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Abstract 

The purpose of this thesis is to examine how relatives experience the care in dementia 

homes and how they perceive the communication with the care staff. The purpose is 

illuminated through the following research questions: 1) What perceptions do the 

relatives have of good care?  2) How do the relatives perceive the care that the 

demented person receives? 3) How do the relatives experiencing the cooperation with 

the care staff? In order to answer the questions, unstructured qualitative interviews have 

been conducted. This method has enabled a deeper understanding of the respondents’ 

perspectives. The interviews have been analyzed with the help of systems theory. The 

study shows that the care was not as good as it could be. Most respondents expressed 

dissatisfaction regarding the quality of life and care for the demented person. There 

were also deficiencies of mental and physical character, lack of stimulation and social 

interaction for people with dementia. The discontent also concerned a lack of 

communication between the relatives and the care staff, lack of information and that the 

relatives had not been taken seriously and not been listened to. According to the 

relatives, relationships can be built up with factors such as approach, time, continuity 

and satisfying needs. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur anhöriga upplever omsorg på 

demensboenden samt kommunikationen med omsorgspersonal. Syftet belyses via 

följande frågeställningar: 1) Vad är de anhörigas uppfattning gällande god omsorg? 2) 

Hur upplever de anhöriga den dementes omsorg? 3) Hur upplever de anhöriga 

samarbetet med omsorgspersonalen? För att kunna svara på frågorna, har 

ostrukturerade, kvalitativa intervjuer utförts. Denna metod har möjliggjort en djupare 

förståelse av den intervjuade personens perspektiv. Intervjumaterialet har analyserats 

med hjälp av systemteori. Studien visar på att omsorgen inte var så bra som den skulle 

kunna vara. De flesta intervjupersoner påvisade ett missnöje gällande livskvalitet och 

omsorg. Det fanns även brister av psykisk och fysisk karaktär, brist på stimulans och 

socialt umgänge för de dementa. Missnöjet handlade även om bristande kommunikation 

mellan de anhöriga och omsorgspersonalen, informationsbrist samt att de anhöriga inte 

blivit tagna på allvar och inte blivit lyssnade på. Enligt de anhöriga, kan relationer dock 

byggas upp med faktorer så som bemötande, tid, kontinuitet och tillfredställande av 

behov. 

 

Nyckelord: demens, anhöriga, demensboende, omsorg.
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1. Introduktion 

Anhöriga till hjälpbehövande äldre har ofta en önskan om gott bemötande då de kommer 

i kontakt med äldreomsorgen. Biståndshandläggare, chefer på boenden och 

omsorgspersonal har en stor och viktig uppgift då de skall tillse att möten med de boende 

såväl som deras anhöriga sker på ett utvecklande och bra sätt. 

 

I slutet på 1990-talet och början på 2000-talet upptäckte man att anhöriga till äldre och 

dementa, boende på institutioner, inte mådde bra. Ur en fallstudie av Sand (2007) gällande 

anhörigskap, åldrande och död på sjukhem, framkom att anhöriga kände stor smärta, 

frustration och dåligt samvete vid överlämnandet av sina äldre till institutioner. 

Uppstådda konflikter mellan anhöriga och personal hörde till vanligheterna, exempelvis 

gällande hur de äldres ägodelar behandlades respektlöst. Ofta blev endast de äldres 

grundläggande behov tillgodosedda, medan många av de övriga behoven blev helt 

bortglömda. Sand (2007) påvisade att anhöriga inte var nöjda med den sysselsättning de 

äldre fick på boendet. Personalen hade bara tid för de mest nödvändiga sysslorna, tiden 

att sitta med de äldre fanns helt enkelt inte. Sand (2007) nämner att en växande misstro 

riktades från anhörigas håll. Genom detta uppstod konflikter och osäkerhet mellan 

personal och anhöriga. De kunde därför inte lita på, eller ens förklara de förväntningar de 

hade på varandra. Gemensamt var de anhörigas kritiska inställning till personalens 

insatser vid boendet. Med anledning av denna problematik i relationen mellan anhöriga 

och vårdpersonal finns ett behov av flera studier inom området. 

 

I denna uppsats har fokus lagts på de anhörigas upplevelser. Uppsatsen belyser hur 

bemötande och samarbete mellan anhöriga och omsorgspersonal fungerar samt hur de 

anhöriga upplever den omsorg den demente får. Förhoppningen är att intervjuer med 

anhöriga till dementa skall bidra med flera värdefulla perspektiv. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur anhöriga upplever omsorgen för personer på 

demensboenden och hur de uppfattar samarbetet med omsorgspersonalen. 
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1.2 Frågeställningar 

 Vad är de anhörigas uppfattning gällande god omsorg? 

 Hur upplever de anhöriga den dementes omsorg? 

 Hur upplever de anhöriga samarbetet med omsorgspersonalen? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats är uppdelad i totalt sju delar: introduktion, bakgrund, tidigare forskning, 

teori, metod, resultat och analys samt slutdiskussion. Först introduceras uppsatsens ämne 

och problematik som sedan övergår till studiens syfte och frågeställningar. I den andra 

delen finns en bakgrund med en kortfattad beskrivning av dagens problem gällande brister 

i omsorgen, samt begreppsförklaringar. I uppsatsens metoddel redogörs den 

vetenskapsfilosofiska och metodologiska inriktningen samt även hur giltigheten, 

tillämpbarheten och etiska aspekter har säkerställts. Det finns även förklarat vilka urval 

som gjorts och varför. Det empiriska materialet i uppsatsen återges och tolkas i resultat 

och analysdelen. Därefter sammanfattas analysen och jämförs med tidigare forskning. 

Detta följs utav en metoddiskussion, samt slutreflektioner. 

 

2. Bakgrund 

Under detta avsnitt beskrivs en kort bakgrund till begreppet omsorg och hur det kan 

kopplas till socialt arbete. Vidare ges också förklaringar till begrepp som förekommer i 

uppsatsen. 

 

2.1 Problemområde 

En ny bestämmelse infördes i januari 1999 om anmälningsskyldighet i socialtjänstlagen 

(14 kap. 3§). Denna bestämmelse, ofta kallad Lex Sarah, ålägger alla som arbetar inom 

området för äldre och funktionshindrade att se till att varje individ lever med en god 

omsorg och trygga förhållanden. Bakgrunden till detta är brister vilka uppdagats inom 

äldreomsorgen. Lex Sarah uppkom efter att en sköterska år 1997 berättat i media om 

vanvård på sin arbetsplats (Socialstyrelsen, 2003). År 2002 rapporterades totalt 626 

anmälningar enligt Lex Sarah i Sverige. Av dessa var 288 anmälningar (46%) inom 

särskilda boenden (Socialstyrelsen 2003, 12). 2011 trädde nya bestämmelser i kraft med 
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syftet att tydliggöra och skapa god kvalitet gällande omsorg inom organiserat arbete för 

kommuner och andra verksamheter. Tidigare skulle bara missförhållanden, vilka inte 

avhjälpts, anmälas. Från och med år 2011 föreligger skyldighet att anmäla alla 

missförhållanden utan dröjsmål till Socialstyrelsen. Under första halvåret av 2011 kom 

13 anmälningar in. Under andra halvåret inkom 349 anmälningar, där 56 raka beslut togs 

direkt rörande missförhållanden (Socialstyrelsen, 2012, 14–15). Ingen specifik siffra har 

hittats gällande anmälningar inom bara äldreomsorgen men äldreomsorgen är dock det 

största verksamhetsområdet gällande Lex Sarah. De anmälningar som redovisats under 

2011 rörde mestadels missförhållande av uteblivna insatser, brister i bemötande och 

kränkningar inom äldreomsorgen. Orsaker till missförhållanden låg ofta i bristande 

kommunikation och kunskaper hos personal, utformning av riktlinjer, samt dålig 

anpassningsförmåga till verksamhetens rutiner (Socialstyrelsen, 2012). Oavsett skäl är 

siffrorna i sig alarmerande. Tv-programmet ”Uppdrag granskning” belyste problematiken 

vid ett särskilt boende i Piteå i början på september 2009. I reportaget framkom bland 

annat att personer med demens blev inlåsta ensamma på en avdelning då kvällspersonalen 

gått hem för kvällen och att detta skedde i flera kommuner i Sverige (Hansson, 2009). 

