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Förord 
 
Efter tre långa år av studier kan vi till sist sätta punkt, detta gör vi med denna C-uppsats. 
Arbetet med denna uppsats har varit väldigt givande, lärorikt och förmodligen något som vi 
kommer att blicka tillbaka på senare i våra liv. 
  
Vi vill rikta ett stort tack till anhöriga till de demenssjuka personerna, som så välvilligt ställt 
upp och berättat deras anhöriges livsberättelse för oss. Vi sänder även ett tack till de 
medarbetare som ställt upp som informanter i vår uppsats. Vi tackar även verksamhetschefen 
på den aktuella boendeverksamheten som med sitt positiva bemötande och med hennes 
otroliga engagemang samt välvilja till att hjälpa oss har lett oss till att vi kan känna oss stolta 
över denna uppsats. 
 
 Vår handledare i denna uppsats har varit My Lilja, till henne vill vi sända ett stort tack för att 
du hjälpt oss komma framåt i denna uppsats. 
 
Slutligen vill vi tacka våra nära och kära som stått ut med oss under denna intensiva tid. Tack! 
 
20/5-08 
 
Camilla Carlsten & Mattias Hugosson 
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Sammanfattning 
 
Demenssjukdomar är mycket utbrett och hör till de stora folksjukdomarna i Sverige. Den mest 
vanliga är Alzheimers sjukdom. Ofta då vi tänker på sådana tragiska livsöden är det lätt att 
relatera dem till människor som är i åldern sextiofem år eller äldre. Dessvärre finns det även 
personer som drabbas i ett tidigare skede i livet vilket kan vara redan vid femtio års ålder.   
Syftet med denna studie är att studera livssituationen för dessa ”yngre” personer med demens 
eller demensliknande symptom boende på en gruppbostad. Vi kommer dessutom att diskutera 
förändringen av livssituation i dagsläget jämfört med innan denna verksamhet startades. I vår 
kvalitativa studie har vi genomfört tre intervjuer med anhöriga till dementa personer som bor 
på detta gruppboende samt en fokusgruppsintervju med fyra medarbetare på detsamma. Detta 
har vi gjort med anledning av att få en förståelse för hur livet kan se ut för demenssjuka 
personer både innan och efter inflyttning till den aktuella boendeverksamheten. I analysen av 
våra informanters utsagor har vi bland annat utgått från Goffmans teori och begreppet stigma. 
Denna teori anser vi vara mest lämpad i relation till vår studie. I våra intervjuer med anhöriga 
samt medarbetare framkom tydligt hur livssituationen ser ut i dagsläget jämfört med tiden 
innan inflyttning till det aktuella boendet. Samtliga var enhälligt överens om att 
livssituationen i dagsläget är mer tillfredställande nu, jämfört med hur den var innan. Vår 
slutsats av informanternas beskrivning är att det skett en positiv förändring gällande de 
demenssjukas omvårdnad, boendemiljö samt sociala nätverk. 
  
Nyckelord: 
Yngre personer, demenssjukdomar, sociala nätverk, omvårdnad/boendemiljö, stigmatisering 
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1. Inledning  

1.1 Inledning 
 
Intresset för ämnet i denna c-uppsats infann sig under vår b– uppsats då vi undersökte 
livssituationen för anhörigvårdare. I den studien insåg vi att det även finns många ”yngre” 
personer med demenssjukdomar. Vi fann detta som intressant med anledning av att vi hade 
undersökt livssituationen för anhöriga till ”äldre” demenssjuka personer i vår tidigare 
gemensamma uppsats. Vi har valt att studera en verksamhet som i detta fall är en gruppbostad 
i Sverige1 för ”yngre” personer med demens eller demensliknande symptom. Bakgrunden till 
boendets igångsättning var att de insatser som hemtjänsten hade att erbjuda för den 
demenssjuke personen inte upplevdes som tillfredställande för den demenssjuke samt deras 
anhörige. Ur detta perspektiv växte det fram en egen kategori personer (de yngre dementa) 
som hade ett högre krav på helt andra vårdinsatser i förhållande till den äldre generationen. 
Visionen på denna gruppbostad är att personer med intellektuella- eller 
funktionsnedsättningar och störande beteende skall få bo och leva utan att behöva känna sig 
annorlunda eller betydelselösa. 

1.2 Problemformulering 
 
Då vi i vår b-uppsats studerade livssituationen för anhöriga till äldre personer som lider av 
Alzheimers sjukdom blev vi intresserade av hur livssituationen kunde se ut för ”yngre” 
personer som lider av någon sorts demenssjukdom. Tanken slog oss att dessa personer lever i 
en arbetsför ålder och förmodligen bor kvar i det egna hemmet där de även kan ha familj med 
någorlunda unga barn. Då vi vet att det finns boenden för ”yngre” personer med 
demenssjukdomar i Sverige, gjorde det oss intresserad att undersöka vilka förändringar i 
livssituationen det kan innebära för dessa personer att få bo på ett sådant boende jämfört med 
innan.  
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att studera livssituationen för ”yngre” personer med demens eller 
demensliknande symptom. Vi kommer dessutom att diskutera de förändringar som skett 
gällande individernas livssituation i dagsläget jämfört med tiden innan inflyttning på boendet. 

1.4 Frågeställningar 
 

1. Hur ser de demenssjukas sociala nätverk ut i dagsläget jämfört med tiden innan 
inflyttning på boendet enligt anhöriga och personal? 

 
2. Hur ser de demenssjukas boendemiljö/omvårdnad ut i dagsläget jämfört med tiden 

innan inflyttning på boendet enligt anhöriga och personal? 
 

 

                                                 
1 Angående etiska övervägande som vi kommer att diskutera mer i kapitel 4.9 har vi valt att utelämna 
boendeverksamhetens namn och tillhörande ort. 
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3. Upplever personal samt anhöriga att de demenssjuka personerna varit/är 
stigmatiserad? 

1.5 Avgränsning 
 
Vi har i detta arbete valt att avgränsa oss till att studera ”yngre” dementas livssituation på ett 
gruppboende i Sverige. Med ”yngre” menar vi personer under 65 år. Vi kommer även att 
avgränsa oss till att intervjua fyra personer i personalen samt fyra anhöriga till de 
demenssjuka personerna och inte de demenssjuka själva. De anhöriga som vi valt att intervjua 
har funnits med sedan verksamheten startades. Det finns många gruppbostäder med inriktning 
på personer med demenssjukdomar. Vi har valt att inrikta oss på enbart en av dessa 
verksamheter då denna skiljer sig från övriga boenden i och med att den inriktar sig på yngre 
personer med demens eller demensliknande symptom. 

1.6 Beskrivning av boendeverksamhet 
 
I en intervju med en verksamhetschef på den aktuella boendeverksamheten fick vi ta del av en 
verksamhetsbeskrivning av den aktuella boendeverksamheten. Vi har valt att kalla 
intervjupersonen för Karin som i verkligheten heter något helt annat. Karin inleder intervjun 
med att berätta att verksamheten erbjuder boende för nio personer permanent, samt möjlighet 
till en ”akutplats” för övernattning om akuta behov uppstår (utan biståndsbeslut). Detta blir då 
en form av enklare tillfällig övernattning, med toalett, dusch och god omsorgskvalitet. 
Verksamhetens inriktning är ”yngre” personer med demens eller demensliknande symptom. 
Med yngre avses personer upp till 65 år, men utan att låsa sig vid siffran 65. Karin berättar att 
för att få bo på detta boende görs en individuell bedömning av den demenssjukes behov samt 
hur denna person kan tillgodogöra sig den vård och omsorg som erbjuds i yngreboendet. Hon 
berättar även att deras uppdrag är att erbjuda ”yngre” personer med demenshandikapp ett, för 
just yngre, anpassat boende med hög kvalitet och individuellt anpassad sinnesstimulering. 
Samverkan mellan andra avdelningar på boendet samt samverkan mellan sjuksköterskor och 
verksamhetschefer innebär att det kan ges en bra kontinuitet för kund samt anhöriga. På 
boendet berättar Karin att det finns välutvecklade tekniska hjälpmedel och larmfunktioner 
som ger ökad möjlighet till självständighet för den demenssjuke. Det finns även bra 
gemensamma utrymmen som sinnesrum och möjlighet till stora gångytor, fina trädgårdar 
samt yttre omgivning. Karin berättar att vid upprättande av hyreskontrakt skall det tydligt 
framgå att när en kunds hälsotillstånd förändras så att kunden inte har behov av denna 
specifika verksamhet skall kunden erbjudas annat boende. Hon berättar att 
demenskompetensen hos personalen generellt är hög och arbetssättet präglas av ett gott 
bemötande, en god planering för att ge den boende optimalt med tid för individuella behov, 
sinnestimulering (se bilaga 4) samt intresse för utveckling och problemlösning. 
Gruppbostaden har enligt Karin en egen buss att nyttja, detta för att möjliggöra spontana samt 
planerade aktiviteter. 
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1.7 Disposition  
 
I första kapitlet finns bakgrund innehållande en verksamhetsbeskrivning av det aktuella 
boendet, detta för att läsaren skall få en förförståelse för hur boendet ser ut.  
I andra kapitlet redovisas delar av den tidigare forskning som vi funnit relevanta för vår studie 
inom området demenssjukdomar samt livssituationen. Vi redovisar även för vår teori som 
ingår i studien, där vi utgår från Goffmans teori och begreppet stigma. 
I tredje kapitlet har vi valt att ge en bakgrund till de olika demenssjukdomarna Alzheimer, 
pannlobsdemens samt alkoholdemens, därför att dessa demenssjukdomar framkom i våra tre 
intervjuer och vår enda fokusgruppsintervju.  
 
I fjärde kapitlet redovisas metodavsnittet som beskriver vårt tillvägagångssätt i denna uppsats. 
 
I femte kapitlet redovisar vi våra resultat samt analysen av våra resultat utifrån tidigare 
forskning. Vi redovisar även Goffmans teori och begreppet stigma som framkommit under 
våra tre intervjuer med anhöriga till de demenssjuka personerna, samt resultat från anhöriga 
till de demenssjuka personerna på det aktuella boendet. Analysen och resultaten har vi valt att 
dela in i tre teman, nämligen boendemiljö/omvårdnad, socialt nätverk samt stigmatisering. 
 
I sjätte kapitlet redovisas slutsatserna av resultaten och analysen. 
 
Studien avslutas i sjunde kapitlet med en avslutande diskussion med tankar och reflektioner 
kring de demenssjukas livssituation i dagsläget jämfört med innan inflyttning på den aktuella 
boendeverksamheten. 

2. Teoretiska angreppssätt 
 
För att hitta vetenskapliga artiklar/studier som svarade mot vårt syfte utfördes 
litteratursökningar i databaserna; Sage Journals Online samt Science Direct. Vi har använt oss 
av sökorden Journal of family nursing samt Social science & medicine under bibliotekets 
tidskriftsförteckning. Vi har även sökt under sökmotorn google med sökorden 
demenssjukdomar där vi fann en rad artiklar och rapporter som vi anser överrensstämmer med 
vårt syfte. Vi har valt att redovisa dessa artiklar och rapporter under avsnittet tidigare 
forskning, se nedan. Vi kommer också att tillämpa Goffmans teori (2004) och begreppet 
stigma som vi anser är lämplig med tanke på vårt syfte. Denna teori kommer att beskrivas 
under avsnittet teori.

