstod i examensarbetet gällande urvalsprocessen. De sökord som först 

valdes ut genererade inga eller väldigt få träffar vilket gjorde att sökorden fick omarbetas för 

att relevant litteratur skulle kunna finnas. Vidare svårigheter uppstod därefter då de nya 

sökorden genererade att många artiklar som inte hade rätt perspektiv kom fram som resultat 

av sökningarna. Dessa exkluderades men det var tidskrävande att gå igenom studierna för att 

finna vilket perspektiv de hade. En fördel som framkom av detta var dock att de studier som 

valdes ut lästs igenom redan under urvalsprocessen så att en överblick över urvalet kunde 

skapas redan under sökningarna. Trots begränsningar som krav på peer review återfanns 

dock en hel del studier som snabbt exkluderades då de inte följde en vetenskaplig process. 

Flera studier som saknade vetenskaplig struktur återfanns under sökningarna, exempelvis 

redovisades ingen metod eller diskussionsavsnitt. Sådana studier inkluderades inte i arbetet 

men försvårade urvalsprocessen. Vidare anpassades sökorden för att finna fler artiklar 

genom sökord som kunde innefatta utevistelse och trädgårdsterapi men inte nödvändigtvis 

använde dessa begrepp. Detta kunde anses opassande, dock genererade dessa sökningar 

användbara artiklar som kunde svara an på syftet samt att vårdare i dessa studier beskrev 

liknande betydelser som i de andra studierna. Vissa studier som återfanns hade syften som 



22 

inte gick i linje med examensarbetets syfte. Vad som dock ansågs viktigt att poängtera var att 

dessa studier hade resultat som liknar de andra studierna och därför kunde likheter och 

skillnader jämföras. De avvikande syftena upplevdes inte som ett problem, då resultatet 

kunde svara an på examensarbetets syfte. 

Kvalitetsgranskningsprocessen krävde en del tid och var inte helt problemfritt. Problem som 

uppstod var att oenighet gällande poängsättningen utifrån kvalitetskriterier uppstod. Dessa 

problem löstes genom upprepade genomläsningar av studierna samt diskussioner tills 

konsensus nåddes. Diskussioner kunde exempelvis handla om hur pass välbeskriven en 

studies metod var och om poäng skulle ges eller inte. Gällande analysgången uppstod inga 

egentliga problem. Studiernas karaktär grupperades efter metod, likheter och skillnader samt 

att konsensus återigen nåddes genom upprepade läsningar av studier, anteckningar och 

diskussion. Konsensus angående de teman som framkom av analysen nåddes på samma sätt. 

Polit och Beck (2016) beskriver giltighet som stabilitet i data över tid och tillstånd, frågan 

som kan behöva ställas är om samma resultat skulle uppstå under liknande förhållanden. 

Upprepning av examensarbetet med de sökmotorer och sökord som användes med liknande 

inklusions- och exklusionskriterier bör kunna generera liknande eller samma artiklar som 

användes i examensarbetet. Vidare bör en upprepning av analys och sammanställning kunna 

generera liknande teman med samma eller liknande innehåll som beskrevs i examensarbetet. 

Upprepning av examensarbetet i en nära framtid bör kunna generera ett liknande resultat, då 

data som examensarbetet baserats på i stor utsträckning kommer ifrån artiklar publicerade 

de senaste fem åren och är förhållandevis ny.  

Överförbarhet beskrivs av Polit och Beck (2016) och syftar till om resultatet kan överföras 

eller appliceras på en annan grupp av människor. Studierna som byggde upp resultatet 

skiljde sig stort geografiskt men ändå kunde likheter finnas mellan studier som genomfördes 

exempelvis i Sverige och i Australien. Med detta i åtanke kan resultatet möjligen överföras till 

andra vårdare i samma länder som inkluderats i examensarbetet. Möjligen skulle resultatet 

och metoden kunna överföras till vårdare i andra länder än de som inkluderats, då dessa 

vårdare kanske ser att utevistelse har liknande betydelse för personer med demenssjukdom.   