 

Redan under slutet av 1990-talet uppmärksammades anhörigas situation i en statlig 

utredning SOU (1997) där ett antal anhöriga fick komma till tals och beskriva sina 

upplevelser som hjälpbehövande anhörig. Sakkunnig menade att omsorg om anhöriga är 

att respektera och ta väl vara på deras insatser det vill säga ge det stöd som behövs i den 

enskilda situationen (SOU, 1997). Utredningen påpekade att var och en av de anhöriga 

befinner sig i en unik situation och det är av största vikt att hjälpen anpassas efter deras 

behov. Att vara lyhörd med vad som behövs just nu, men att ha i åtanke att hjälpbehovet 

kan ändras med tiden. Allt för att anhöriga ska veta säkert att hjälpen fungerar som den 

ska, att lyssna på vad de anhöriga har för åsikter och ta till sig de kunskaper de har. De 

ska kunna känna sig trygga med var de ska vända sig om de behöver hjälp eller vill ge 

råd och stöd till omsorgspersonal. Likt en röd tråd genom hela utredningen redovisas 

samtal med anhöriga med en önskan om ett gott samarbete och en gott bemötande mot 

dem och deras anhöriga. Följande är ett av de citat från anhöriga som återfinns i rapporten: 

 

”Det vore bra att lära personalen att vara uppmärksam och att lyssna, att notera 

vad som händer. Om man kunde träna upp lyhördheten och ha med det som en 

viktig yrkeskunskap” (SOU, 1997:187, 15) 
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Utredningen visar bland annat på att de anhöriga får strida för att få bra hjälp till den 

demente på särskilda boenden. 

 

En senare statlig utredning SOU (2008) har också uppmärksammat begreppet; ”Ett 

värdigt liv äldreomsorgen”. Rapporten tar i ett avsnitt upp gott bemötande av den äldre 

och dennes anhöriga och där kan man läsa följande: 

 

”Mötet mellan personal och den äldre är viktigt, i alla dessa möten och relationer 

har personalen ett särskilt ansvar. Det handlar om möten och relationer som kan 

pågå under mycket kort tid men även under flera år. I dessa möten är det viktigt 

att de äldre och deras anhöriga får ett gott bemötande” (SOU, 2008:51, 125). 

 

Denna utredning slår fast är att ett bra bemötande alltid bör eftersträvas i alla situationer, 

även den mest besvärliga bör bemötas på ett bra sätt. 

 

2.2 Begreppsförklaringar 

2.2.1 Demens 

Demens är ett sjukdomstillstånd och ett samlingsbegrepp för en grupp symtom som ger 

försämrad hjärnfunktion (Abrahamsson, 2003). Crawford (2008) tar upp att sjukdomen 

kan se olika ut beroende på hur hjärnan är drabbad. I regel försämras minnet och förmågan 

att organisera och utföra vardagssysslor. Andra förmågor som kan försämras och 

påverkas är språket, uppfattningen om tid och förmågan att orientera sig i omgivningen. 

Vidare anses att ängslan och beteendeförändringar tillhör gruppen av symtom. (Crawford 

& Walker, 2008). 

Sammantaget kan dessa symtom leda till ett tillstånd där de dementa är beroende av 

anhöriga för att klara sin tillvaro (Demenscentrum, 2010). 

2.2.2 Omsorg 

Omsorg är ett begrepp av betydelse för studien då fokus ligger mycket kring uppfattningar 

av vad som är god omsorg. Begreppet omsorg har ingen beskrivning eller enhetlig 

definition som ger en homogen betydelse av begreppet (Nationalencyklopedin, 2012). 
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Johansson (2007) förklarar övergripande hur ett teoretiskt perspektiv på omsorg kan ses 

som en verksamhet som innefattar allt människan gör för att underhålla och reparera 

"världen" för att människor kan leva i den så bra som möjligt. Omsorg är något som är 

grundläggande för den mänskliga tillvaron, en grund för den sammanhållning som skapar 

tillit mellan människor (Johansson, 2007). Det inbegriper en ömsesidig handling från 

både den som ger och den som tar emot, samt både fysisk och psykisk omsorg som 

kontinuerligt återkommer (James, 1992). Omsorg av god kvalitet baseras på evidens och 

erfarenhet och förutsätter delaktighet från omsorgsgivaren samt att patienten involveras i 

behandlingen; i en miljö där man värnar om integritet, välbefinnande och stöd för 

individens bästa möjliga hälsa (Edvardsson, 2010). 

 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt har ett urval av tidigare forskning som innefattar interaktion mellan 

anhöriga till dementa och personal sammanställts. Mot bakgrund av studiens syfte har 

fokus lagts på publikationer som belyser anhörigas egna upplevelser av interaktionen med 

personal på särskilt boende. 

 

Bengtsson (2005) beskriver att det i media talas om missförhållanden i äldreomsorgen 

och det ständigt rapporteras att personalbrist råder på ”demensboenden”, men att mycket 

ändå fungerar bra inom omsorgen av dementa. Ett problem är dock att personalen inte har 

tid för några aktiviteter utöver att tillgodose de grundläggande behoven (Bengtsson, 

2005).  Under sådana förhållanden blir de anhörigas stöd viktigt. Johansson beskriver 

betydelsen av anhörigas stöd och menar att vi alla är en del av ett nätverk som har formats 

under livets gång. När den offentliga vården av äldre får allt svårare att tillgodose de 

äldres hjälpbehov, tvingas anhöriga ta ett allt större ansvar (Johansson, 2007). Omsorg 

följer ofta en lång kedja av insatser där de närmast anhöriga är mycket viktiga (Johansson, 

2007). 

 

Ibland kan de anhöriga vara en undervärderad resurs för de äldre personerna från ett 

vårdgivande perspektiv men samtidigt visar flera studier att vårdgivare kan finna att de 

anhöriga är krävande (Häggström m.fl. 2007). Som Häggström m.fl påpekar är 

interaktionen mellan de anhöriga och vårdgivarna sällan konfliktfri och att det kan 

relateras till det faktum att det finns starka känslomässiga band i familjer, vilket innebär 
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att konflikter kan uppstå i omsorgssituationer. Ibland har vårdpersonalen svårt att hantera 

dessa problem på ett tillfredsställande sätt (Häggström m.fl. 2007). 

 

Tiger menar att inom demensomsorg ses inte anhöriga som någon självklar resurs att 

räkna med, vilket däremot personalen på demensboendet är, eftersom de är ständigt där. 

Det kan med andra ord tolkas som att familjen ses som mindre viktig i omsorgen. Det 

betyder i många fall att anhöriga lämnar över ansvar för omsorgen till personal på boendet 

trots att de vill vara delaktiga. De vet inte riktigt hur de ska kunna vara delaktiga. (Tiger, 

1999). 