2.1 Tidigare forskning 
 
I rapporten På väg mot en god demensvård – Samhällets insatser för personer med 
demenssjukdomar och deras anhöriga i Ds (2003:47) presenteras en nationell bild av 
demensvårdens utveckling i Sverige de senaste åren och vad som är viktigt att prioritera för 
framtidens utveckling. Denna rapport uträttades efter att regeringen beslutat år 2002 att 
tillsätta en arbetsgrupp som skulle sammanställa befintliga kunskaper om situationen för 
personer med demenssjukdomar och deras anhöriga. Den skulle arbeta utifrån ett 
tvärvetenskapligt perspektiv och sträva efter att ge en helhetsbild av nuläget. I rapporten 
föreslås bland annat en nationell informations- och kompetenssatsning avseende yngre 
personer med demenssjukdom för att öka kunskaperna både hos allmänheten och vårdgivare.  
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Gentemot denna bakgrund fick Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS), 
regeringens uppdrag att sammanställa befintlig kunskap om gruppen ”yngre” personer med 
demenssjukdom. I uppdraget betonas kunskap som är särskilt relevant för utveckling av 
metoder och arbetssätt som kan stödja gruppen ”yngre” personer med demenssjukdomar. IMS 
arbete har utförts av en grupp personer som kombinerar djup sakkunskap inom området med 
kunskap om de olika arbetsprocesser som är inräknad i att ta fram systematiska översikter. I 
rapporten Yngre personer med demenssjukdomar och närstående till dessa personer av 
Socialstyrelsen (2007) beskriver man om yngre personer med demenssjukdom och deras 
närstående är en liten grupp, men problemen som uppstår i samband med 
sjukdomsutvecklingen är svåra. Den drabbade kan ha ansvar för familj och barn samt vara 
yrkesverksam. Detta skiljer gruppen från äldre personer med demenssjukdom.  
 
Ett antal forskare verksamma på Karolinska Institutet, forskare vid centrum för 
Alzheimerforskning samt forskare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har 
bidragit till boken Alzheimer (Ekman m.fl. 2007) där det presenteras delar av den forskning 
som idag bedrivs, då det gäller både experimentell och klinisk patientnära forskning, genetisk 
och epidemiologisk forskning. En studie som gjorts och som presenteras i Ekman, m.fl. 
(2007, s. 90-91) är Kungsholmsprojektet som startades redan 1987. Huvudsyftet var att 
identifiera och värdera betydelsen av olika riskfaktorer för demens samt att utveckla 
preventiva strategier. I studien ingick alla som var 75 år och äldre och som bodde på 
Kungsholmen. Dessa personer har följts fram till år 2000 och därmed gjort det möjligt att 
kunna se förändringar över tid. Studien visar bl.a. resultat som att intellektuellt och socialt 
stimulerande fritidsaktiviteter kan skydda mot demens. Det har även framkommit att låg 
utbildning under uppväxten och ett begränsat eller svagt socialt nätverk i ålderdomen kan öka 
risken för att utveckla en demenssjukdom. 
 
I Ekman m.fl. (2007, s.49) diskuteras begreppet ”en god omvårdnad” som definieras som 
vikten av en god relation mellan vårdare och kunden. En relation bygger i hög grad på tillit 
samt att vara lyhörd för den sjukes speciella behov och egen förmåga. En grund för god 
omvårdnad kan kännetecknas som en bra relation mellan patient och vårdare och som även 
bygger på respekt och förståelse. Detta innebär då att kunden fortfarande kan känna mening 
med livet och även visa en del av sitt gamla jag. Att skapa en god omvårdnadsrelation med en 
demenssjuk person är en både svår och komplicerad uppgift. Det handlar inte bara om 
löpande arbetsuppgifter som att tvätta och mata. Utgångspunkten är alltid den sjukes egna 
behov och hur han/hon upplever dem. För att som vårdare förstå denna värld som den sjuke 
befinner sig i behöver vårdaren forska i den sjukes bakgrund och livshistoria (Ekman m.fl. 
2007, s.51). 
 
I boken Åldrandet - Individ, familj, samhälle presenterar professor Stig Berg en översikt över 
åldrandeforskningen samt går även igenom allt ifrån biologiskt åldrande till hur åldrandet 
påverkar den psykiska hälsan och den sociala situationen (Berg, 2007). Berg (2007, s. 149) 
beskriver ensamhet och isolering som företeelser som är viktiga orsaker till bristande 
tillfredställelse och livskvalitet under ålderdomen. Vid olika studier som gjorts med äldre så 
kommer ensamhet och isolering ofta på andra och tredje plats. Att vi individer kan vara 
ensamma och isolerade kan innebära olika saker för olika individer. Vissa individer kan känna 
sig ensamma fastän de har många som besöker dem samt att de själva besöker andra 
individer. Vissa individer trivs med att vara ensamma, därför behöver man skilja mellan 
subjektiv och objektiv ensamhet och isolering. Subjektiv ensamhet innebär hur man själv 
upplever sitt sociala nätverk medan objektiv ensamhet står för hur många individer man träffar 
samt hur ofta dessa kontakter sker.  
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Berg (2007, s. 160) förklarar ensamhet som en modell av olika förklaringsmodeller, där 
känslor av ensamhet är något som har att göra med psykologiska eller personliga upplevelser 
under livet. Det kan vara olika kränkningar av den personliga integriteten, överbeskydd eller 
förluster som påverkar den personlighetsutveckling som gör att man som vuxen får 
svårigheter att knyta nära kontakter med andra individer. 
 
I en annan studie av Edberg (2002) presenterar en rad omvårdnadsforskare aktuell forskning 
om omvårdnad av personer med demenssjukdomar. Källan skall fungera som ett redskap för 
att underlätta mötet med personer med demenssjukdomar och innehåller även olika 
dimensioner av vårdandet samt av mötet; att vara demensdrabbad, att vara personal och att 
vara anhörig. Här behandlas även olika faktorer som livsberättelsens betydelse, episoder av 
klarhet, oro, aggressivitet samt smärta. Dessutom redovisar strategier för att förbättra 
omvårdnaden. Boken skall tillsammans bilda ett lapptäcke av kunskap som kan ge oss en 
hjälp på vägen. 
 
I studien Making sense of Dementia in the social world i Social Science & Medicine (2007) 
ingick tolv män och kvinnor i åldern 66- till 87 år med demens i ett tidigt stadium av 
sjukdomen från ett äldreboende i London. I studien blev de intervjuade för att ge sin syn på 
andra människors reaktioner mot dem, efter att de fått sin demensdiagnos ställd. De blev även 
tillfrågade vad de trodde att andra förstod av termen demens och Alzheimers sjukdom. I 
studien framkom fem huvudteman, dessa var:  
 

• De medverkande tolkade namnet demens som något horribelt. 
• De medverkande känner att de avviker från det normala samt även är känsliga mot 

oärlighet och dolda känslor.  
• De medverkande gör skillnad i vad de delger sin familj och nära vänner, och vad de 

delger utomstående om sitt tillstånd. 
• Många av de medverkande var medvetna om förändringen av sin sociala status och 

svårigheterna att bevara sin sociala status. 
• Samtidigt som de medverkande var bekymrade över att andra skulle missförstå 

meningen av termen demens och Alzheimers sjukdom verkade som de själva var 
osäkra över exakt var deras tillstånd innebar och hur det skiljer sig från vanlig 
åldersrelaterad minnesförlust.  

 
I en annan liknande studie Family Experiences in the journey Through Dementia Diagnosis 
and Care i Journal of Family Nursing (2003) vilken utfördes i Kansas, USA. Valet av 
intervjuobjekt föll på fjorton stycken familjer som alla vårdade sina troliga dementsjuka 
anhöriga i hemmet. Studien hade för avsikt att undersöka/beskriva olika erfarenheter vad 
gäller att på ett tidigt stadium söka få reda på en diagnos av sin anhöriga (dementa) och även 
vilken sorts vård som är den rätta samt vilken behandling som vore mest lämpad i hemmiljön. 
Något som framkom tydligt i studien var att alla familjer ansåg det viktigt att det behövs en 
bättre förståelse om hur professionella vårdare kan medverka till att så tidigt som möjligt 
upptäcka och ge en riktig diagnos så att efterföljande behandling av demenssjukdomen kan 
inledas. Resultat som bland annat framkom i intervjuerna var att anhöriga märkte av den 
stigmatisering som råder i samhället, genom att när de vistades ute offentligt talade andra 
människor endast med anhöriga och ignorerade helt individen med demens. 
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2.2 Teori 
 
Vi har valt att tillämpa Erving Goffmans (2004) teori och hans begrepp stigmatisering i vårt 
arbete. Goffman (2004) har i boken Stigma, den avvikandes roll och identitet, haft strävan att 
reda ut begreppet stigma och även klargjort relationen mellan stigma och avvikelse. Enligt 
Goffman (2004, s.14) delar han in stigman i tre artskilda typer såsom; kroppsliga 
missbildningar av olika slag, fläckar på den personliga karaktären samt stigman som rör 
faktorer kring individens medborgarskap, ras eller religion. Vi anser att ”yngre personer med 
demens eller demensliknande symptom utgör typen fläckar på den personliga karaktären. 
Goffman (2004, s. 14) menar att oavsett typ av stigma som individen bär så leder det till 
uteslutning från det övriga samhället. Individen anses då inte följa etablerade normer och 
värderingar och med anledning av det ses hon inte som ”likvärdig” övriga människor i 
samhället. Individen räknas då inte in samt att hon inte heller kan ses som normal.  
 
Goffman (2004, sid.11) menar att hur och varför vi kategoriserar människor har att göra med 
den sociala miljö vi lever i. I dessa miljöer råder vissa spelregler (normer) om hur vi 
människor skall agera och uppträda för att vi skall bli accepterade och ”smälta in” i de olika 
situationer man hamnar i ute i samhället. Goffman menar att vi människor på ett snabbt sätt 
”läser av” och kategoriserar för oss nya bekantskaper redan vid första anblicken av individen 
ifråga.Vi visualiserar normativa förväntningar på hur personen skall vara. Dessa förväntningar 
blir vi inte medvetna om förrän individen ifråga tenderar att bryta mot dessa och vi inser att vi 
hela tiden haft föreställningar om hur denna person borde vara. Genom våra intryck och med 
möjlighet till återblickar efter vårt första möte med individen tillskriver vi personen en 
karaktär som benämns dess virtuella (skenbara) sociala identitet. Mer överensstämmande med 
individens ”aktuella identitet” benämner Goffman individens faktiska sociala identitet. 
Då en människa befinner sig i ett socialt sammanhang med personer som tillhör den kategori 
hon själv inplacerats i, kan det hända att hon påvisar en egenskap som skiljer sig från de 
övriga, någon olämplig egenskap. På så vis utmärker hon sig som annorlunda och bemöts 
plötsligt på ett helt annat sätt. Av detta händelseförlopp reduceras hon i vårt medvetande från 
en vanlig människa med samma kategorisering som oss övriga till en annorlunda människa 
som troligen blir utstött. Detta är vad Goffman menar med stigma.  
 