Polit och Beck (2016) beskriver trovärdighet som självsäkerheten i datas sanningar och 

tolkningen av dem. Sett till detta nyttjade examensarbetet endast relevanta sökmotorer och 

sökord. Beslut om relevanta sökord togs innan sökningarna, likaså beslut om inklusions- och 

exklusionskriterier. Examensarbetets författare gick tillsammans igenom samtliga artiklar 

och granskade dem enligt Fribergs (2017) kvalitetsfrågor. Detta ansågs viktigt för att säkra 

studiernas kvalitet och därmed stärka trovärdigheten i examensarbetet. Examensarbetets 

författare följde noggrant Fribergs (2017) analyssteg. Detta kan ses som en styrka för 

examensarbetets trovärdighet, då analysmetoden enbart fokuserade på att ta fram likheter 

och skillnader i urvalet utan att göra omtolkningar av data. Metoden som nyttjades tillät, som 

tidigare nämnt, inkluderande av både kvalitativa och kvantitativa studier. Vad som var 

intressant var att studierna, trots de olika metoderna, beskrev liknande resultat vilket gav 

stöd åt resultatets trovärdighet. Då arbetet utgick från vad vårdare i de olika studierna själva 

sade och endast grupperade dem efter teman bör resultatet vara trovärdigt. 



23 

6.3 Etikdiskussion 

I examensarbetet inkluderades enbart studier som fått ett etiskt godkännande av en 

etiknämnd, med undantag av en studie där de ansökte om etisk prövning men nämnden de 

ansökte till ansåg att deras studie inte krävde någon prövning. Vidare förklarade författarna 

till studien i fråga att de följde den etiska standard som nämnden tidigare fastställde för 

kvalitativ forskning. Examensarbetet utgick ifrån Codex (2017a) som beskriver 

forskningsetiska nämnders arbete. I enlighet med detta inkluderades endast artiklar som fått 

en nämnds godkännande. Detta var en del i examensarbetets källkritiska ställningstagande.  

Gällande examensarbetets egna etiska ställningstaganden genomförde författarna, trots sina 

egna erfarenheter och förförståelse, inte några tolkningar av materialet. Detta genomfördes 

genom att arbeta så textnära som möjligt, samt genom att konstruktionen av teman byggde 

på vad vårdare i studierna själva sade, examensarbetet organiserade endast detta resultat 

efter likheter och skillnader. Examensarbetet genomfördes enligt Codex (2017b) som beskrev 

oredlighet i forskning. I enlighet med detta har inget resultat från de studier som 

inkluderades stulits, utan användes endast för att bygga upp de teman som utgjorde 

examensarbetets resultat med hjälp av referering.  

7 SLUTSATSER 

Examensarbetet belyste hur vårdare kan uppfatta betydelsen av utevistelse för personer med 

demenssjukdom. Utevistelse beskrevs som betydelsefullt för att främja livskvalitet och 

välbefinnande. Vidare beskrevs utevistelse som betydelsefullt för att kunna främja fysiska 

funktioner hos personer med demenssjukdoms och gav möjligheten för betydelsefulla 

aktiviteter. Utevistelse kunde även lindra psykiska symptom och beskrevs kunna lindra 

agitation och depression hos personer med demenssjukdom. Utevistelsen beskrevs även 

kunna ha en stödjande funktion för deras sociala liv då det gav stöd för social interaktion 

mellan personer med demenssjukdom, anhöriga och vårdare. 

Detta ansågs kunna bli viktigt för vården och för den allmänna sjuksköterskan att känna till 

för att vården skulle kunna främja hälsa, ge livskvalitet samt ge välbefinnande åt personer 

med demenssjukdom på ett sätt som de själva kunde uppskatta. Resultatet skulle kunna 

användas inom vården genom att utevistelse och personer med demenssjukdoms intresse 

eller tidigare intresse av utevistelse tas i beaktning av vårdpersonalen. Utevistelsens 

främjande förmåga på livskvalitet och välbefinnande kan möjligen nyttjas för att förgylla 

personer med demenssjukdoms tillvaro. Vidare skulle den minskande effekten på agitation 

kunna användas för att avleda personer med demenssjukdom från sådant beteende och 

möjligen minska behovet av medicinering. Utevistelse och trädgårdar skulle kunna användas 

av vårdpersonal för att finna lämpliga samtalsämnen att tala om. 
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8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Med utgångspunkt i vad som framkommit vid genomgång av tidigare forskning men framför 

allt i resultatsammanställningen, finns behov av att rikta in vidare forskning på att undersöka 

vårdpersonalens kunskaper om demenssjukdomar i relation till utevistelse och forskning om 

utevistelse. Vidare forskningsprojekt skulle möjligen kunna fokuseras på att fylla denna 

kunskapslucka. Exempelvis skulle forskning kunna undersöka om vårdares syn på 

utevistelsens betydelse förändras efter utbildning om trädgårdsterapi. Vidare skulle 

forskning även kunna belysa vårdares uppfattningar och erfarenheter av att arbeta med 

trädgårdsterapi och på vilket sett detta överensstämmer eller skiljer sig ifrån teorier om 

terapiformen.  
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BILAGA A SÖKMATRIS 

Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa  
abstracts 

Lästa 
artiklar 

Urval Artikel-
författare 
 

CINAHL 
plus 

Dementia AND  
Carer  
AND   
Outdoor  

Peer Review. 
Full text 
available 
Engelska 
2012–2017 
  

4   4 1 Bolton et al. 
2016 

CINAHL 
plus 

Dementia 
AND 
Nursing staff 
AND 
Outdoor 

Peer Review 
Full text 
available 
Engelska 
2012-2017 

3   3 1 Gonzalez 
& Kirkevold,  
2015 

CINAHL 
plus 

Dementia 
AND 
Nurs* 
AND 
Garden 

Peer review  
Full text 
available 
Engelska 
2012-2017 

10   10 1 Edwards et 
al. 2012 

CINAHL 
plus 

Dementia 
AND 
Carer 
AND 
Horticulture 

Peer review 
Full text 
available 
Engelska 
2012-2017 

2   2 1 Hewitt et al. 
2013 

CINAHL 
plus 

Dementia 
AND 
Horticulture 

Peer review 
Full text 
available 
Engelska 
2012-2017 

31 15 7 1 Spring et al. 
2014 
  

PubMed Nurs* 
AND 
Dementia 
AND  
Outdoor 

2012-2017 
Människor 

5   5 1 Edvardsson 
et al. 2013 

PubMed Dementia 
AND 
Horticultural 
therapy 

2012-2017 15   15 1 Hall et al. 
2016 

CINAHL 
plus 

Dementia 
AND 
Non-
Pharmacological 
intervention 
AND 
Nursing staff 

Peer review 
Full text 
available 
Engelska 
2012-2017 

16 15 1 1 Backhouse 
et al. 2016 

CINAHL 
plus 

Dementia 
AND 
Staff perception 
AND  
Environment 

Peer review 
Full text 
available 
Engelska 
2012-2017 

20 20 1 1 Lee et al. 
2016 

CINAHL 
plus 

Dementia 
AND Outdoor 

Peer review 
Full text 
available 
Engelska 
2007-2017 

64 50 14 1 Hernandez, 
2007 
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BILAGA B ARTIKELMATRIS 

*Poäng från kvalitetsgranskning, stärkande poäng följs av ett plustecken. 

Kod 
Land 
Årtal 
Tidskrift 
Författare 

Titel Syfte Metod Deltagare/ 
urval 

Resultat * 

KVAL 1 
 
Nya Zealand. 
2017 

 
International 
Journal of 
Palliative 
Nursing 
 
Bolton, Leanne 
 

 
Loveard, 
Tanya 

 
 
Brander, 
Penny 
 

Carer 
Experiences of 
inpatient 
hospice care for 
people with 
dementia, 
delirium and 
related cognitive 
impairment. 

Utforska 
erfarenheten av 
omvårdnad för 
personer med 
demenssjukdom 
och andra 
kognitiva 
nedsättningar från 
anhörig vårdarens 
perspektiv. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Har analyserats 
tematiskt efter 
transkribering med 
hjälp av både 
strukturerad och 
öppen kodning. 
Slutgiltig analys 
skedde genom 
gruppdiskussion 
efter detta skapades 
teman. 

10 deltagare 

 
 
anhörigvårdare. 

Teman. "Staff 
attunement" 
som behandlade 
relationen mellan 
personal och 
anhörigvårdare. 
 
"Environmental 
support" som 
behandlar 
utevistelse. 
 
"Discharge 
preparedness". 
Berörde 
anhörigvårdares 
beredskap för 
utskrivning från 
sjukhus. 
 
"Carer confidence". 
berör 
anhörigvårdares 
förtroende i vården. 