 

I avhandlingen ”Bevarad värdighet vid vård av äldre personer på äldreboende” beskriver 

Patrice Anderberg betydelsen av uppfattningen om bevarad värdighet och ett breddande 

av förståelsen för den äldre personens erfarenheter av vård och hjälp samt förändringar i 

livet (Anderberg, 2009). I avhandlingen har Anderberg (2009) kommit fram till att det 

finns fem utmärkande ansatser för hur man kan bevara värdigheten för äldre personer. 

Dessa är: individualiserad vård, återställande av kontroll, respekt, företrädande 

funktioner, och inkännande lyssnade. Vidare beskriver hon att för att kunna bevara 

värdigheten krävs det att det finns utgångspunkter för att tillhandahålla professionell 

kunskap genom att se till att varje människa är unik på sitt egna sätt och inte tas förgivet. 

Ansvar måste tas för att forma insatserna till omgivningen och efter den äldres behov. Det 

krävs reflektion över hur man utför insatserna och hur de som ger omsorgen uppför sig 

inför den äldre. Slutligen kom Anderberg fram till att en icke rangordnad organisation är 

gynnsam för att den äldres individcentrerade omsorg ska bevaras (Anderberg, 2009). 

 

Även Socialdepartementet har belyst frågan om demensvård. Med utgångspunkt i 

behovet av att ge en nationell bild av hur demensvård i Sverige har utvecklats 

publicerades en departementsserie: ”På väg mot en god demensvård”. 

(Departementsserien [Ds], 2003). Det framgår av denna departementsserie att det är 

viktigt med en nära samverkan mellan huvudmännen utifrån hälso- och sjukvårdslagen 

samt socialtjänstlagen, där mångprofessionellt teamarbete är betydelsefullt. En medveten 

gemensam strategi för hur man bemöter och vårdar demenssjuka och deras anhöriga 

under hela sjukdomsutvecklingen blir en förutsättning för en god demensvård 

(Departementsserien [Ds], 2003) Socialstyrelsen fann därefter ett behov av att arbeta fram 

nationella riktlinjer för vård och omsorg för personer med demenssjukdom med syfte att 
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vägleda och styra upp det arbete som hälso- och sjukvården och socialtjänsten utför på 

området.  (Socialstyrelsen, 2010). Detta är om något en indikator på att ett behov av stöd 

och vägledning behövs för att kunna ge god omsorg av personer med demens. 

 

4. Teoretiskt perspektiv 

4.1 Systemteori 

Systemteori är en biologisk teori. Denna teori bygger på tanken att alla personer är 

organismer i ett system samt även beståndsdelar i under- och överordnande system. 

Systemteorins värde ligger i att organismerna som helhet berör det individuella eller 

sociala beteendet mer än dess delar eller detaljer. (Payne, 2002) För att förstå en individs 

beteende måste man ta hänsyn till hela kretsloppet och människan i sitt totala 

sammanhang, (Öquist, 2003). Genom familj, släkt och gemenskaper formas man och 

genom erfarenheter under sitt liv skapas individen (Payne, 2002). Interaktivt påverkar 

personer varandra och systemteorin fokuserar på hur detta sker, inte på tankar och känslor 

(Payne, 2008). 

 

Fokus bör vara på den överordnade nivån i systemteori, den nivå som styr och organiserar 

varje individs enskilda handling (Öquist, 2003). Fokus ligger alltså på ett 

helhetstänkande. På detta sätt kan systemteorin samordna både sociala och psykologiska 

aspekter i praktiken. En större tyngd läggs av denna anledning på förändring av 

exempelvis resursfördelning, social eller psykologisk struktur (Payne, 2008). Samspelet 

mellan människor i en grupp eller par stimulerar varandra i syfte att hålla kvar eller 

förstärka relationerna sinsemellan. Detta kan inte uppnås utan samspelet inom ett systems 

gränser (Payne, 2002). 

 

Det finns ett ömsesidigt beroende av alla system att utvecklas. Då Moe (1996) beskriver 

detta ömsesidiga beroende använder han begreppet interpenetration. Det uppstår alltid 

informationsproblem då två system kolliderar och behöver samspela (interpenetreras) 

(Moe, 1996). Ett exempel på en situation där informationsproblem kan uppstå är 

kommunikationen mellan anhörig och personal. Båda parter försöker tyda vad som sägs, 

samspela samt bli bekanta med varandras olikheter. Upplevelsen av att inte bli hörd 

förstärks med tillhörande kommunikationssvårigheter. 
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Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv måste anhöriga tillsammans med personal komma 

överens om hur man på bästa sätt uppnår god omsorg och vilka problem som är viktiga. 

Det är också av betydelse att både anhöriga och personal lyssnar på den dementes 

livsberrättelse och därefter göra välgrundade beslut. Arbetet sker utifrån individer, 

familjer, sociala nätverk, kollektiv och fysiska miljöer. 

 

Genom att använda mig av systemteorin i min studie fokuserar jag på individerna som en 

del av omgivningen. När man vill förstå mänskligt beteende ur ett systemteoretiskt 

perspektiv är detta den mest väsentliga utgångspunkten (Öquist, 2003). Genom att titta 

på systemet som individen befinner sig i ser man individen i dess totala sammanhang, 

vilket är intressant för denna studie. Ett systemteoretiskt perspektiv belyser vikten av att 

se anhöriga som betydelsefulla delar i omgivningen kring varje dement person. God 

omsorg från ett systemteoretiskt perspektiv förutsätter att de anhörigas perspektiv 

synliggörs. 

 

5. Metodavsnitt 

Den metodologiska och vetenskapsfilosofiska ansatsen presenteras i denna del samt vilka 

urval som gjorts och varför de gjordes. Transparensen möjliggör en kritisk granskning av 

resultatet (Olsson & Sörensen, 2001). Avsnittet inleds med författarens förförståelse och 

sedan beskrivs forskningsdesign och tillvägagångsättet mer utförligt. Därefter beskrivs 

hur uppsatsens trovärdighet säkerställts och vilka etiska ställningstagen som gjorts i 

studien. 

 

5.1 Förförståelse 

Forskarens kunskap om ämnet som avses studera kännetecknas som förförståelse. I en 

kvalitativ studie kan en beskrivning av förförståelsen bidra till att möjliggöra granskning 

av resultaten (Olsson & Sörensen, 2011). Författarens förståelse för ämnet var mycket 

begränsad när idén till denna studie kom upp. Studier kring vilket samhällsstöd som finns 

har allmänt tagits upp i socionomutbildningen såsom lagstiftning kring samhällsenligt 

stöd. I övrigt bestod förkunskapen till största del av mediala infallsvinklar från artiklar 

och dokumentärer. Det som saknades var ett inifrånperspektiv från personer med egen 

erfarenhet av omsorgen kring den demente. Något som blev starten för uppsatsen. 
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Med avsikt att nå en djupare förförståelse inför intervjuerna så inleddes 

forskningsprocessen med inläsning av litteratur av betydelse och tidigare forskning på 

området. Trots att förförståelsen var något otillfredsställande vid intervjutillfällena bör 

inte detta haft någon avgörande inverkan på resultatet. Detta då informanterna fått 

instruktioner att berätta tämligen fritt utifrån uppsatsens frågeställningar. 