Med anledning av en viss egenskap behandlas och stämplas man på ett visst sätt. Goffman 
menar att det råder en diskrepans mellan den virtuella och den faktiska identiteten vilket 
sammanhänger med de förväntningar vi har på en viss individ. Dessa förväntningar är 
konstruerade på socialt fastställda normer och värderingar som råder i ett samhälle eller i en 
grupp. Det kan dock se olika ut från samhälle till samhälle där relationer och värderingar som 
egenskap kan vara helt accepterad i ett, medan i ett annat ses som fullständigt främmande och 
då svår att acceptera.  
 
Uppstår situationen då det finns en diskrepans mellan individens virtuella och faktiska 
identitet leder det till att möjligheten, med att uppvisa sin rätta sociala identitet som 
utgångspunkt, minskar och likt andra människor försvinner möjligheten att bli bemött och 
respekterad utifrån just denna utgångspunkt. Goffman (2004, sid.28) menar att stigmatisering 
leder till att hon blir avskiljd från både sig själv och samhället vilket får till följd att hon 
upplever en förnimmelse av att inte vara accepterad. 
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Goffman (2004, sid.50) delar in stigman i det dagliga livet och den innebörd det har för den 
individ som bär med sig ett sådant i två, på avvikande sätt, kategorier. Ett stigma kan innebära 
att individen blir misskrediterad, dvs. hon anser att det stigma hon har är så tydligt att hon 
uppträder gentemot sin omgivning med utgångspunkten att alla övriga människor i hennes 
närvaro ser och förhåller sig till henne efter det stigma hon bär. Den andra kategorin innebär 
att individen i och med sin oförmåga befinner sig i en misskreditabel situation. I en sådan 
situation kan individen försöka dölja sitt stigma och chansar på att de människor hon möter 
inte kan se eller ha kännedom om den hemliga oförmögna egenskap hon besitter och passera 
som normal. Vi vill undersöka om det innebär någon förändring i livssituationen för ”yngre” 
personer i och med deras nuvarande boende på ett special boende, kontra deras tidigare 
boende, och med tanke på stigmatiseringen av dessa individer. 

3. Bakgrund 
 
Under detta kapitel har vi valt att beskriva demenssjukdomarna Alzheimers sjukdom, 
pannlobsdemens samt alkoholdemens, vilket framkom att kunderna led av på den aktuella 
boendeverksamheten. Vi har för avsikt att ge dessa sjukdomsbeskrivningar för att tydliggöra 
och även för att ge en djupare förståelse vilka svårigheter som dessa sjukdomar kan medföra i 
det sociala livet för dessa individer. Vi kommer även att relatera till detta i kapitlet i 
analysavsnittet.  

3.1 Demenssjukdomar 
 
En specifik typ av sjukdomar som nästan bara drabbar äldre, är demenssjukdomarna. Berg 
(2007, s. 128) översätter demens med psykisk avtrubbning och det karakteristiska för 
demensen är tillbakagång i psykisk förmåga vad gäller inlärning, minne samt orientering till 
tid och rum samt person. Det kan även innebära att individer får svårigheter att klara sig i det 
vardagliga livet. I Berg (2007, s. 129) förklaras att demens består av nedsättningar i flera olika 
kognitiva funktioner.  
 
Förutom nedsatt minnesfunktion har den demente minst en av dessa störningar: afasi 
(språkstörning), apraxi (oförmåga att utföra ändamålsenliga rörelser trots normal 
rörelseförmåga), agnosi (oförmåga att känna igen föremål trots intakta sinnesförmågor) samt 
störd exekutiv funktion (bl a. att inte kunna planera och organisera). Demenssjukdomar hör till 
de stora folksjukdomarna. Ekman m.fl. (2007, s. 16) menar att i Sverige finns ungefär 
150 000 patienter med en demenssjukdom. 
 
Åstrand (2003, s. 8) talar om tre svårighetsgrader, nivåer eller stadier av demens. Med mild 
demens menas att personen klarar av att leva ett självständigt vardagsliv med råd, samtalsstöd 
eller uppmuntran. Med medelsvår demens menas att individen pga. sina intellektuella 
funktionsnedsättningar är i behov av dagliga hjälpinsatser som: påminna att ta mediciner, laga 
mat eller sköta hygienen. Med svår demens innebär att personen pga. sin demenssjukdom har 
ett omfattande omvårdnadsbehov samt även inte kan lämnas utan tillsyn. 
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3.2 Alzheimer 
 
Den vanligaste formen av demens är Alzheimer. Det finns omkring 90 000 personer i Sverige 
med denna diagnos. Nästan varannan person i åldrarna 85-95 år har Alzheimers sjukdom, 
personer under 65 år beräknas till ca: 10 000. År 2050 kommer antalet patienter beräknas öka 
till nästan det dubbla (Ekman m.fl (2007, s.16). Alzheimers sjukdom har fått sitt namn av den 
tyska läkaren Alois Alzheimer, han var först med att beskriva sjukdomen i början av 1900-
talet. Han identifierade en presenil form som förekom hos människor som inte ens nått 45 års 
ålder, men det är samma sjukdom som uppträder hos de äldre. Sjukdomen är den fjärde 
vanligaste dödsorsaken idag enligt Powell & Courtice (1983. s.25ff). 
 
Alzheimer drabbar oftast människor efter 65 års ålder men kan i enstaka fall börja vid 50 års 
ålder. Sjukdomen kommer oftast smygande och sjukdomsförloppet är oftast långsamt. 
Vid denna sjukdom påverkas funktioner som minnet, tankeförmåga och förmågan att 
orientera sig. Språksvårigheter är vanligast hos dem som får sjukdomen tidigt, före 65 års 
ålder. Hos dem som får Alzheimers sjukdom efter 65 års ålder är förvirringstillstånd vanligt i 
den senare delen av sjukdomsförloppet. Depressiva symptom är vanliga. Risken för att 
drabbas av sjukdomen ökar med stigande ålder. I vissa familjer finns en ärftlighet för denna 
sjukdom. Man räknar med att 50 % av alla demenssjukdomar är av Alzheimertyp (Ekman 
m.fl., 2007, s. 11-12). I boken av Ekman m.fl. (2007, s. 15) framkommer att orsaken till 
Alzheimers sjukdom i dagsläget ännu inte är klarlagd, det finns endast en hypotes till hur 
sjukdomen uppstår. Enligt denna hypotes uppstår en onormal nedbrytning i hjärnan av ett 
stort äggviteämne, amyloid prekursorprotein (APP). Detta protein finns i hjärnans alla 
cellväggar, och det bryts i normalt fall ner och forslas bort. Vid Alzheimers sjukdom blir det 
något fel i denna process. 

3.3 Pannlobsdemens 
 
Pannlobsdemens kan enligt Åstrand (2003, s. 42) bero på resttillstånd efter en skallskada, 
stroke eller tumör, den skadar omfattande delar av pannloberna. Symptomen som utvecklas 
och kommer smygande och som inte påvisar någon skallskada benämns primär 
pannlobsdemens, de första symptomen iakttas oftast i 40-50 års ålder. Personlighet och 
beteende förändras på ett svårgripbart förfaringssätt. I det tidiga stadiet av sjukdomen är 
minnesfunktionerna endast lätt nedsatta. I allmänhet blir personen allmänt trög, självupptagen 
och ospontan. Svängande humör och vanföreställningar förekommer ofta. Längre in i 
sjukdomen blir så småningom minnet sämre och aktiviteterna ännu mera begränsade menar 
Åstrand (2003, s. 42-43). 

3.4 Alkoholdemens 
 
Alkoholmissbruk kan enligt Adolfsson m.fl. (1991, s. 121) i många fall ge upphov till en hel 
del typer av hjärnskador som kännetecknas av minnesstörningar, personlighetsförändringar 
och demenssymptom. I lindriga fall kan individen få minnesstörningar och i svårare fall 
alkoholdemens. Symptomen hos alkoholdemens påminner om frontallobsskada. Riskgruppen 
för att utveckla en alkoholdemens är personer i övre medelåldern som under 10-15 års tid 
missbrukat alkohol. Orsaker till hjärnskadan kan bero på samverkan mellan alkohol och B-
vitaminsbrist, epilepsi, upprepade skallskador, tidigare förvirringstillstånd samt 
leversjukdomar. 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 
 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod som tillvägagångssätt i våra intervjuer, då vi 
anser att vi med hjälp av denna metod får en djupare förståelse för hur livssituationen kan se 
ut för den demenssjuke. Enligt Kvale (1997, s. 32) är syftet med den kvalitativa 
forskningsintervjun är att förstå ämnen från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv. 
Som stöd för våra intervjuer upprättade vi även en intervjuguide (se bilaga 1). Detta som 
enligt Kvale (1997, s. 121) är till för att beskriva i stort de ämnen vi valt samt även en rad 
formulerade frågor.  

4.2 Val av intervjuform 
 
Vi valde att i ett första moment av uppsatsskrivandet träffa verksamhetschefen på det ”yngre” 
demensboendet med intention att båda författarna skulle få en förståelse i ämnet som vi valt 
att studera. Vi använde oss av en ostrukturerad intervju (Kvale, 1997, s.19) då vi genomförde 
en intervju med densamme. Då vi i vår uppsats valde att intervjua fyra anhöriga, som samtliga 
har en nära relation till tre personer boende på den aktuella verksamheten använde vi oss av 
halvstrukturerade intervjuer (Kvale, 1997, s.117) vilket medförde att intervjuerna utgick från 
ett antal teman med relevanta frågeställningar. Frågornas form och turordning var dock inte 
låsta utan ändrades under intervjuns gång för att följa upp svaren från de intervjuade.  
 
Vi har i vår uppsats även valt att använda oss av en fokusgruppsintervju med fyra personer i 
personalen på denna gruppbostad. Detta för att vi vill se hur personalen i ett tämligen 
verklighetsbaserat sammanhang samt i grupp, resonerar kring frågor som berör de 
demenssjukas livssituation i dagsläget. I fokusgruppsintervjuer kan forskaren studera sociala 
interaktioner, strategier för att nå samstämmighet, eller hur konflikter uppstår samt hanteras 
(Wibeck, 2000, s. 21).  Genom användningen av fokusgrupper så ligger intresset mer på hur 
deltagare i en viss grupp tillsammans tänker kring ett fenomen än på vad skilda individer 
anser (Wibeck, 2000, s. 42). Syftet med att utföra intervjuer både med anhöriga samt personal 
var för att kunna skönja livssituationen innan inflytning till den aktuella boendeverksamheten, 
samt hur deras livssituation ser ut i dagsläget. 

4.3 Urval 
 
Den första kontakten vi tog med våra informanter var med hjälp av verksamhetschefen på den 
aktuella boendeverksamheten. Hon kontaktade ett antal anhöriga via ett konvalescensbrev (se 
bilaga 3) som vi upprättat för att tillfråga om de ville medverka i denna studie som 
informanter. Därefter kontaktade anhöriga oss för att boka tid för intervjuer. Intervjuerna med 
anhöriga utgjordes av två män och två kvinnor som alla hade en nära relation till den 
demenssjuke. Vi kommer i vår resultatredovisning att benämna dem för IP (intervjuperson) 1-
4. Nedan nämnda namn är inte deras riktiga utan är av oss påhittade för att anonymisera dem 
 

• IP 1 är bror till Per som bor på den aktuella boendeverksamheten. Per har diagnosen 
frontallobsdemens.  
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• IP 2 är syster till Kalle som bor på den aktuella boendeverksamheten. Kalle har 
diagnosen alkoholdemens. 