15p 

KVAL 2 

 
Canada 

 
2016 

 
Dementia 

 
 
Lee, Sook Y  

 
Chaudhury, 
Habib  

 
Hung, Lillian 

Exploring staff 
perceptions on 
the role of 
physical 
environment in 
dementia care 
setting. 

Utforska 
vårdpersonals 
uppfattning av den 
fysiska miljöns 
påverkan på 
boende. 

Forskare-ledda 
fokusgrupper med 
intervjuer. 
 
Analys: intervjuerna 
har transkriberats. 
Sedan har likheter 
och skillnader 
identifierats och 
teman och sub-
teman skapats. 
Konsensus nådes 
genom upprepade 
diskussioner 
En iterativ och 
systematisk process 
användes. 

6 deltagare; 
1 administratör 
2 sjuksköterskor 
5 undersköterskor 
1 anhörig. 

 
 

Två huvudteman  
en positiv miljö bidrar 
till livskvalitet. 
Undertema komfort 
lyfter fram vikten av 
utevistelse. 
 
En icke stödjande 
miljö bidrar negativt 
till livskvalitet. 

14p 

KVAL 3 

 
USA 

 
2007 

 
Journal of 
Housing for 
the Elderly 
 
 
Hernandez, 
Rebecca Ory  

Effects of 
therapeutic 
gardens in 
special care 
units for people 
with dementia. 

Utforska 
trädgårdars 
påverkan, 
användande och 
möjliga fördelar för 
personer med 
demenssjukdom, 
deras anhöriga och 
vårdpersonal. 

 
 

Kvalitativ metod 
 
Intervjuer, 
kartläggning av 
beteende och 
känslor. 
 
En lista av koncept 
identifierades från 
intervjuerna. Tre 
teman kom fram 
efter diskussion som 
analys. Koncepten 
som framkommit 
organiserades efter 
temat trädgården 
som terapi  

45 deltagare i 
intervjuer. 28 
vårdpersonal, 
12 anhöriga, 5 
arkitekter. 

Studien presenterar 
de olika gruppernas 
perspektiv var för sig. 
Trädgårdar har en 
terapeutisk effekt 
som vårdpersonal 
kan utnyttja för att 
lugna ned personer 
med 
demenssjukdom. 
Personal har noterat 
att personer med 
demenssjukdom 
njuter av att vistas 
utomhus med mera. 

14p 
2+ 

KVAL4 

 
Storbritannien 
2016 

 
Age and 
Ageing 
 
 

The use of non-
pharmacological 
interventions for 
dementia 
behaviors in 
care homes: 
findings from 
four in-depth, 
ethnographic 
case studies 

Utforska 
användandet av 
icke 
farmakologiska 
interventioner på 
äldreboenden för 
att hantera 
beteende och 
psykologiska 
symtom i demens. 

Fyra Etnografiska 
fallstudier 
med intervjuer av 
vårdpersonal. 
 
Data skrevs ned och 
gjordes anonym. 
Därefter bekantade 
forskarna sig med 
data och fastställde 
ett tematiskt 

Totalt 72 personer 
deltog i studien 
med 22 personer 
med 
demenssjukdom. 
50 arbetande på 
utvalda 
avdelningar. 

 
 

Många aktiviteter 
observerades i de 
olika fallen. alla fall 
hade åtminstone en 
utomhusaktivitet. 
Vårdpersonal lyfter 
fram utevistelsen 
terapeutiska effekt. 
Och att det kan 
distrahera personer 
med demenssjukdom 

16p 



2 

 

Backhouse, 
Tamara  

 
Killett, Anne 

 
Penhale, 
Bridget  

 
Gray, Richard  

ramverk. Data 
sammanfattades i 
teman och 
kartlagdes. 
Konsensus nåddes 
genom diskussion. 
 

40 personer 
intervjuades. 

vid agitation. 
 
Vårdpersonal lyfter 
fram flera fördelar 
och andra aspekter 
av icke 
farmakologiska 
metoder. 

KVANT 1 

 
Norge 

 
2015 

 
Issues in 
Mental Health 
Nursing 
 
 
Gonzalez, 
Marianne 
Thorsen  

 
Kirkevold, 
Marit 

Clinical use of 
sensory 
gardens and 
outdoor 
environments in 
Norwegian 
nursing homes: 
A cross-
sectional e-mail 
survey. 

Bedöma det 
kliniska 
användandet av 
trädgårdar från 
perspektivet av 
vårdpersonal. 