 

5.2 Forskningsdesign 

5.2.1 Metodologiskt angreppssätt 

Valet av kvantitativa eller kvalitativa metoder bör enligt Kvale (2010) grunda sig i 

strukturen av objektet som är av intresse. För denna studie var det mest lämpligt att 

använda sig av en kvalitativ metod med fenomenologisk och hermeneutisk inriktning för 

att finna de uppfattningar, attityder och känslor som var relaterade till god omsorg för de 

anhöriga till omsorgstagarna. De anhörigas svar bidrog till studiens utformning. Det 

fenomenologiska perspektivet bygger på att beskriva världen och att förstå sociala 

fenomen utifrån aktörens egna perspektiv medan det hermeneutiska syftar till en 

förståelse av texten (Larsson, 2005). 

 

Vidare används i studien ett abduktivt tillvägagångssätt. Enligt Larsson är det vanligt i 

kvalitativ forskning att kombinera induktiva metoder som är grundade på erfarenhet och 

deduktiva kunskapsvägar i form av teoretiska perspektiv i det som benämns som ett 

abduktivt metodtillvägagångssätt. Larsson menar att denna metodstrategi bygger på att 

teori och praktik har en växelverkan för varandra (Larsson, 2005). 

5.2.2 Den kvalitativa metoden 

När man forskar på samhället finns det två väsentliga tankesätt man använder sig av: den 

kvalitativa och den kvantitativa metoden. Med dessa metoder genererar man information 

om samhället som man sedan analyserar. En kombination av båda är att föredra men man 

har inte alltid resurser för detta (Tjora, 2012). Larsson (2005) menar att en kvalitativ 

intervju ger ett helhetstänkande till skillnad från en kvantitativ enkät.  Författaren har valt 

att använda sig av den kvalitativa metoden i detta arbete då syftet med den här studien är 

at undersöka anhörigas upplevelser. 
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Kvalitativ metod betonar förståelsen istället för förklaringen. Det är också en metod som 

innebär att forskaren är nära det man forskar om och inte forskar om personer på avstånd. 

Det kvalitativa tankesättet fokuserar på de intervjuades upplevelser, betydelsebildning 

och vilka konsekvenser dessa betydelser får. Med detta tankesätt är data i form av text 

viktigare än data i form av siffror (Tjora, 2012). Den kvalitativa metoden går mer på 

djupet än bredden och sätter den enskilda människan i centrum. Fokus ligger på subjektets 

inre värld och hur subjektet tolkar världen utanför sig (May, 2001). 

 

5.3 Tillvägagångssätt 

Inför studien efterfrågades intervjupersoner, nära anhöriga till personer med demens på 

demensboende. För att komma i kontakt med potentiella intervjupersoner tog författaren 

kontakt med enhetschefer på några demensboenden och informerade dem om studien. 

Enhetscheferna i sin tur förmedlade informationsbrevet vidare så att informationen skulle 

nå de anhöriga vilka sedan frivilligt kunde ta kontakt med författaren och boka tid för 

intervju. 

 

Av cirka 75 utskickade informationsbrev var det 6 personer som hörde av sig och var 

intresserade att ställa upp på en intervju. De ville alla gärna dela med sig av sina 

erfarenheter. För att ta tillvara deras berättelser valdes en intervjuform som utgick ifrån 

en ostrukturerad intervjuguide vilket gav utrymme till ett något friare berättande. 

Uppsatsens frågeställningar formades till kategorier utifrån vilka intervjupersonerna 

uppmanades att berätta fritt (Kvale & Brinkmann, 2009).  Efter en inledande instruktion 

bestod författarens uppgift främst av att lyssna och hjälpa intervjupersonen att fullfölja 

sin berättelse genom nickningar och följdfrågor. Följdfrågor såsom “Hur menar du då?” 

användes för att uppmuntra intervjupersonerna att utveckla sina berättelser menar Larsson 

& Goldberg (2008). 

 

Den öppna, ostrukturerade intervjumetoden som användes möjliggjorde en djupare 

förståelse av intervjupersonens perspektiv och passar för att ringa in narrativer. Vidare 

möjliggörs ett kvalitativt djup då intervjupersonerna tillåts utgå från sina egna 

referensramar (May, 2001). 
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5.3.1 Urval av tidigare forskning 

Studien har i huvudsak fokuserat på litteratur och forskning som lyfter fram de anhörigas 

egna upplevelser och perspektiv men då detta inifrånperspektiv utgör en mycket liten del 

av forskningsområdet har litteratursökningen även omfattat själva omsorgs-begreppet. En 

stor del av den litteratur om omsorg som jag använt mig av är statliga utredningar. 

Sökning har skett på sökmotorer som Google Scholar, Libris, Academic Search Elite, 

Socindec och Artikelsök med sökord som: demens, anhörig, omsorg, dementia, care, och 

relative. Referenser använda av andra uppsatsförfattare inom liknande områden har också 

gett uppslag till lämpliga studier om just omsorg av dementa i Sverige. 

5.3.2 Uppsatsens fokusering och avgränsningar 

Då studiens syfte har fokuserat på de anhörigas perspektiv har andra informanter valts 

bort. Detta då de anhörigas upplevelser är centrala för denna studie. Samtliga anhörigas 

dementa skulle bo i samma kommun men på olika boenden. Kriteriet för att vara med på 

intervjun var att ha haft sin anhöriga med demens på boendet i minst ett år.  Studien 

gjordes i en kommun i Mellansverige. Kanske hade det berikat att även intervjua de 

dementa. Att beskriva upplevelser av den upplevda demensen skulle kräva mer resurser 

än vad författaren hade tillgängligt då det skulle omfattat t.ex. observationsscheman av 

ansiktsuttryck och kroppsrörelser, samt annan kartläggning av demensomsorg som mäter 

aktivitetsnivåer och välbefinnande hos människor med demens (Aggarwal, 2003). 

5.3.3 Undersökningens genomförande 

Intervjuerna genomfördes på platser som intervjupersonerna själva fick bestämma. 

Genom att träffa de anhöriga på en plats där de själva kände att de ville bli intervjuade 

skapades en trygghet för dem vilket medförde att de blev mer avslappnade och mottagliga 

för intervjufrågorna. Information om studiens syfte, anonymitet och konfidentialitet lades 

fram och ett samtycke inhämtades. Alla anhöriga godkände att bandspelaren var på under 

intervjun och var medvetna om att materialet skulle användas i efterarbetet. Ur ett etiskt 

perspektiv är det fördelaktigt att, som i detta fall, använda en ensam intervjuare, det skapar 

enligt Kvale (2007) en maktlikformighet mellan individerna vilket kan bidra till en 

öppnare intervjuatmosfär. 
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5.3.4 Analysverktyg och resultatredovisning 

Efter avslutad insamling av intervjumaterialet lyssnades bandspelaren av flera gånger och 

intervjuerna transkriberades. Materialet lästes därefter igenom i sin helhet för att skapa 

en preliminär helhetstolkning av texten. Inspiration hämtades ur de fenomenologiska och 

hermeneutiska tolkningsmodellerna. För att söka och finna nya insikter och strukturer i 

berättelserna, närlästes texten vilket gav en djupare förståelse i helhetstolkningen (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Intervjumaterialet organiserades under kategorier som 

sammanfattade de transkriberade intervjuerna. Detta kan ses som en form av 

meningskoncentrering där den centrala innebörden i intervjupersonernas berättelser lyfts 

fram på ett kortare sätt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

5.4 Uppsatsens trovärdighet 

5.4.1 Trovärdighet och Tillämpbarhet 

Begreppen reliabilitet och validitet används främst inom kvantitativ forskning men är 

kända begrepp även inom kvalitativ forskning. Validitet innebär ett ifrågasättande om 

undersökningen undersöker det som var avsett att undersöka medan reliabilitet rör datans 

tillförlitlighet (Kvale, 1997). 