 
• IP 3 och IP 4 är döttrar till Anna som bor på den aktuella boendeverksamheten. Anna 

har diagnosen Alzheimer. 
 
 Vi kontaktade även verksamhetschefen för att hon skulle kunna tillfråga vilka personer i 
personalen som ville ställa upp som informanter för en fokusgruppsintervju. Vi bestämde att 
fyra personer i personalen skulle vara en rimlig andel personer i en fokusgruppsintervju då ett 
större antal av personer kan bidra till att samtalet blir för stökigt. Med anledning av att det 
endast arbetar kvinnor på den aktuella boendeverksamheten, medförde detta att det endast var 
kvinnor som medverkade i fokusgruppsintervjun. 

4.4 Val av plats och tid 
 
Under två veckors tid, i mitten av april 2008, genomförde vi våra tre intervjuer med anhöriga 
till de demenssjuka personerna på den aktuella boendeverksamheten. Vi hade då bokat in 
datum för intervjuerna i god tid, med hjälp av verksamhetschefen på den aktuella 
gruppbostaden samt även överlämnat ett konvalescensbrev till de intervjupersoner som var 
aktuella för intervjuer samt fokusgruppsintervju. Fokusgruppsintervjun genomfördes sista 
veckan i april 2008. Samtliga intervjuer genomfördes i ett avsides rum på 
boendeverksamheten. Vi hade i förväg bokat lokalen och kunde därför under alla intervjuer 
sitta lugnt och ostört.  

4.5 Genomförande 
 
Vi valde att utföra våra tre intervjuer samt vår fokusgruppsintervju i ett ostört rum på den 
aktuella gruppbostaden. Rummet låg i en ostörd del av verksamheten där vi kunde sitta i lugn 
och ro. Vi tänkte på att vi skulle sitta mittemot intervjupersonerna med ett avstånd som var så 
pass nära att de skulle ha möjlighet att både se och höra vad vi frågade dem.  
 
Vi har utgått från vad Heap (1995, s.71) beskriver som viktig för planering av intervjuer, där 
det står att möjligheterna till klara och bra samtal med människor påverkas med nödvändighet 
av bra hörsel- och synförhållanden. Våra intervjuer tog allt från fyrtio minuter till en timme 
och vår fokusgruppsintervju tog en timme. Vid våra tre intervjuer och vår fokusgruppsintervju 
inledde vi med en presentation av oss själva samt en presentation av vårt syfte och slutligen 
även en presentation av de forskningsetiska principerna enligt vetenskapsrådet (2001). 
Samtliga av våra intervjuer kändes avslappnade då våra intervjupersoner var villiga att öppna 
sig och berätta deras version av den demenssjukes livsberättelse. Vi hade även förberett oss 
inför våra intervjuer genom att utföra en pilotintervju som enligt Kvale (1997, s. 137) behövs 
för att testa om intervjuguidens frågor samt teman var relevanta för vår studie. Pilotintervjun 
genomfördes med en person som varit i samma situation som våra anhöriga informanter. 
Personen i fråga upplevde efter avslutad intervju att frågorna kändes relevanta utifrån vårt 
syfte med studien. Pilotintervjun genomfördes med en av författarna och i dennes bostad. 
Intervjun pågick i cirka 35 minuter. 
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4.6 Transkribering 
 
I ett nästa moment transkriberades samtliga intervjuer från talspråk till skriftspråk. 
Intervjusvaren delades då in under våra olika teman. Transkriberingarna tog allt ifrån tre 
timmar till fem timmar per intervju då bandinspelningen skiljde sig i tid på samtliga av dem. 
Vi har valt att endast den ena av de två författarna till denna uppsats skulle transkribera 
intervjuerna då vi anser att det lättare blir samma förfaringssätt i transkriberingarna av 
intervjuerna. Detta överensstämmer även med vad Kvale (1997, s.156) beskriver.  

4.7 Förförståelse 
 
Eftersom den ena författaren delvis har haft en personlig relation till denna boendeverksamhet 
och deras personal, kan det vara problematiskt för analysen i uppsatsen. 
Författaren i fråga erkänner att hon har haft svårt att kritisera boendeverksamheten och deras 
arbetssätt, men har på ett professionellt sätt försökt att radera sina egna värderingar och 
genomföra studien med ett öppet sinne. I boken av Thurén, (2007, s.58-59) beskrivs 
förförståelsen som mycket viktigt. Han menar att ”allt vi ser, hör, tänker och tycker bygger på 
förförståelse. Han menar vidare att vi redan som barn socialiserats, inskolats i ett visst 
samhälle, vilket leder till att vi uppfattar verkligheten på ett sätt som överensstämmer med 
detta samhälles kultur. Båda författarna beskriver svårigheter att förhålla sig till intervjuerna 
på ett professionellt förhållningssätt, då beskrivningen från anhöriga innehåller en del 
gripande händelser.  

4.8 Etik  
 
Vi har i vår studie följt de forskningsetiska principerna enligt vetenskapsrådet (2001). Enligt 
rådet finns två krav. Det första är forskningskravet som innebär att tillgängliga kunskaper 
utvecklas och fördjupas samt att metoder förbättras. Det andra kravet är individskyddskravet 
som innebär att individer inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, kränkning eller 
förödmjukelse, det är även den självklara utgångspunkten för forskningsetiska övervägande.  
De forskningsetiska principerna har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare 
och undersökningsdeltagare, detta för att om en konflikt uppstår skall en god avvägning 
kunna ske mellan forskningskravet och individskyddskravet. Individskyddskravet kan 
konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa är informationskravet 
(forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 
syfte), samtyckeskravet (deltagare i en undersökning har rätt till att själva bestämma över sin 
medverkan), konfidentialitetskravet (uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 
att obehöriga inte kan ta del av dem), nyttjandekravet (uppgifter insamlade om enskilda 
personer får endast användas för forskningsändamål). Dessa krav har vi haft i beaktning i vår 
studie. Vid samtliga intervjutillfällen presenterade vi syftet med vår uppsats gentemot 
intervjupersonerna, vi garanterade även dem konfidentialitet. Respondenterna informerades 
om att de hade möjlighet att avbryta intervjun när som helst samt att intervjuerna var helt 
frivilliga. De gavs även tillfälle att själva välja om samtalet skulle spelas in på band eller inte, 
samt att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Studiens syfte och frågeställningar 
behandlar ämnet stigma som kan upplevas som ett känsligt ämne för anhöriga, därför fick 
våra informanter själva bestämma i vilken utsträckning detta ämne skulle behandlas. Vi har i 
vår studie valt att utelämna gruppbostadens namn samt ort, detta genom att i största möjliga 
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mån ge intervjupersoner samt personer boende på den aktuella boendeverksamheten 
konfidentialitet. 

5. Resultat och analys 
 
Syftet med vår uppsats var bl.a. att undersöka eventuella förändringar gällande livssituationen 
för ”yngre” personer med demenssjukdom eller demensliknande symptom innan inflyttning 
till den aktuelle boendeverksamheten kontra hur det ser ut i dagsläget. Av intervjuerna att 
döma har de anhöriga beskrivit olika trauman som den demenssjuke personen upplevt innan 
inflyttningen som alla är av olika karaktärer, vilka kommer vara av intresse för oss då vi 
analyserar resultaten av de eventuella förändringar som skett kring de demenssjukas 
livssituation. Vi har genomfört tre intervjuer med anhöriga till ”yngre” personer med 
demenssjukdom eller demensliknande symptom. 
 
Med anledning av dessa intervjuer samt vår fokusgruppsintervju, som bestod utav fyra 
personer i personalen på det aktuella boendet som hade ansvar för omvårdnaden av dessa 
kunder, har vi valt att tematisera vårt arbete för att kunna tydliggöra vår intention med denna 
studie. Något som tydligt framkom under våra intervjuer var att vissa av våra teman gav mer 
uttömmande svar än andra. Detta har då medfört att vissa av våra teman får mindre utrymme 
än andra. Våra resultat kommer nedan att redovisas efter våra teman: 
Boendemiljö/Omvårdnad, Socialt nätverk och Stigma. Dessa är presenterade under våra två 
huvudrubriker: Tiden innan inflyttning samt Det aktuella boendet.  

5.1 Tiden innan inflyttning 
 
Under denna rubrik kommer vi precis som huvudrubriken, att redovisa de resultat som 
framkommit under våra tre intervjuer med anhöriga till de demenssjuka innan de flyttade in 
på den aktuella boendeverksamheten. Resultaten från personalen samt även från anhöriga 
kommer att presenteras under rubriken ”Det aktuella boendet”. Utifrån dessa intervjuer 
rörande den demenssjukes livssituation har vi valt att göra underrubriker i form av de teman 
vi tidigare valt. Dessa teman är Boendemiljö/omvårdnad, Stigma samt Socialt nätverk. 

5.1.1 Boendemiljö/omvårdnad 
 
Två av våra intervjupersoner berättar att deras anhörige flyttade till ett annat särskilt boende 
och bodde där en kort tid innan inflyttning på den aktuella boendeverksamheten. Den tredje 
intervjupersonen berättar att vederbörandes anhörige flyttade direkt från det egna hemmet till 
den aktuella boendeverksamheten. Samtliga anhöriga (IP 1 – 4) berättar att livssituationen i 
det egna hemmet eller de andra särskilda boendena inte fungerade tillfredställande för sin 
anhörige. Dessa citat påvisar detta: 
 
”På det gamla boendet var det endast väldigt gamla människor som knappt kunde gå och äta 
själva, hon är inte ens i det skicket idag”.  
 
”Omvårdnaden fungerade inte tillfredställande i hemmet” 
 
Liknande resultat beskrivs även av Berg (2007, s.136) där han påtalar att trots att många 
anhöriga samt vårdpersonal stöttar den demenssjuke i sitt hem så hamnar de förr eller senare 
på en institution.  
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Även Ekman m.fl. (2007, s. 35) menar att i takt med att sjukdomen fortskrider och 
omvårdnaden blir mer omfattande för den demenssjuke, medför det många gånger att ett 
annat boende kan bli aktuellt för den sjuke. 
 
Samtliga intervjupersoner beskriver sin anhöriges vardag i det egna hemmet som kaotisk. 
Intervjupersonerna har talat om olika scenarier där det uppstått svårigheter för deras anhörige 
som citaten nedan visar. Berg (2007, s.130) skildrar liknande svårigheter för den demenssjuke 
personen då han menar att genom sin sjukdom får personen en kraftig tillbakagång i den 
intellektuella funktionen. Berg menar att inlärning samt deras omdöme och förmåga att 
anpassa sig till nya situationer försämras. Detta resonemang liknar också vad våra informanter 
beskriver: 
 
”Dels placerades han på ett alkoholisthem då hans arbetsgivare antog att han hade 
alkoholproblem, vilket personalen på fjorton dagar insåg inte var hans egentliga problem. De 
misstänkte istället att han led av minnesproblematik. Det andra var att han började bila själv 
många mil norröver vilket slutade med att han körde vilse och till slut hittades av polis på en 
avsides grusväg med bilen nerkörd i diket”  
 
”Hon var ofta ute och promenerade även sent på kvällarna och då bar hon alla sina smycken 
på sig”  
 
Dessa beskrivningar från de intervjuade angående deras anhörigas livssituation var alla 
utlösande faktorer till att de ansökte om plats här på detta boende. I våra samtliga tre 
intervjuer med anhöriga framkom att deras anhörige har haft en rad intressen genom åren. 
Dessa behov och intressen blev dock tillgodosedda i mindre utsträckning med anledning av att 
sjukdomen fortskridit. Ekman m.fl. (2007, s.36) skriver att den demenssjuke personen i början 
av sjukdomen kan sysselsätta sig på egen hand med aktiviteter som känns meningsfulla. Men 
med tiden begränsas dessa möjligheter och den demenssjuke behöver då ha någon till hjälp för 
att kunna klara av dessa aktiviteter på ett tryggt sätt. 