 
 

En tvärsnittsstudie 
utförd via e-mail. 
 
Deskriptiv statistik 
användes för att 
analysera data.  

121 ledare för 
norska vårdhem 

 
 
302 personal från 
norska vårdhem. 

Resultatet belyser att 
majoriteten av de 
som tog del av 
utevistelsen var 
personer med 
demenssjukdom, 
81% av fallen som 
vårdare lyfte fram. 
Belyser det kliniska 
användandet av 
sinnesträdgårdar. 
Lyfter fram 

personalens åsikter 
om fördelar för de 
som använder 
trädgårdarna, vilket 
överlag är positiva. 

14p 
3+ 

KVANT 2 

 
Sverige 
2013 

 
International 
Journal of 
Older People 
Nursing 
 
Edvardsson, 
David 

 
Petersson, 
Lisa 

 
Sjögren, Karin 

 
Lindkvist, 
Marie  

 
Sandman, Per-
Olof  

Everyday 
activities for 
people with 
dementia in 
residential aged 
care: 
associations 
with person-
centeredness 
and quality of 
life. 

Utforska 
“punktprevalensen” 
av deltagande i 
vardagsaktiviteter 
för boende med 
demenssjukdom 
inom ett nationellt 
test av svenska 
äldreboenden. 

 
 

Tvärsnittsstudie. 
Data har samlats in 
från vårdpersonal. 
 
Deskriptiv statistik 
användes i analysen 
för att beskriva punkt 
prevalensen.  
T-test genomfördes 
för att utforska 
skillnader mellan 
deltagarna. 
Signifikans värde 
<0.05 fastställdes. 

1266 boende 
ingick i studien 
med data som 
tagits fram av 
personalens 
observationer. 

Resultatet visar att 
personer med 
demenssjukdom som 
tog del av utevistelse 
hade högre livskvalité 
och levde på mer 
personcentrerade 
avdelningar än de 
som ej deltog i 
utevistelse. 

19 

MIX 1 

 
Canada 
2016 

 
Dementia 
 
Hall, Jodi  

 
Mitchell, 
Gary  

 
Webber, 
Catherine  

 
Johnson, 
Karen  

Effect of 
horticultural 
therapy on 
wellbeing 
among 
dementia day 
care 
programme 
participants: A 
mixed-methods 
study 
(innovative 
Practice) 

Utforska om och 
hur 
dagvårdsprogram 
kunde höja 
deltagarnas 
engagemang i 
trädgårds 
aktiviteter både på 
en fysisk och 
psykisk nivå. 

 
 

Mixad metod. 
 
Observationsredskap 
med kartläggning. 
 
Narrativa 
anteckningar 
 
Enkäter skickades till 
anhörigvårdare. 
Tematisk analys an 
narrativa 
anteckningar ledde 
till att fyra teman 
skapades. Ingen 
övrig analys 
redovisas. 

14 deltagare med 
demenssjukdom 
och deras 
huvudsakliga 
vårdare. 

Deltagarna visade på 
ökat välbefinnande 
och observerades 
tala om tidigare 
minnen. 
Anhörigvårdare 
belyste de positiva 
förändringarna som 
interventionen hade 
hos deltagarna. 

15p 
1+ 

MIX 2  

 
Storbritannien 

Does a 
structured 
gardening 
programme 

Identifiera möjliga 
fördelar med ett 
strukturerat 
trädgårdsprogram i 

Mixad metod.  
 
Semistrukturerade 
intervjuer med 

17 deltagare; 
10 personer med 
demenssjukdom 
7 vårdare  

Under en period på 
ett år med 
trädgårdsprogrammet 
noterades av 

17p 
1+ 



3 

 

2013 

 
British 
Journal of 
Occupational 
Therapy 
 
Hewitt, Peter  

 
Watts, Claire  

 
Hussey, 
Jacqueline  

 
Power, Kath  

 
Williams, Tim  

improve well-
being in young-
onset 
dementia? A 
preliminary 
study.  

grupp för personer 
med tidigt 
debuterande 
demenssjukdom.  

vårdare och kvalitativ 
analys av material. 
 
Observationer 
gjordes av personer 
med 
demenssjukdom. 
Mini Mental State 
Examination 
användes för att 
mäta mental status. 
 
Kvantitativ analys av 
den uppmätta data 
genomfördes. 
 