 

Synsättet gällande validitet har ifrågasatts i senare litteratur gällande kvalitativ 

undersökning. Fokus har tidigare legat på validitet som etablerandet av en typ av 

”sanning” i forskningen. En sådan metod lämpar sig bäst för en kvantitativ undersökning. 

Min undersökning är av kvalitativ art. Vid sådan undersökning används hellre 

trovärdighet (credibility) och tillämpbarhet (applicability) eftersom ansvaret ligger hos 

deltagaren gällande sanning och trovärdighet, vilket Corbin och Strauss (2015) tar upp. 

Detta innebär att det ska finnas tillräckligt med detaljer och beskrivningar för att läsaren 

ska kunna göra egna bedömningar; att läsaren ska kunna bedöma forskarens väg till 

slutledning från analysen; att det är fördelaktigt med flera jämförelsepersoner då detta 

öka trovärdigheten; samt att undersökaren bör kunna specificera de data på vilken 

undersökningen vilar (Corbin & Strauss, 2015). 

 

I denna intervjustudie har intervjumaterialet transkriberats så att intervjupersonernas röst 

når läsaren genom direkta citat vilket förstärker trovärdigheten i materialet (Tjora, 2012). 
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Trovärdigheten och tillämpbarheten stärks också av att undersökningens 

tillvägagångssätt har redogjorts i uppsatsen. 

5.4.2 Generaliserbarhet 

Det går inte att generalisera studiens resultat då urvalet har varit begränsat och 

intervjupersonerna som har använts inte varit slumpmässiga. Författarens ambition har 

inte varit att få fram den absoluta sanningen utan snarare att få en subjektiv inblick i hur 

omsorgen ser ut utifrån anhörigas perspektiv. Detta är viktigt för att få en inblick i 

anhörigas upplevelser då det ofta är en grupp som glöms bort vid forskning om 

äldrevården. 

 

5.5 Etiska ställningstaganden 

Intervjustudien har följt de fyra huvudkrav på etik som ställs på forskaren enligt 

etikreglerna för humanistisk samhällsvetenskaplig forskning (Kvale, 1997): 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

I enlighet med informationskravet informerades deltagarna om syftet med intervjuerna. 

Intervjupersonerna informerades om frivillighet i deltagandet och deras rätt att avbryta 

närhelst de så önskade. De informerades också om att intervjuerna endast används till 

författandet av denna uppsats. Deras samtycke till deltagandet inhämtades innan 

intervjuerna påbörjades. Det insamlade intervjumaterialet, vilket endast används till 

denna uppsats, har behandlats konfidentiellt och kommer efter avslutad uppsats att 

förstöras. Ingen obehörig ska få tillgång till det. 
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6. Resultat & Analys 

I resultatet presenteras inledningsvis de anhörigas empiriska berättelser. Dessa berättelser 

sammanfattas kring begreppet omsorg vilket här betraktas ur två synvinklar. Dels tankar, 

teorier och definitioner kring omsorg och dess eventuella brister, dels de dagliga 

erfarenheter de anhöriga har. Resultatet har kategoriserats och lagts in i form av viktiga 

citat under respektive område. Resultatet har analyserats med hjälp av systemteori. Under 

respektive område återfinns analyser. En kort bakgrundsbeskrivning över 

intervjupersonerna följer nedan. Namnen är fiktiva för att skydda deras identiteter. 

 

Ellens bakgrund 

Ellens man diagnostiserades med demens för sex år sedan. Under ett års tid levde han 

sedan tillsammans med henne innan han erbjöds plats på ett demensboende. Det var med 

delade känslor hon tackade ja, kommer hon ihåg; hon var ju den som skött honom under 

lång tid. Hon var därför inte bekväm med tanken på ett boende med okänd personal 

dygnet runt. 

 

Lindas bakgrund 

Lindas mamma diagnostiserades med alzheimer för två år sedan. Linda hade dock 

misstänkt att hennes mamma haft alzheimer mycket längre än så trots sina klara perioder. 

Förloppet från att inte kunna fixa saker själv till behovet av hjälp gick ganska fort. Lindas 

mamma har bott på demensboendet i ca ett och ett halvt år vid intervjutillfället. 

 

Karins bakgrund 

Karins farmor fick diagnosen demens för fyra år sedan. Farmodern levde tillsammans 

med sin make tills för två år sedan då maken hastigt gick bort i hjärtinfarkt. Det var han 

som hade skött farmodern fram till sin bortgång. Sjukdomsbilden var ganska omfattande 

och hon fick därför en plats på demensboende ganska hastigt. 

 

Stinas bakgrund 

Stinas pappa diagnostiserades med demens för sex år sedan. Han bodde tillsammans med 

Stinas mamma tidigare och flyttade sedan in på ett demensboende där han nu bott i ca 16 

månader. Innan han flyttade in hade han hemtjänst, vilket till slut inte fungerade. 

Demensboende blev det enda alternativet. Pappans flytt blev en frihet för Stinas mamma 

som kunde börja ta hand om sig själv igen efter många års “anhörigvård”. 
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Almas bakgrund 

Almas moster fick diagnosen demens för fyra år sedan efter många år med psykisk 

sjukdom. Mostern bodde hemma tills för två år sedan då hemtjänst inte längre fungerade. 

Då Alma var liten gick hennes mamma bort och mostern blev hennes nya mamma. 

 

Bertils bakgrund 

Bertils maka fick diagnosen demens för tre års sedan. Makan bor på boendet sedan ett 

och ett halvt år tillbaka vilket blev en stor omställning för Bertil. Makan hade skött 

hemmet, barnen och markservicen under deras gemensamma 50 år av samlevnad. 

 

6.1 Anhörigas uppfattning gällande god omsorg 

Alla anhöriga hade skilda uppfattningar om vad som var god omsorg och hur väl 

omsorgen utfördes, det vill säga vilken grad av livskvalitet den demente fick av omsorgen. 

För att kunna prata om god omsorg ville författaren först få en uppfattning om vad de 

ansåg god omsorg vara. Hur anhöriga beskrev god omsorg var i grund och botten ganska 

lika även om de använde lite olika uttrycksformer för det: 

”Begreppet syftar ju till att ge den omsorg som kan uppfattas av mottagaren som bra.” 

(Ellen) 

”Behoven måste tillfredsställas för att kunna ge livskvalitet åt den som tar emot 

omsorgen” (Linda) 

”När man utför tillräckligt med handlingar så att motparten mår bra.” (Karin) 

”När man får ett värdigt bemötande och tillfredställande av alla behov man har.” (Stina) 

”Personligt anpassade insatser som blir tillgodosedda.” (Alma) 

”Förmågan att kunna ge ömsesidig och värdigt bemötande är det bästa för den som ska 

få omsorgen.” (Bertil) 

 

De anhöriga menade för att kunna förstå begreppet god omsorg behövs intresse att vilja 

lära och lyssna sig till hur en annan människa vill ha det och vilka behov som behöver 

tillgodoses. Utbildning lyfte de fram som en viktig kugge för att förstå sig på hur man bör 

agera för att god omsorg ska kunna uppnås. God omsorg ansåg de var att behandla 

människan bra och ge livskvalitet genom de handlingar som ges, att visa omtanke. Vidare 

att respekten för människovärdighet kan upprätthållas samt uppvisande av flexibilitet vad 

gäller personliga behov. 
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6.2 Anhörigas upplevelser av omsorgen 

6.2.1 Brist på aktiviteter 

Intervjuer med de anhöriga vittnar om ett brett missnöje avseende omsorg för den 

demente. Fem av de sex anhöriga beskrev i intervjuerna en avsaknad av aktiviteter för 

den dementa personen. Detta kunde vara aktivitet som att läsa, spela sällskapsspel, 

använda musikinstrument eller att göra enklare sysslor. Intervjupersonerna uttryckte en 

önskan att de dementa exempelvis kunde vara med och hjälpa till med att vattna blommor, 

baka, laga mat och utforma mindre hantverk på boendet. De ville också att de dementa 

särskilt skulle delta i sociala och produktiva sammanhang tillsammans med andra på 

boendet. Något flera tog upp var brister i att tillgodose dementas behov av att vara en del 

i den sociala gemenskapen med andra på boendet, 

 

”Visst var det bra att min mamma får komma ut i dagrummet men att jag gång på 

gång sett när jag kommit för att hälsa på, att de glömmer att sätta på henne 

hörapparaterna så hon kan delta i de sociala resonemangen är helt oacceptabelt. 