5.1.2 Socialt nätverk 
 
Något som framkom tydligt via våra intervjupersoner, angående deras anhörigas sociala 
nätverk, var att då sjukdomen uppdagades förändrades deras kontakt med utomstående 
personer och vänner. För att visa tydliga exempel väljer vi att nedan citera vad informanterna 
sagt: 
 
”Han hade allt mer börjat att isolera sig från andra människor” 
 
”Hon hade några nära vänner, men de har försvunnit ju längre sjukdomen har fortskridit”   
 
Vi tolkar dessa resultat som att dessa personers sociala nätverk minskat radikalt pga. deras 
demenssjukdom där de självmant valt att isolera sig från sina vänner alltmer. Dock skall 
tilläggas att även vännerna själva tagit avstånd från dem berättar en av de anhöriga. Vi tolkar 
den demenssjukes isolering som en handling av otrygghet då de känner sig osäkra ute i 
samhället. Berg (2007, s. 157) menar angående detta att många äldre känner rädsla och 
osäkerhet inför att röra sig utanför sitt hem vilket medför stora problem för dessa personer. 
Denna känsla ger individen en försämrad livskvalitet vilket ofta medför att behovet av service 
och omvårdnad ökar. 
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5.1.3 Stigma 
 
En av intervjupersonerna (IP 2) berättar om vad som föranledde att vederbörandes anhöriges 
sjukdom uppdagades. Detta skedde genom två dramatiska händelser. Det ena var att han rejält 
körde vilse med sin bil, och det andra att han placerades på ett hem för alkoholister då hans 
arbetsgivare starkt misstänkte att han hade alkoholproblem, vilket snabbt kunde dementeras 
av personalen på hemmet. Detta tolkar vi i enlighet med vad Goffman (2004, s. 12-13) menar, 
att i den sociala miljön vi lever i råder vissa spelregler (normer) om hur vi människor skall 
agera och uppträda för att inte bli avvikande i de olika situationer man hamnar i ute i 
samhället. Arbetsgivaren har i och med deras felaktiga antagande, stigmatiserat denna person.  
 
I rapporten Yngre personer med demenssjukdomar och närstående till dessa personer av 
Socialstyrelsen (2007) beskrivs att det inte är ovanligt att de första symptomen upptäcks i 
samband med svårigheter att utföra de vanliga arbetsuppgifterna. Arbetsgivarens antagande 
anser vi i detta fall vara den bidragande orsaken till att apparaten kring denne persons hälsa 
drogs igång, om än på felaktiga grunder. Faktum kvarstår att arbetsgivarens syn på att 
personens beteende var avvikande ledde till stigmatisering av densamma. Det andra som 
inträffade var att han började köra bil själv många mil norröver för att spontant hälsa på sin 
släkting. Detta slutade med att han körde vilse och till slut hittades av polis på en avsides 
grusväg där han hade kört i diket. Efter denna händelse förlorade han sitt körkort.  
 
IP 2 berättar vidare om incidenter som skedde i det egna hemmet där det inträffade ”olyckor 
på toaletten”, dvs. han hade svårt att sköta sina toalettbestyr på ett ”normalt” sätt. Med 
anledning av dessa händelser började vännerna att skämta om dessa olyckor vilket vår 
intervjuperson inte uppskattade. Intervjupersonen berättade: 
 
”Jag sa till hans vänner att han faktiskt var sjuk, jag tror de var rädda för att bemöta honom” 
 
Efter dessa händelser berättar IP 2 att hans anhöriges vänner slutade besöka honom. Enligt 
beskrivningen av dessa händelser kan vi hänvisa till vad Goffman (2004, s. 14) menar, att då 
man befinner sig i ett socialt sammanhang med personer som tillhör den kategori han själv 
inplacerats i, kan det hända att han påvisar en egenskap som skiljer sig från de övriga, någon 
olämplig egenskap. Med denna egenskap utmärker han sig som annorlunda och bemöts 
plötsligt på ett helt annat sätt. I hans fall ledde dessa händelser till att vännerna började skämta 
om honom och blev enligt informanten rädda för att bemöta honom. 
 
En annan av de anhöriga (IP 1) beskriver att han har svårt att minnas någon specifik händelse 
gällande hans anhöriges eventuella stigmatisering i samhället. Dock berättar han att efter 
insjuknandet började hans släkting allt mer isolera sig från sin omgivning. IP 1 berättar:  
 
”Det är inga andra personer som kommer och hälsar på honom mer än hans släkt” 
 
Utifrån från våra tre intervjuer med anhöriga har vi i samtliga fall kunnat få liknande resultat 
som påvisar att människor som lider av Alzheimers sjukdom eller någon annan 
demenssjukdom har egenskapen att isolera sig och ”dra sig undan” från de övriga i samhället.  
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Detta är något som många forskare beskrivit. En av dessa är Ekman m.fl. (2007, s. 43) som 
menar att den demenssjuke stänger dörren när sjukdomen uppdagar sig vilket medför att 
personen inte orkar träffa vänner utan istället väljer att isolera sig. 
 
IP 3 och IP 4 berättade för oss om en rad tillfällen då deras släkting uppvisade ett beteende 
som avviker från det ”normala”. De berättar för oss om flera tillfällen då hennes grannar ringt 
och meddelat att hon inte hittat sin nyckel och därmed inte kunnat ta sig in i sin egen lägenhet. 
Efter ett tag kom hon själv på ett sätt att undvika borttappandet av sina nycklar då hon fann 
det smart att fästa nyckeln på sitt ena bh-band vilket intervjupersonerna bekräftar då de säger: 
 
”När hennes grannar ringde och berättade att hon inte hittade sin nyckel så kunde jag tala 
om för dem att de låg i bh-bandet” 
 
Då vi kom in på frågan gällande sjukdomsinsikt berättade IP 3 och IP 4 för oss att de inte 
trodde att hon hade någon sådan. Dessa tillfällen tolkar vi som att hon hade en viss 
sjukdomsinsikt då hon själv kom på denna smarta lösning. Hennes agerande relaterar vi till 
vad Goffman (2004, s. 50) menar med en misskreditabel situation. Genom att hamna i en 
sådan situation kan individen försöka dölja sitt stigma och hoppas på att de individer de möter 
i ett socialt sammanhang inte kan se eller ha kännedom om deras sjukdom hon besitter och 
passera som normala. Dessa resultat överensstämmer även med vad som beskrivs i studien 
Making sense of Dementia in the social world i Social Science & Medicine (2007) där 
medverkande försökte dölja sitt stigma för att de var rädda för att bli behandlade på ett 
annorlunda sätt.  
 
Utifrån resultaten från våra tre intervjuer har vi kunnat urskilja att ett av de första symptom 
som infinner sig då vi talar om demenssjukdomar är att deras minne försämras betydligt och 
kan medföra problem då de vistas på egen hand ute i samhället. IP 4 berättar om flertalet 
tillfällen då hon blivit uppringd av polisen som upplyste henne om att hennes släkting kommit 
in på polisstationen och berättat att hon inte kunde hitta hem till sin bostad. Detta problem 
beskriver även Berg (2007, s. 130) då han förklarar sjukdomens utveckling som innebär att 
personer med demenssjukdomar kan få svårighet att till exempel hitta tillbaka till sin egen 
bostad efter en promenad. 

5.2 Det aktuella boendet 
 
Precis som i avsnittet 5.1 kommer vi under denna rubrik redovisa de resultat som framkommit 
under våra tre intervjuer med anhöriga till deras demenssjuka släktingar samt resultaten från 
fokusgruppsintervjun vad gäller den tid som dessa kunder bott på den aktuella 
boendeverksamheten. Utifrån dessa intervjuer rörande den demenssjukes livssituation har vi 
valt att precis som i avsnittet 5.1 göra underrubriker i form av de teman vi tidigare valt. Dessa 
teman är Boendemiljö/omvårdnad, Stigma samt Socialt nätverk. 

5.2.1 Boendemiljö/Omvårdnad 
 
Samtliga av de demenssjuka personernas anhöriga var eniga i frågan om vad de ansåg om den 
aktuella boendeverksamheten, nämligen att de var nöjda med personalen samt att 
omvårdnaden av deras släktingar fungerar på ett tillfredställande sätt.  
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Nedanstående citat från IP 2 och IP 4 påvisar dessa yttranden:  
 
”Jag tycker personalen är helt fantastisk här, de har en otrolig förståelse för min släkting” 
 
”Personalens bemötande gentemot henne är helt fantastiskt!” 
 
Ovanstående positiva reaktioner kommer från de demenssjukas anhöriga där samtliga tydligt 
beskrev hur bra de ansåg att det var på det aktuella boendet gällande boendemiljön samt 
omvårdnaden om deras släkting. Det framkom att de uppskattade personalens sätt att bemöta 
sin anhörige vilket de ansåg var väldigt betydelsefullt. Denna betydelse överensstämmer med 
vad Ekman m.fl. (2007, s. 49) menar med ”god omvårdnad”. Denna goda omvårdnad bygger 
på en bra relation mellan den sjuke och vårdaren. Han menar vidare att det är väldigt 
betydande för relationen dem emellan att det finns en god tillit samt att personalen är lyhörd 
för den sjukes behov och dess förmåga.  
 
Även i rapporten På väg mot en god demensvård - Samhällets insatser för personer med 
demenssjukdomar och deras anhöriga i Ds (2003:47) beskrivs ”god omvårdnad” som en 
respektfull nära relation mellan vårdaren och den demenssjuke. Där beskrivs även vilka 
förutsättningar som krävs av vårdaren, då den bör ha kunskap om demenssjukdomar för att 
kunna ge en bra omvårdnad till den demenssjuke personen. 
 