Kvalitativt användes 
en Grundad teori 
metod i analysen. 

vårdarna att 
deltagarna hade fått 
en ny känsla av 
mening och ökat 
välbefinnande trots 
att deras kognitiva 
förmågor fortsatte att 
försämras under 
perioden.  

MIX 3 

 
Australien 
2012 

 
Dementia 
 
Edwards, 
Christine Anne  

 
McDonnell, 
Colin  

 
Merl, Helga  

An evaluation of 
a therapeutic 
garden’s 
influence on the 
quality of life of 
aged care 
residents with 
dementia. 

Utvärdera om en 
terapeutisk 
trädgård kan 
förbättra 
livskvaliteten hos 
demenssjuka 
personer på ett 
äldreboende samt 
livskvaliteten för 
deras vårdare. 

 
 

Mixad metod 
mätinstrument för att 
värdera livskvalitet, 
baserade på 
vårdares 
observationer. 

 
 
Intervjuer av 
vårdpersonal. 
 
Ingen tydlig 
analysgång 
redovisas. beskriver 
endast mätredskap 
och resultat 

10 personer med 
demenssjukdom 

 
 
Vårdare och 
familjemedlemmar. 
Antal redovisas ej.  

Signifikant ökning av 
livskvalitet 
uppmättes. 

 
 
Personal påpekade 
de positiva effekterna 
i intervju. poängterar 
att personer med 
demenssjukdom blev 
gladare av 
trädgården. 

 
 

16p 
2+ 

MIX 4 

 
Storbritannien 
och Canada 
2014 

 
Dementia 
 
Spring, 
Josephine A.  

 
Viera, Marc  

 
Bowen, Ceri  

 
Marsh, Nicola  

Is gardening a 
stimulating 
activity for 
people with 
advanced 
Huntington’s 
disease? 

Utvärdera 
anpassat 
trädgårdsarbete 
som aktivitet för 
personer med 
avancerad 
Huntingtons 
sjukdom och 
utforska dess 
terapeutiska 
aspekter. 

Mixad metod.  

 
 
Tvärsnitts-
triangulerat urval; 
boende, besökare 
och vårdare.  

 
 
Tre olika enkäter 
användes.  
 
Analys av enkäter 
genererade inte data 
som går att jämföra 
mellan de olika 
grupperna. Personer 
med Huntingtons 
sjukdoms svar 
graderades mellan 
4–0 poäng.  
 
Intervjuer 
transkriberades 
sickades tillbaka till 
de som intervjuats 
för verifiering. Sedan 
identifierades teman 
och koder inom 
teman. 

46 deltagare 
svarade på 
enkäter; 
31 vårdare 
8 anhöriga 
7 personer med 
Huntingtons 
sjukdom 

 
 
3 vårdare och 2 
anhöriga deltog i 
intervjuer 

Studien särskiljer 
perspektiven tydligt. 
Vårdare ansåg att 
trädgårdsarbete var 
en konstruktiv 
utomhusaktivitet som 
främjar fysisk 
aktivitet, social 
interaktion och 
utmanade 
personerna med 
Huntingtons sjukdom 
kognitivt.  

14p 
2+ 
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BILAGA C FRÅGOR TILL KVALITETSGRANSKNING 

Granskningen av studierna poängsattes efter bedömning med hjälp av följande frågor av 

Friberg (2012): 

(De frågor som kunde ge stärkande poäng utöver de vanliga poängen har markerats 
med fetstil). 

1 · Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

2 · Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3 · Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 
beskriven? 

4 · Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

5 · Hur är metoden beskriven? 

6 · Hur är undersökningspersonerna beskrivna? (Kvalitativa och mixade studier) 

6b · Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 
exklusionskriterier)? (Kvantitativa och mixade studier) 

7 · Hur har data analyserats? (Kvalitativa studier) 

7b · Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 
(Kvantitativa och mixade studier) 

8 · Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? (Kvalitativa studier) 

8b · Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? (Kvantitativa och 
mixade studier) 

9 · Vad visar resultatet? 

10 · Hur har författarna tolkat studiens resultat? (Kvalitativa studier) 

11 · Vilka argument förs fram? 

12 · Förs det några etiska resonemang? 

13 · Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? (Kvalitativa och mixade 
studier) 

13b · Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad gäller 
generaliserbarhet? (Kvantitativa studier) 

14 · Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 
antaganden?
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