”(Karin) 

 

Flera av de anhöriga hade upplevt liknande händelser då de kommit för att besöka sina 

dementa. Följden blev att den sociala stimulansen många gånger blev undermålig. Payne 

menar att samspelet mellan människorna i en grupp är viktigt. De kan därigenom 

stimulera varandra så man kan hålla kvar och förstärka relationer. Detta kan inte uppnås 

utan samspelet inom systemets gränser (Payne, 2002). 

 

Ett flertal anhöriga skulle också vilja att det fanns mer tid för enskilda aktiviteter och 

pratstunder där personalen koncentrerar sig på enskilda aktiviteter med de dementa 

personerna. Intervjupersonerna upplevde också att mer information om de enskilda 

aktiviteter som utförts med de boende skulle behövas. Det var bara en intervjuperson 

(Alma) som tyckte att hennes anhörige fick den stimulans som denne behövde. ”Min 

moster kan inte få en bättre levnadsstandard i den situation som hon befinner sig i nu”. 

För de övriga intervjupersonerna innebar dock livskvalitet mer individuell stimulans. 
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De flesta anhöriga upplevde en bristande respekt mot dem och deras dementa som till 

exempel med hjälpmedel som glömts bort och att de dementa inte fick ta del av det sociala 

umgänget som de borde: 

”Alla borde ha möjlighet att kunna vara med på de sociala aktiviteterna 

och få uppdateringar på vad som händer i omvärlden utifrån sina egna 

förutsättningar” (Karin). 

 

”Jag önskar att pappa min fick komma ut på sina promenader oftare så han 

slapp sitta inne, känna sig instängd och vara deprimerad” (Stina). 

 

6.2.2 Brister i livskvalitén 

Intervjupersonerna upplevde att det fanns brister i omsorgen vilket påverkade de 

dementas hälsa och skapade en dålig livskvalitet. Detta fick de anhöriga att må dåligt över 

situationen som de själva hade svårt att påverka. De anhöriga upplevde att de dementa 

blir både missuppfattade, bortglömda och ensamma i olika situationer vilket leder till 

depression och inåtvändhet hos dem. ”Att få höra och se naturen, allt vad den erbjuder, 

det skulle få honom att må bra fysiskt och psykiskt” (Stina om sin pappa). 

 

Att vissa blev deprimerade var ett resultat av att deras aktiviteter och sociala stimulans 

inte blev uppfyllda. De anhöriga uppfattade att stödet och tillgången till samtalsterapi var 

under all kritik och en av de anhöriga uttryckte det som att ”det inte händer så mycket 

när man påtalar för personalen att min mamma mår dåligt och behöver stöd och 

samtalsterapi, de verkar lyssna på mig men ändå händer inget efter det” (Linda). 

 

Det framkom i intervjuerna att de anhöriga var frustrerande och inte förstod varför de inte 

kunde behandlas med värdighet: ”Jag önskar att de slutar glömma bort dem som 

människor och behandla dem med värdighet” (Karin). 

Flera av de intervjuade anhöriga upplevde att det fanns en del brister i omsorgen som 

skapade oro och irritationsmoment samt fysiskt och psykiskt lidande. Även här ansågs 

det att det var tidsbrist som gjorde att personalen inte hann med. 

 

”Vissa gånger sa de att de inte hunnit med, medans andra gånger sa de att min 

farmor sovit. De antog att hon inte velat ha någonting att äta. I själva verket hade 
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hon kommit in i något komaliknande tillstånd på grund av att hon hade varit utan 

näring för länge” (Karin). 

 

De anhöriga menade att personalen ofta hellre satt och pratade eller fikade med varandra, 

än att umgås med och ta hand om de dementa.  ”Jag skulle önska att de använde mer av 

sin tid till omsorg istället för att bara sitta och fika hela tiden (Ellen). 

 

Det var flera av de intervjuade anhöriga som upplevde att personalen inte skötte 

omsorgstagarens grundläggande behov, ett exempel var nattfastan som en av de anhöriga 

beskrev så här ”Jag påtalade ofta att nattfastan inte får överstiga 11 timmar och 

personalen lovade att det inte skulle hända igen, ändå så skedde det gång på gång” 

(Karin). Ett annat scenario var hygienen som utfördes efter ett bestämt schema och inte 

utifrån det behov som var och en av de dementa hade. En av de anhöriga beskrev ”Pappa 

fick inte duscha då han behövde, allt styrdes utifrån ett duschschema för alla boende på 

demensboendet” (Stina). Det gjorde att hygienen periodvis var undermålig. 

 

De anhöriga ansåg att deras dementa inte gavs tillräckligt med tid. Det var för lite 

kontinuitet, för mycket vikarier och för lite personal för de boende. Ungefär hälften av de 

anhöriga uppgav detta.  ”Personalen skulle behöva omprioritera eller utöka 

personalstyrkan. De borde fundera på vad som egentligen är viktigast” (Bertil). 

 

De anhöriga har vissa förväntningar på hur omsorgen ska se ut och det kan uppstå 

konflikter. Såsom Öqvist (2003) beskriver det har alla system har en högsta och en lägsta 

nivå vilket styrs av rörligheten i ett system. Rörligheten kan definieras såsom bestående 

av kulturkrockar, familjesituationer, förväntningar eller liknade. Så länge man håller sig 

i centrum tillåts en viss rörlighet. Stress minskar systemets rörlighet och det blir svårt för 

individen att återhämta och anpassa sig (Öqvist, 2003). 