Förutom denna positiva respons av boendet framkom en önskan om att boendets lägenheter 
samt de gemensamma utrymmena kunde vara lite större och rymligare. IP 3 berättar: 
 
”Jag är jättenöjd med boendet men tycker att lägenheterna kunde vara lite större” 
 
Gällande vilka arbetsmetoder personalen använder sig av samt hur de går tillväga för att 
tillgodose kundernas behov och intressen framkom det vilka arbetsmetoder de använder. 
Dessa är kontaktmannaskap, personlig plan, planerar och strukturerar arbetet, arbetar med 
bemötande gentemot kunderna, sinnesstimulering (se bilaga 4) samt arbetar mycket med IT 
och larm för att kunderna skall kunna röra sig lite friare. För att kunna tydliggöra personalens 
beskrivning av hur de går tillväga för att tillgodose kundernas behov och intressen, väljer vi 
att redovisa ett citat som personalen beskrev gällande deras tillvägagångssätt av de olika 
arbetsmetoderna: 
 
”Den personliga planen innebär att vi gör en levnadsberättelse där vi utgår från kunden och 
där vi även tittar på hur kunden har haft det och vilka behov han/hon har, samt hur vi skall 
kunna tillgodose kundernas behov” 
  
Vi tolkar personalens arbetsmetoder som att de är väl medvetna om vilka arbetsuppgifter de 
har och vilka konsekvenser det kan innebära för kunderna att de följs. Att personalen har 
insikt i kundernas bakgrund och deras nuvarande behov tolkar vi i enlighet med Ekman m.fl. 
(2007, s.51) som menar att för att kunden skall kunna känna sig trygg och vid gott mod, är det 
av stor vikt att vårdaren måste förstå den värld som den sjuke befinner sig i och hur han/hon 
upplever den. Något som även framkom under vår fokusgruppsintervju var att personalen var 
noggranna med att berätta för oss om hur viktigt de tyckte det var att ha full fokus på kunden, 
och vad de ville. För att tydliggöra detta vill vi redovisa dessa citat: 
 
”Vi ser hela personen och deras behov” 
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”Tidigare fokuserade jag mer på det praktiska runt omkring som att det skulle vara så rent 
som möjligt, nu går kunden i första hand” 
 
I vår studie valde vi även att undersöka eventuella skillnader mellan det tidigare boendet och 
den aktuella boendeverksamheten gällande bland annat boendemiljön. Under vår 
fokusgruppsintervju berättade några personer i personalen att de tror att deras verksamhet 
skiljer sig från andra särskilda boenden genom att de arbetar närmare kunden och har större 
kundfokus än andra boenden. En annan personal tillägger att det är med hjälp av insats- och 
den personliga planen som de arbetar närmare kunden. Vad som framkommit ifrån personalen 
om vad de anser skiljer deras boenden från andra särskilda boenden tolkar vi som att deras 
syn på kunden och arbetsmetoderna möjligtvis är modernare, samt att de har en mer utvecklad 
verksamhet som kanske beror på att den är unik inom de särskilda boendena idag.  
 
Ekman m.fl. (2007, s. 38) menar att många anhöriga till demenssjuka har en stark önskan om 
att få tillgång till ett boende som är mer anpassat till ”yngre” demenssjuka personer. I 
dagsläget menar Ekman m.fl. (2007, s. 38) att det endast finns ett fåtal yngreboenden för 
demenssjuka personer. Av de resultat vi hittills redovisat finns inte många negativa 
påståenden från våra intervjupersoner. Men det finns något som de inte är fullt lika nöjda med 
vilket framkommer under vår fokusgruppsintervju med personalen. Under detta samtal kom 
det fram att samtliga i personalen ansåg att lägenheterna är väldigt fina men att de 
gemensamma utrymmena är lite för trånga för att tillfredställa behovet för nio personer.  
Vad gäller boendemiljön berättar personalen att vissa kunder på detta boende har visat 
missnöje med sin aktuella situation vilket yttrat sig genom depressioner. 
 
Rörande relationen mellan kunderna på den aktuella boendeverksamheten berättar flera i 
personalen att kunderna känner stor samhörighet med varandra och kallar varandra för 
kompisar. Vi tolkar denna samhörighet dem emellan som att de förstår varandras problematik 
angående deras sjukdom vilket gör att de har lättare att förbise de andra demenssjukas 
avvikande beteende. Anledningen till att de trivs bättre nu tolkar vi vara resultatet av att man 
bor på ett demensboende med likasinnade personer som även är i ungefär samma 
ålderskategori som de själva. Denna tolkning kan även relateras till vad Goffman (2004, s. 50) 
menar med att känna sig misskrediterad, dvs. att hon utgår ifrån att alla i sin närvaro känner 
till och är medveten om det stigma hon bär, vilket leder till att de förhåller sig till henne efter 
just detta stigma. Knyter man an detta till den aktuella boendeverksamheten tolkar vi det som 
att eftersom kunderna är i någorlunda samma situation, accepteras deras avvikande beteende 
på ett sätt som inte vore lika om de vistades ute i samhället, vilket leder till att de känner sig 
trygga och helt enkelt trivs på detta boende.  

5.2.2 Socialt nätverk 
 
Under vår fokusgruppsintervju framkom resultat angående hur kundernas sociala nätverk ser 
ut i dagsläget. En person i personalen berättar om att det finns ett väldigt litet socialt nätverk 
kring deras kunder i dagsläget, endast några får besök av sina släktingar. Samtliga av de 
anhöriga som vi intervjuat berättar istället att deras anhörige fått mer vänner i dagsläget 
genom kunder och personal på det aktuella boendet. Vi tolkar dessa resultat som att kundernas 
sociala nätverk i dagsläget består, förutom deras släkt, av personal samt andra kunder på den 
aktuella boendeverksamheten.  
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Anledningen till att de demenssjuka personerna inte har så omfattande socialt nätverk i 
dagsläget kan även jämföras med vad som beskrivs i studien Making sense of Dementia in the 
social world i Social Science & Medicine (2007) att med anledning av att bli behandlad på ett  
annorlunda sätt, blir de demenssjuka rädda, och ovilliga att delge sin diagnos till utomstående 
vilket vi tolkar kan vara en anledning till deras reducerade sociala nätverk.  
 
Av resultaten att döma kan vi urskilja olika orsaker till att deras sociala kontakter skiljer sig 
från tidigare. Hur det skiljer sig tolkar vi som att den demenssjuke trivs bättre på detta boende 
än vad de gjort tidigare då deras enda sociala kontakt var då deras släktingar besökte dem.  
Att de demenssjuka personerna trivs på detta boende har vi fått berättat av personalen. 

5.2.3 Stigma 
 
I intervjuer med de fyra anhöriga framkom att de inte märkt att deras anhörige blivit 
stigmatiserad. För att tydliggöra detta vill vi redovisa dessa resultat från IP 1 och IP 2: 
 
”Jag märker inget av det idag, jag tycker att han har det bra” 
 
”När han röker på rummet fastän han inte får så säger jag till honom att han inte får, 
personalen gör inte det” 
 
Vid vår fokusgruppsintervju med personalen framkom skilda resultat gällande hur de 
upplevde hur andra personer bemötte kunderna då de vistades ute i samhället. Tre personer ur 
personalen uppgav att de inte kunde påminna sig om att de märkt av någon stigmatisering av 
deras kunder då de varit ute på olika aktiviteter. En i personalen berättar dock om flertalet 
tillfällen då hon upplevt stigmatisering av kunderna. För att redovisa de skilda resultat som 
framkommit väljer vi att nedan gestalta detta: 
 
”När jag vistas ute med någon kund har jag funderat över varför vissa personer som vi möter 
bara pratar med mig och gärna pratar över huvudet på kunden” 
 
”Personer som jag träffar tror ibland att jag är ute med en ny man i och med att våra kunder 
är så pass unga” 
 
Dessa resultat tolkar vi helt enkelt på det sätt som personalen förklarat, dvs. att vissa av dem i 
olika situationer har upplevt att deras kund blivit stigmatiserad medan de övriga inte kunde 
komma på någon sådan situation. Ett av citaten ovan beskriver att människor ute i samhället i 
mötet med den demenssjuke och vårdaren ofta väljer att prata över huvudet på den i detta fall 
stigmatiserade kunden. Denna stigmatisering av kunden överensstämmer med resultat från 
studien Family Experiences in the journey Through Dementia Diagnosis and Care i Journal 
of Family Nursing (2003) där vi kunnat urskilja den stigmatisering som råder i samhället. 
Dessa författare beskriver ett resultat från deras studie som ger exempel på flera fall där 
vårdaren upplevt att deras kund blivit stigmatiserad. Denna stigmatisering har yttrat sig då de 
vistats ute bland andra människor där personer de stannat och pratat med helt och hållet 
ignorerat den demenssjuke personen genom att bland annat tala över huvudet på densamme. 
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I fokusgruppsintervjun frågade vi även om personalen kunde ge något tydligt exempel på 
någon situation där kunderna med ett avvikande beteende ledde till att andra i omgivningen 
hade belägg för att stigmatisera den demenssjuke på. Informanterna berättade då om en rad 
tillfällen då deras kunder med ett avvikande beteende hamnat i olika dilemman ute i 
samhället. De beskrev tillfällen då deras kunder uppfört sig avvikande vid restaurangbesök 
genom att de uttryckte sitt missnöje över maten högt och tydligt. Likt Goffman (2004, s. 12-
13) tolkar vi den demenssjukes beteende som avvikande.  
 
Då det i sociala miljöer råder vissa normer om hur vi skall agera och uppträda i vissa 
situationer kan vi konstatera att i detta fall agerar denna person på ett stigmatiserande sätt. 
Goffman (2004, s. 91) benämner dessa situationer som den ”klassiska och centrala 
upplevelsen” där den stigmatiserade direkt avslöjas inför andra människor, genom den 
svaghet han försöker dölja. Vi tolkar utifrån vårt ovanstående innehåll, där den demenssjuke 
avslöjar sitt stigma genom att uttrycka sig på ett avvikande sätt. Vi tolkar även via ovan 
nämnda resultat att det förekommer flera situationer då den demenssjuke genom sitt 
avvikande beteende leder till att andra i omgivningen hade belägg för att stigmatisera dem. 
Under fokusgruppsintervjun framkom även vad personalen hade för arbetsmetod vid dessa 
situationer.  
 
”Vi lär oss hela tiden knep för att avleda kunderna i olika situationer utan att kränka dem” 
 
”Det är vi som är de smarta som måste komma med lösningar hela tiden” 
 
En viktig fråga i vår fokusgruppsintervju, var om personalen själva stigmatiserar kunderna. 
Tre av våra fyra personer i personalen kunde inte minnas något sådant tillfälle medan en 
person av personalen berättar om ett tillfälle då personal och kunder åkte på semester 
tillsammans. Resan slutade olyckligt för några av kunderna pga. att de konsumerat lite för 
mycket alkohol. Personalen berättar vidare om vilka svårigheter det kan leda till om 
personerna ifråga vill åka på en sådan resa igen. 
 
”Jag skulle nog tänka mig för innan jag åkte på en till sådan resa igen. Jag som personal 
väljer bort att kunderna skall få resa igen” 
 
Vi tolkar detta resultat som att kunderna blir stigmatiserad av personalen genom att de inte har 
valmöjlighet att få resa iväg på en sådan resa igen. Att personalen som var med på denna resa 
inte vill återuppleva den, tolkar vi som att de delvis tänker på vad de själva vill och inte vill, 
men även med anledning av vad de tror är det bästa för kunden. Vi anser att dessa resultat 
överensstämmer med På väg mot en god demensvård – Samhället insatser för personer med 
demenssjukdomar och deras anhörige i rapporten Ds (2003:47) där man kan läsa att det kan 
vara svårt att kommunicera med demenssjuka patienter vilket leder till att vårdare fattar beslut 
om omvårdnad utifrån deras egen uppfattning om vad patienter upplever. Personalen var väl 
medveten om denna stigmatisering, men berättar vidare att de kontinuerligt diskuterar i hela 
arbetsgruppen kring dessa svåra etiska frågor. Samtliga fyra personer i personalen berättar att 
de är eniga gällande frågan om att de alltid är villiga att testa vad kunderna önskar göra. Även 
Ekman m.fl. (2007, s. 69-71) beskriver vårdpersonalens etiska dilemman där det uppstår lägen 
där vårdaren måste välja de alternativ som känns minst ”fel” eller är minst emot ens egna 
värderingar. Han anser även att det är av stor vikt att vårdaren fattar rätt beslut för att 
patienten skall må så bra som möjligt.  
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Ibland kan det handla om svåra frågor där det inte finns något givet svar. Edberg (2002, s. 15) 
beskriver dementa personers minskade förmåga att klara sig på egen hand vilket leder till ett 
totalt beroende av andra där personalen ges en stor makt vilket beskrivs som att kundernas liv 
faktiskt ligger i personalens händer. 
 
På frågan om kunderna behandlas annorlunda ute i samhället om de är ensamma eller i grupp, 
svarade samtliga i personalen att de inte har kunnat urskilja något speciellt gällande detta. En 
av personerna i personalen berättar att hon inte upplevt någon stigmatisering av deras kunder 
ute i samhället, men att vissa kunder istället stigmatiseras av de andra personerna som bor på 
den aktuella boendeverksamheten.  
 
Vi tolkar dessa resultat som att de andra kunderna på boendet urskiljer ett avvikande beteende 
hos den demenssjuke personen. Goffman (2004, s. 114) beskriver den sortens händelse som 
att även om stigmatiserade individer är nära lierade med sina likar eller inte, så kan individen 
komma att visa viss identitetsambivalens när denne får en närmare inblick hur de uppför sig.  
 
Vad som även framkom under fokusgruppsintervjun var att samtliga i personalen berättar att 
de upplever att några av deras kunder har en viss sjukdomsinsikt idag, då de kan namnge 
personalen samt även skratta på de rätta tillfällena under filmvisning. Personalen berättar även 
om tillfällen då några av deras kunder inte gärna vill gå i samlad trupp med resten av de andra 
demenssjuka personerna utomhus Vi tolkar detta resultat som att kunderna har en viss 
sjukdomsinsikt då de genom dessa uttalanden verkar förstå och även minnas namn. Gällande 
att vissa inte vill vistas i samlad trupp med de andra demenssjuka personerna tolkar vi som att 
de inte vill att människor ute i samhället skall tro att de hör ihop med denna kategori av 
människor. Goffman (2004, s.46) menar att individer som tillhör en och samma 
stigmatiserade kategori kan cykliskt växla i perioder då han villigt tar till vara de speciella 
möjligheter till samvaro med den egna gruppen, och perioder då han avvisar dessa möjligheter 
som han förut välkomnade. Vi anser att våra resultat överensstämmer med vad Goffman ovan 
berättat, där den demenssjuke vid utomhusvistelser tar avstånd från den egna gruppen i 
samvaron med dem. 
 
Avslutningsvis i vår fokusgruppsintervju bad vi personalen på det aktuella boendet att svara 
på frågan om de tror att kunderna tackar nej till vissa aktiviteter pga. rädsla för att avslöja sin 
sjukdom. En i personalen berättar om ett flertal tillfällen då några av deras kunder tackat nej 
till erbjudna aktiviteter vilket vi kan tolka som att de är rädd för att vistas ute i samhället med 
personal med risk för att avslöja att de kan upplevas som annorlunda av andra personer. Även 
studien Making sense of Dementia in the social world i Social Science & Medicine (2007) 
menar att personer med demens vill dölja sin sjukdom för att inte bemötas av negativa 
reaktioner ute i den sociala miljön.  
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6. Sammanfattning  
 
Vårt syfte med denna uppsats var att studera livssituationen för ”yngre” personer med demens 
eller demensliknande symptom i dagsläget jämfört med tidigare med hjälp av personal samt 
anhöriga till den demenssjuke. Vidare har vi för avsikt att undersöka vilket arbetssätt 
personalen tillämpar på denna gruppbostad. Resultaten visar hur de demenssjukas 
boendemiljö/omvårdnad ser ut i dagsläget jämfört med tidigare där vi i vår studie kunnat 
konstatera olika skiljaktigheter. Samtliga av de demenssjuka personerna hade inte vid tiden 
innan inflyttning till den aktuella boendeverksamheten en tillfredställande livssituation enligt 
deras anhörige. Anhöriga har beskrivit olika scenarier där det uppstått svårigheter för deras 
anhörige. De kunde även beskriva samtliga fall där deras anhöriges intressen blivit 
tillgodosedda i mindre utsträckning, med anledning av att sjukdomen fortskridit. 
 
I samtliga av våra fyra anhörigas beskrivning av boendemiljö/omvårdnad i dagsläget har det 
framkommit i stort sett bara positiva reaktioner från de demenssjukas anhöriga, där samtliga 
tydligt beskrivit hur bra de anser att det är på det aktuella boendet gällande boendemiljön samt 
omvårdnaden av deras släkting. Det framkom även i samtliga fall att de uppskattade 
personalens sätt att bemöta sin anhörige vilket de ansåg var väldigt betydelsefullt. 
Resultatmässigt angående omvårdnaden på den aktuella boendeverksamheten framkom, från 
personalen, en rad arbetsmetoder där personalen var väl medveten om vilka arbetsuppgifter de 
hade och vilka konsekvenser det kunde innebära för kunderna att de följs. Personalen hade 
stor insikt i kundernas bakgrund och deras nuvarande behov. Av de resultat som framkommit 
har även negativa resultat kunnat urskiljas i dagsläget av både personal och anhöriga. 
Samtliga i personalen anser att de gemensamma utrymmena är lite för trånga för att 
tillfredställa behovet för nio personer. En anhörig framförde en önskan om att boendets 
lägenheter samt de gemensamma utrymmena kunde vara lite större och rymligare. 
 
Något som framkom från samtliga av våra fyra anhöriga, angående deras anhörigas sociala 
nätverk innan inflyttning till den aktuella boendeverksamheten, var att då sjukdomen 
uppdagades förändrades deras kontakt med utomstående personer och vänner. De började allt 
mer att isolera sig och ”dra sig undan” från de övriga i samhället. Angående hur kundernas 
sociala nätverk i dagsläget ser ut berättar samtliga i personalen att kundernas sociala nätverk, 
förutom av deras släkt, även består av personalen samt andra kunder på den aktuella 
boendeverksamheten. Av resultaten att döma kan vi konstatera att de demenssjuka 
personernas sociala nätverk i dagsläget utvidgats. Detta genom att samtliga kunder erhållit 
nya vänner genom de andra kunderna samt medarbetare på den aktuella boendeverksamheten, 
där kunderna även tillhör deras egen ålderskategori. 
 
Gällande om de demenssjuka personerna på den aktuella boendeverksamheten är 
stigmatiserade har vi kunnat urskilja en rad olika svar från personal och anhöriga. Av våra 
resultat att döma har vi kunnat konstatera att två kunder, enligt anhöriga, beskrivit en rad 
incidenter som inträffade tiden före inflyttningen till den aktuella boendeverksamheten, där 
deras anhörige haft ett avvikande beteende och blivit stigmatiserad av andra personer ute i 
samhället. Gällande en annan kund så har dennes anhörige beskrivit att han har svårt att 
minnas någon specifik händelse avseende hans anhöriges eventuella stigmatisering i 
samhället, dock berättar han att efter insjuknandet började hans släkting allt mer isolera sig 
från sin omgivning.  
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Resultat vi kunnat urskilja gällande om kunderna stigmatiseras i dagsläget, framkom skilda 
resultat från personalen på den aktuella boendeverksamheten. Tre personer i personalen 
uppgav att de inte kunde påminna sig om att de märkt av någon stigmatisering av deras 
kunder då de vistats ute på olika aktiviteter i samhället. En i personalen berättar dock om 
flertalet tillfällen då hon upplevt stigmatisering av kunderna och detta har då skett under 
möten med andra personer där de demenssjuka helt ignorerats. I våra resultat har det även 
framkommit att en person i personalen anser att de stigmatiserar kunderna genom tillfällen då 
de känner sig tvungna att ta beslut över huvudet på de demenssjuka personerna. Detta är, 
enligt vad personalen själva anser, det bästa för kunderna. Det har även framkommit att några 
av deras kunder stigmatiseras av andra kunder boende på den aktuella boendeverksamheten. 
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7. Avslutande diskussion 
 
Vi valde med denna studie att söka ta reda på hur livssituationen ser ut för demenssjuka 
personer på ett gruppboende i Sverige. För att kunna få fram en tydlig bild om hur situationen 
har förändrats för dessa personer ville vi även bli informerade om hur deras liv fungerade 
innan de flyttade in på det aktuella boendet. Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med 
fyra anhöriga till deras demenssjuka släkting på boendet. Vidare ansåg vi det mest lämpligt att 
inte intervjua de demenssjuka själva med anledning av att inte inkräkta på deras integritet då 
vi fick information av samtliga anhöriga att de inte trodde att deras släkting hade så stor 
sjukdomsinsikt. Av resultaten att döma har vi kunnat urskilja positiva omdömen från 
informanterna gällande det aktuella boendet och deras tillvägagångssätt att sköta om deras 
släkting. Trots att vi förmedlade frågorna på ett så neutralt sätt som möjligt så framkom i stort 
endast nöjda svar. De beskrev sin syn på verksamheten som att omvårdnaden av deras 
demenssjuka släkting var så god och att personalen var så trevliga och bemötte dem alla på ett 
fantastiskt sätt.  
 
Något vi så här i efterhand funderat på, är att alla informanter till de demenssjuka beskrivit 
tiden före inflyttningen som att livssituationen för deras släkting var otillfredsställande. Detta 
med anledning av att omvårdnaden samt behoven inte kunde tillgodoses. Just det att de 
anhöriga upplevt de tidigare boendena bland annat som kaotiska, anser vi att eventuella brister 
angående det nuvarande boendet lätt kan bortses från de anhöriga. Detta kan vara en 
bidragande orsak till att våra resultat i studien i stort varit positiva. En brist som framkom var 
att en av de anhöriga ansåg att lägenheten samt de gemensamma utrymmena var något trång. 
 
Personalen har i fokusgruppsamtalet berättat angående om vilka arbetsmetoder man använder 
sig av på den aktuella boendeverksamheten. Något som tydligt framkom under samtalet var 
att personalen var väldigt fokuserade på kundernas behov. Detta yttrade sig bland annat 
genom upprättande av personlig plan, ett gott bemötande mot kunden samt arbete med 
kontaktmannaskap, där samtliga av medarbetarna ansåg att detta var deras huvudsakliga 
arbetsuppgift. Brister som framkom i samtalet med personalen var att de ansåg att deras 
gemensamma utrymmen är för små för att tillgodose deras kunders behov. De resultat som 
framkommit från personalen är genomgående positiva anser vi, då deras beskrivning av 
arbetsmetoderna och hur de fungerar verkar bli tillfredställda av kunden och dess anhörig. 
Våra funderingar gällande om personalen informerat oss på ett tillförlitligt sätt kan 
ifrågasättas. Dock tror vi att så inte är fallet då anhörigas svar beskrivit att omvårdnaden och 
bemötandet från personalens sida är av god kvalité. 
 