 

6.2.3 Tidsbrist 

De anhöriga upplevde livskvaliteten som undermålig eftersom personalen, ansåg de, 

ignorerade de signaler den demente uppvisade på olika sätt. Den sociala stimulansen 

ansågs otillfredsställande med resultatet att de dementa mådde dåligt och många menade 

att tidsbrist var anledningen till detta. Den påtalade tidsbristen menade de anhöriga var 
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på grund av för lite personal som gjorde att de sociala aktiviteterna inte blev av. Något 

som kändes väldigt märkligt då de visste att den demente hade rätt till egen tid med 

personalen två timmar i veckan. Anhöriga berättade att personalen var skyldig att 

dokumentera då mervärdet ”egen tid” eller utevistelse genomfördes vilket inte skedde i 

den utsträckning som de hade rätt till. Förtvivlade anhöriga berättade att ”personalen kan 

tydligen inte alltid avsätta den planerade tiden för aktiviteter i sina redan pressade 

tidsscheman”. Anhöriga kunde inte förstå hur de kunde skylla på personalbrist när de 

alltid hade tillfällig personalförstärkning just vid dessa tillfällen i veckan. Det som 

framkom var snarare en regel än undantag att enskilda aktiviteter (kallad 

kontaktmannatid) blev borttagna gång på gång, 

 

”Min makes personliga intressen, som är bestämda att ske under 

kontaktmannatid, blir ofta borttagna på grund av att det inte är tillräckligt med 

personal i veckan - igen.” (Ellen) 

 

De anhöriga var starkt kritiska och kände flera gånger att kravet på att den demente 

personen skulle få den stimulans som behövdes lades på dem själva. En av de anhöriga 

kände en stor förtvivlan: 

 

”Min makas behov att aktiveras är stort, hon har alltid varit i farten och velat 

pyssla, måla och dansa, något som personalen inte ger henne möjlighet till i den 

utsträckning som jag fick löfte om när hon flyttade in på boendet. Trots att min 

kropp inte klarar av det egentligen då jag har mina egna fysiska problem, så tar 

jag mig ändå till boendet och sysselsätter min maka aktivt varannan vecka. Gör 

jag inte det så skulle hon gå ner sig i sig själv.” (Bertil) 

 

Tidsbristen som drabbade de dementa tog hårt på de anhöriga som menar att det var för 

lite personal i förhållande till de boendes antal och att resurserna användes på fel sätt. 

Trots att de anhöriga påtalat hur deras anhöriga dementa vill ha det så kände de att de inte 

blev lyssnade på. 

 

”Personalen lyssnar inte på mig som anhörig, den som vet hur min farmor vill 

ha saker och ting gjort, vad min farmor tyckte om som frisk och aldrig skulle ha 

accepterat i friskt tillstånd” (Karin). 



 

20 

 

 

För att förstå en individ och dess beteende enligt systemteori måste man ta hänsyn till 

hela kretsloppet och människan i sitt totala sammanhang. Man bör också ta hänsyn till att 

individen formas genom familj, släkt och gemenskaper samt de erfarenheter individen 

fått under sin livstid (Öqvist, 2003). I enlighet med detta är det viktigt att se dementa 

personer i ett sammanhang där anhöriga är viktiga delar. Likaså krävs det att vården kan 

fungera mer som ett öppet system som har förmåga att utbyta information med 

omgivningen och som växer och utvecklas med utbytet (Öqvist, 2003). 

 

Systemteori bygger på tanken att alla organismer, vilket i detta fall kan vara de dementa 

och personalen, är beståndsdelar i ett över och underordnat system. (Payne, 2002). 

Personalen finns i det överordnade systemet och för att för att få till en förändring behöver 

man påverka systemet ovanför dem, det vill säga de organisatoriska ramarna. 

 

6.3 Samarbete mellan anhöriga och personal 

Trots att flera anhöriga inte tyckte att personalen uppfyllde kraven för ”god omsorg”, 

kände de att det var svårt att säga till när något blev fel. De anhöriga tog då på sig ansvaret 

att själva korrigera problemen utan personalens vetskap. 

 

”Om jag säger något så kanske min make får ännu sämre omsorg i stället för 

bättre, så jag gör saker själv utan att säga till. Jag önskar att jag inte skulle 

behöva vara rädd för att säga till och att bli tagen på allvar” (Ellen). 

 

Anhöriga ville inte stöta sig med personalen, då flera av dem många gånger haft en lång 

relation till personalen. Dock ansåg de anhöriga att de över lag hade en bra relation till 

personalen. De gånger som de anhöriga ändå påtalat något de upplevt som fel, har de inte 

blivit tagna på allvar. Det upplevs som att ingen lyssnar på dem. Det verkar också finnas 

skillnader i uppfattningen om vad personalens arbete med de dementa innebär. Ett 

exempel: 

 

”Trots att jag sagt till att min make aldrig har tolererat ostrukna plagg på sig i 

friskt tillstånd, så envisas de och fortsätter att låta bli att stryka skjortorna” 

(Ellen). 
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De anhöriga upplevde det som att personalen gjorde som de själva ville oavsett de 

anhörigas information. Detta sker trots anhörigas bidrag av information om hur 

omsorgstagaren vill ha saker och ting utfört. 

 

Personalens mottaglighet för information som anhöriga och omsorgstagare delar med sig 

av har en stor inverkan på hur nöjda anhöriga är med omsorgen; det vill säga hur 

personalen agerat efter att de fått tagit del av informationen som berör den personliga 

omsorgen. Intervjupersonerna känner att de överlag får ta ett för stort ansvar och att de 

blir tvungna att hålla koll på att personalen gör rätt emot den dementa. De flesta av de 

intervjuade var ganska eniga och kände att de behövde bli tagna på större allvar och mer 

lyssnade på för att kunna skapa en god kommunikation. Om personalen på boendet skulle 

vara mer öppna och bjuda in de anhöriga till kommunikation och visa att de bryr sig om 

vad de anhöriga säger så skulle kommunikationen enligt intervjupersonerna bli mycket 

bättre. Det är tydligt att kommunikationen brister och att personalen inte förstår de behov 

de anhöriga har av att ha en fungerande kommunikation. 

 

Utifrån systemteoretiska perspektivet så kan man se varje dement person som omgiven 

av ett system där både anhöriga och personal ingår. I intervjuerna med anhöriga har det 

framkommit att informationsflödet mellan anhöriga och personalen inte fungerade. Det 

innebär att inflödet och utflödet var bristfälligt mellan dessa två delar i systemet. Inputen 

som anhöriga och de dementa gav personalen togs inte emot vilket ledde till missnöje och 

frustation hos de anhöriga och de dementa. Som Payne (2002) har påpekat är det viktigt 

att se hur alla medlemmar i ett system påverkar och påverkas av varandra. 
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie inom demensomsorgen har varit att undersöka hur anhöriga 

upplever livskvalitet och omsorg för personer på demensboenden. 

 

Frågeställningarna i denna studie har varit: 

 Vad är de anhörigas uppfattning gällande god omsorg? 

 Hur upplever de anhöriga den dementes omsorg? 

 Hur upplever de anhöriga samarbetet med omsorgspersonalen? 

 

Vad som framkommit av intervjupersonerna är att omsorgen inte uppleves vara så bra 

som den skulle kunnat vara. De flesta har påvisat missnöje både vad gäller livskvalitet 

och omsorg. Missnöjet handlar om bristande kommunikation mellan de anhöriga och 

omsorgspersonalen och informationsbrist, samt att inte bli tagen på allvar och lyssnad på. 

Det handlar också om psykiskt och fysiskt lidande, tidsbrist, brist på stimulans och brist 

på socialt umgänge. 

 

Genomgående lyfte de intervjuade personerna fram upplevelsen av att omsorgen 

missköttes trots att de påtalat brister. De anhöriga uppfattade att både de själva och den 

dementa personen inte mådde bra av situationen så som den var. 

 

Det som framkommit i studien går i linje med hur tidigare forskning beskrivit 

problematiken kring demensboenden. Ett flertal studier har påvisat problem som brist på 

personal och tid samt att de anhöriga inte blivit sedda som en naturlig del vilket gjort att 

de anhöriga inte blivit tagna på allvar eller lyssnade på (Bengtsson, 2005). De anhöriga 

har ansetts som för krävande då det finns känslomässiga och starka band inom familjer 

och detta har lett till konflikter (Häggström m.fl., 2007). 
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7.2 Metoddiskussion 

Genom intervjumaterialet anser jag mig ha fått tillräckligt med detaljerade upplevelser 

och beskrivningar för att läsaren ska kunna känna att de befinner sig i ämnet och 

därigenom kan göra en egen bedömning. Jag anser också att jag fått tillräckliga bevis i 

data som inhämtats för att göra en analys som gör att läsarna kan bedöma min 

undersökande väg till slutledning. Det finns flera jämförelsepersoner för att öka 

trovärdigheten i min uppsats och jag har specificerat data som min undersökning vilar på. 