Angående om den demenssjuke upplevs som stigmatiserad ute i samhället innan inflyttning 
till det aktuella boendet, så framkom resultat från de anhöriga att de vid olika tillfällen 
behandlats som avvikande av nära vänner och utomstående. Detta resultat anser vi stämma 
överens med, samt känns relevant till tidigare forskning samt vad Goffman (2004) menar med 
att genom den sociala miljö vi lever i råder vissa spelregler (normer) om hur vi människor ska 
agera och uppträda för att vi ska bli accepterade och ”smälta in” i de olika situationer man 
hamnar i ute i samhället. Då de anhöriga berättade för oss om olika händelser då deras 
släkting visat prov på en egenskap med avvikande beteende, ses hon enligt Goffman inte som 
normal av de övriga. 
 
I vår studie ville vi bland annat undersöka om det skett någon förändring huruvida de 
demenssjuka individerna stigmatiserades i samhället innan inflyttningen till det aktuella 
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boendet jämfört med hur det var på de tidigare boendena. Ett av de viktigaste resultat som 
framkommit i vår studie är att vi kan konstatera att kunderna stigmatiseras både idag och 
tidigare. Vi anser att den största skillnaden är att idag har de personal omkring sig som en 
hjälpande hand, där kaotiska händelser kan avledas med hjälp av personalen. 
 
Den största lärdomen vi tillskaffat oss under denna studie är vikten av att hamna i rätt 
boendemiljö samt att vården sätts in i rätt tid för ”yngre” demenssjuka personer, för att dessa 
personer skall slippa gå runt i samhället och känna sig avvikande.  
 
Utifrån vårt första möte med det aktuella boendet kunde vi känna av den positiva stämning 
som rådde i och omkring boendet. Den positiva förförståelsen vi fick genom denna händelse 
på boendet har vi då studien är genomförd fått bekräftad av de resultat som framkommit. 
Den största lärdomen vi tillskaffat oss under denna studie är vikten av att hamna i rätt 
boendemiljö samt att vården sätts in i rätt tid för ”yngre” demenssjuka personer, för att dessa 
personer skall slippa gå runt i samhället och känna sig avvikande. Utifrån vårt första möte 
med det aktuella boendet kunde vi känna av den positiva stämning som rådde i och omkring 
boendet. Den positiva förförståelsen vi fick genom denna händelse på boendet kan vi i 
skrivande stund då studien är genomförd, få bekräftad av de resultat som framkommit. 
 
Resultat som vi kunde skönja i vår uppsats var att situationen upplevdes som kaotiskt för både 
anhöriga samt den demenssjuke själv. Dessa resultat, även om vår studie inte är så 
omfattande, anser vi vara ett relevant ämne för framtida forskning där fokus bör ligga på 
bland annat hur omvårdnaden skall anpassas i det egna hemmet. 
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 Bilaga 1 
 
Intervjuguide      
 
Intervju med anhöriga 
 
    
Vi inleder intervjun med en kort presentation av oss själva, syftet med uppsatsen och 
intervjun. Hur intervjusvaren kommer att användas osv. 
 
Vi lovar att vi så långt som möjligt skall avidentifiera personen. 
 
Därefter frågar vi om respondenterna godkänner: 
 
• Att bandspelare används under intervjun för inspelning. 
• Att vi citerar honom/henne i uppsatsen. 
• Att deltagandet i denna intervju är frivillig och när som helst kan avbrytas. 
 
 
Inledande frågor 
 

1. Är din anhörige man/kvinna? 
2. Vilken ålder har din anhörige idag? 
3. Vad har din anhörige för diagnos? 
4. I vilken ålder debuterade sjukdomen och hur upptäcktes den? 
5. Vilken relation har du till din anhörige? 

 
Tiden innan inflyttning 
 
Boendemiljö/omvårdnad 
 

1. Var bodde din anhörige före inflyttningen till den aktuelle boendeverksamheten? 
2. Var din anhörige sammanboende med någon annan person innan flytt till den aktuelle 

boendeverksamheten? 
3. Hur upplevde du din anhöriges välmående före inflyttningen till detta boende? 
4. Beskriv i korta drag hur din anhöriges vardag kunde se ut innan inflyttning till den 

aktuelle boende verksamheten? 
5. Vilka intressen har din anhörige haft genom åren? 
6. Hur blev dem tillgodosedda innan inflyttning kontra idag på detta boende? 
 

Socialt nätverk 
 
1. Hur ser din anhöriges sociala nätverk ut innan inflyttning till det aktuella boendet? 
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Stigma 
 

1. Har du märkt att han/hon blivit stigmatiserad på något vis i samhället, om ja, i sådant 
fall var, när och hur?  

 
Det aktuella boendet 
 
Boendemiljö/omvårdnad 
 

1. Hur är din upplevelse av hur denna boendeverksamhet fungerar? 
2. Vad har du för syn på hur personalen bemöter din anhörige, anser du dem vara 

professionella, på vilket sätt? 
3. Om du fick ändra på något gällande denna verksamhet, vad skulle det vara i sådana 

fall? 
4. Hur upplever du att din anhörige mår idag? 
5. Upplever du att din anhörig får en god omvårdnad idag? 

 
Socialt nätverk 
 

1. Hur upplever du din anhöriges sociala nätverk idag?  
 
Stigmatisering 
 

1. Har du märkt att han/hon blivit stigmatiserad på något vis på det aktuella boendet, om 
ja, i sådant fall var, när och hur?  

 
 

 
Efter avslutad intervju frågar vi respondenten om det är något hon/han vill tillägga. 
 
Det sista som görs är att vi frågar respondenten om vi får återkomma med ytterligare 
funderingar över det som sagts. 
 
Vi tackar för oss. 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide      
 
Fokusgruppsintervju 
 
    
Vi inleder intervjun med en kort presentation av oss själva, syftet med uppsatsen och 
intervjun. Hur intervjusvaren kommer att användas osv. 
 
Vi lovar att vi så långt som möjligt skall avidentifiera personen. 
 
Därefter frågar vi om respondenterna godkänner: 
 
• Att bandspelare används under intervjun för inspelning. 
• Att vi citerar honom/henne i uppsatsen. 
• Att deltagandet i denna intervju är frivillig och när som helst kan avbrytas. 
 
 
Inledande frågor 
 

1. Vad har kunderna för diagnos?  
 
 

Boendemiljön/omvårdnad 
 

1. Hur ser verksamhetens boendemiljö ut? 
2. Hur är relationen mellan kunderna som är boende i denna verksamhet? 
3. Vad använder ni för arbetsmetoder på denna arbetsplats? 
4. Hur går ni tillväga för att uppfylla kundernas behov/intressen? 
5. Anser ni att Er verksamhet skiljer sig jämfört med andra särskilda boende 

verksamheter för dementa?  På vilket vis? 
6. Hur är relationen mellan kunderna och Er personal? 
7. Verkar kunderna trivas på detta boende, ge exempel? 
8. Är ni medvetna om kundernas behov och intressen? 

 
 
Socialt nätverk 
 

1. Hur ser kundernas sociala nätverk ut i dagsläget? (vänner, släkt) 
2. Upplever ni som personal att relationen till släkt och vänner förändrats från den dag 

kunderna flyttade in? 
 
Stigma 
 

1. När ni på denna boendeverksamhet vistas utomhus med kunderna, hur är Er 
upplevelse av hur andra personer bemöter kunderna? 
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2. Finns det tillfällen då ni som personal stigmatiserar kunderna? 
3. Upplever ni att kunderna behandlas annorlunda om de är ensam eller i grupp? 
4. Har kunderna någon sjukdomsinsikt? 
5. Har ni märkt att kunderna tackat nej till någon aktivitet pga. rädsla att avslöja sin 

sjukdom  
 
Efter avslutad fokusgruppsintervju frågar vi respondenterna om det är något de vill tillägga. 
 
Det sista som görs är att vi frågar respondenten om vi får återkomma med ytterligare 
funderingar över det som sagts. 
 
Vi tackar för oss. 
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Bilaga 3 
 
Hej!      
    
Vi är två studenter som läser sista terminen på Sociala omsorgsprogrammet vid Högskolan i 
Gävle. För tillfället läser vi kursen C-uppsatsarbete i Sociologi. Syftet med vår uppsats är att 
studera livssituationen för yngre personer med demens eller demensliknande symptom boende 
på Din anhöriges gruppbostad. Vi kommer att jämföra livssituationen i dagsläget kontra 
tidigare med hjälp av personal samt anhöriga till den demenssjuke. Vidare har vi för avsikt att 
undersöka vilket arbetssätt personalen tillämpar på denna gruppbostad. I vår undersökning 
kommer vi att intervjua ca fyra anhöriga.  
 
Vi skulle bli väldigt tacksamma om Ni kunde ställa upp som intervjuperson. Vi garanterar att 
Ni förblir helt anonym i denna uppsats. Vi vill även informera Dig om att deltagandet i 
intervjun är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas.  
 
Har ni frågor? Hör av Er till oss. 
 
Camilla Carlsten Mattias Hugosson 

 34



   

Bilaga 4 
 
Snoezelen 
 
Snoezelens bakgrund 
 
Ordet Snoezelen är sammansatt av två holländska ord; snuffelen (”lukta”) och doezelen 
(”dåsa”). Innebörden i dessa två ord beskriver vad aktiviteten innehåller:  

• Att använda ett eller flera sinnen aktivt för att få information från omvärlden.  
• Att vila/gå ner i varv.  

Personerna som drev utvecklingen av Snoezelen i Holland är Jan 
Hulsegge och Ad Verheul som båda arbetade på De Hartenberg 
institutet, en institution för personer med psykiska och fysiska 
funktionshinder. År 1978 skulle man åka på ett sommarläger och ville 
där prova att jobba med stimulering av sinnena. De funktionshindrade 
hade tidigare visats sig ha svårt att ta till sig sinnesintryck och verkade 
inte alltid uppskatta eller reagera nämnvärt när det t.ex. erbjöds vistelse 
ute i naturen. På sommarlägret byggde man stationer med olika 
aktiviteter. Dessa innehöll användning av ljus, ljud, färger, dofter, massage/taktil stimulering 
och rörelse. Vid hemkomsten fortsatte man utveckla idéerna och byggde upp några liknande 
rum på institutionen.  

Verheul och Hulsegge hade som utgångspunkt för detta en tanke om att man kan se 
människan ur fyra aspekter: perceptuell förmåga, tänkande, känsla och handlingsförmåga. Vi 
skapar själva en omgivning där vi kan utveckla, samordna och integrera dessa egenskaper. 
Har man ett funktionshinder som gör att man själv inte kan skapa denna omgivning kan inte 
heller dessa egenskaper utvecklas på ett tillfredställande sätt. Rummen man byggde upp var 
ett sätt att skapa en sådan omgivning. Utifrån detta och en brist på medveten stimulering för 
utvecklingsstörda utvecklade Verheul och Hulsegge Snoezelenmodellen. 

Snoezelen 

 
Grundidén innebär att man erbjuder en person 
sinnesstimulering i en anpassad miljö kopplat till ett 
speciellt förhållningssätt. Förhållningssättet företräds av en 
”enabler” (=möjliggörare) vilket utgörs av medföljaren. 
Medföljaren är en person från den funktionshindrades 
vardag som skall hjälpa till att skapa en trygg atmosfär. 
Medföljaren skall också uppmuntra den funktionshindrade 
att ta initiativ, välja, utveckla lek, stimulera glädje och 
njutning samt vara uppmärksam på de signaler som 
personen skickar ut och därmed vara lyhörd för det samspel 
som uppstår (http://hem.passagen.se/svenskasnoezelen/)  
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