7.2.1 Fördelar 

Då berättelserna har genererat ett rikt empiriskt material har frågeställningarna kunnat 

besvaras på ett tillfredställande sätt. Helhetsbilden av intervjupersonernas berättelser har 

reviderats ett flertal gånger med hjälp av det hermeneutiska inslaget i analysprocessen, 

något som kan ses som en fördel för studien då en djupare analys på så vis har varit möjlig. 

Intervjupersonerna i studien har varit mycket verbala och villiga att dela med sig av sin 

kunskap om omsorgen. Detta har gjort att deras tysta kunskap har omvandlats till explicit 

påståendekunskap som möjliggjort en naturalistisk generalisering av uppsatsens resultat 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjupersonerna tog själva kontakten inför intervjuerna 

och de som deltog var därför personer som var villiga att dela med sig av sina 

uppfattningar. 

7.2.2 Begränsningar 

Författarens brist på erfarenhet i området kan ha påverkat uppsatsens resultat men då 

uppsatsen efterfrågar subjektiva upplevelser borde detta förhoppningsvis inte ha någon 

större inverkan på slutresultatet. Eftersom studien är kvalitativ agerade författaren både 

meningstolkare och mätinstrument, vilket enligt (Larsson 2005) kan möjligen medföra en 

ökad risk för ett missvisande resultat då datainsamling och analys präglas av den egna 

förförståelse och förväntningar på resultatet. Medvetenheten om denna risk kan också 

vara till fördel för studiens kvalitet då det motiverat och utmanat författaren till att ha ett 

kritiskt förhållningssätt genom hela studien. 

 

Inledningsvis i mitt arbete frågade jag mig i fall de övriga av de 75 inbjudna via 

informationsbrevet ansåg sina kontakter med omsorgspersonalen vara goda. Var det så 

att de var rädda för att prata om sina situationer av någon anledning eller träffar de inte 
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sina dementa anhöriga så ofta? En ytterligare möjlighet är att cheferna inte lämnade ut 

inbjudningar på grund av rädsla för negativ publicitet. Detta kan i så fall utgöra grund för 

en egen utredning, men görs inte här. 

 

7.3 Författarens slutreflektioner 

Att studera omsorg av dementa utifrån de anhörigas egna perspektiv har varit väldigt 

lärorikt och gett mer insikt i demensomsorgen. Att få denna förmån att få en inblick i 

dessa personers livsöden och höra hur de hanterar motgångar har varit värdefullt för mig 

som författare och förhoppningsvis uppsatsens läsare. Avsikten med studien har hela 

tiden varit att lyfta fram intervjupersonernas subjektiva upplevelser av omsorgen. Därför 

ifrågasattes aldrig eller lades någon värdering kring de uttalanden som gjordes under 

intervjutillfällena, utan de intervjuade uppmuntrades att berätta tämligen fritt. Det som är 

intressant var att alla intervjupersonerna, vars dementa anhöriga bodde på olika boenden 

i samma kommun, hade liknande upplevelser av omsorgen. Det finns en stor grad av 

samstämmighet mellan deras upplevelser och mellan de uppfattningar de ger uttryck för 

och den problematik som lyfts fram i tidigare forskning. Med utgångspunkt i forskningen 

vore det därför av vikt att få till en förändring inom omsorgen av dementa personer. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide: frågor till anhöriga till dementa på särskilt boende 

 

Demografiska frågor: 

1) Vilken relation har du till den demente? 

2) Kön 

 

Anhörigas beskrivning av begreppet god omsorg. 

1) Hur skulle du sammanfatta god omsorg med några meningar? 

2) Hur kommer det sig att du uppfattar det så? 

 

Upplevelser av omsorg kring sin anhörige demente 

1) Hur mycket vet du om de nationella riktlinjerna som är framtagna för vård och omsorg 

vid demenssjukdom? 

2) Hur ser du på kunskaperna eller hur uppfattar du kunskaperna som personalen har om 

demenssjukdomar? 

2.1. Vilka krav anser du dig kunna ställa på personalen/chefen när det gäller 

kunskaperna kring din anhörigas demenssjukdom?  

2.2. Vilken är din samlade uppfattning kring kunskapsnivån bland personalen i 

dagsläget?  

3) Hur trygg och/eller nöjd är du med den omsorg och vård som din anhörige får i dag på 

särskilda boendet? 

3.1. Hur kommer det sig att du känner så? 

3.2. Finns det något som skulle kunna göras bättre?  

3.3. Om ja, vad i så fall? 

4) Hur trygg och/eller nöjd är du med den omsorg och vård som du som anhörig får i dag 

i form av något anhörigstöd? 

4.1. Hur kommer det sig att du känner så? 

4.2. Finns det något som skulle kunna göras bättre? 

4.3. Om ja, vad i så fall? 

5) Hur uppfattar du personalens förmåga att ta tillvara på kvarvarande förmågor hos din 

anhöriga? 

5.1. Hur kommer det sig att du uppfattar det så? 

5.2. Finns det något som skulle kunna göras bättre? 
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3. Om ja, vad i så fall? 

6) Vilken är din uppfattning av personalens människosyn, d.v.s. deras syn på människan? 

6.1. Hur kommer det sig att du uppfattar det så? 

6.2. Vilken är din sammanlagda uppfattning av omsorgen? 

 

Övriga frågor: 

1) Finns det andra områden i omsorgen som jag har glömt som du tycker är 

viktiga att ta upp i denna intervju som har någon betydelse för den omsorgen kring dig 

och/eller din anhöriga. 

2) Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Information till deltagare i intervjuundersökning 

Mitt namn är Sofie Olsson och jag går sista terminen på Socionomprogrammet på 

Högskolan i Gävle. I utbildningen ingår att skriva en c-uppsats. Jag är intresserad av att 

veta hur anhöriga som haft sin demente anhörige på demensboende i minst ett år uppfattar 

omsorgen på ett kommunalt boende. Det är väldigt viktigt att lyfta fram anhörigas 

uppfattningar kring personer med demenssjukdom då de själva många gånger inte själv 

kan göra sin röst hörd. Syftet med mitt arbete är att studera anhörigas uppfattningar kring 

hur omsorgen av deras personer med demenssjukdom och hur ni ser på god omsorg. 

 

Urvalet har gått till så att jag har valt en kommun där det finns ett flertal demensboenden. 

Anledningen till att jag kontakter er är att jag vill jag göra en förfrågan där jag söker minst 

6-8 frivilliga som vill delta i en intervju för studien. Ditt deltagande i intervjun är helt 

frivilligt och det insamlade materialet kommer att hanteras konfidentiellt. Du kan när som 

helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och en intervju kan ta upp till en 

timme. Den färdiga godkända uppsatsen kommer att finnas tillgänglig via biblioteket vid 

Högskolan i Gävle.  

 

Genom detta informationsbrev söker jag frivilliga som vill delta i intervjun och min 

förhoppning är att Du vill delta för att delge din erfarenhet kring detta område. Du kan 

höra av dig till undertecknad för intresse och ytterligare upplysningar. 
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