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Summary  
The aim of our study is to describe and analyze how the employees of an organization in 
England look at life quality in people with dementia and how their work can help to provide 
better quality of life for this group. 
    Our study is based on eight interviews with employees who work with people who have 
dementia in an organization in England.  
    We have made a description of the organization under the section named background, and 
you can also find a description of what dementia is. Then there is a section on quality of life 
based on different theories and a section related to the older person, in general. We also have 
a section with previous research in which we have presented other studies concerning people 
with dementia and quality of life. 
    We have used a hermeneutic approach, which means that we have used our own pre-
understanding to interpret the material. 
    Our results, analysis and discussion are presented by means of four different themes, 
individually, independence, resources and patience, as we found in all the interviews persons 
reasoning. 
    The results that we found after our eight interviews were that quality of life is individual 
and not a like from one person to another. The quality of life is often impaired in the context 
of dementia and it has largely to do with that a person’s autonomy is reduced. It is therefore 
important to allow a person with dementia to maintain their independence to the extent it is 
possible, and to maintain his quality of life. It is also important that sufficient financial 
resources are available to meet the needs of people with dementia. It is also important that the 
available resources, in terms of staff and family members, possess the right knowledge, 
understanding and patience.  
    The study has offered us an opportunity to gain a deeper understanding of what quality of 
life is and how to work for the best possible help, with resources people with dementia should 
be able to have a chance of a sustained quality of life despite their illness. 
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Förord 
Vi vill tacka våra intervjupersoner på organisationen i England för deras varma mottagande 

och vänlighet. Ett speciellt tack till vår kontaktperson som förmedlade alla kontakter samt var 

ett starkt stöd under vår vistelse i England. Vi vill även tacka vår handledare Magnus 

Jegermalm för stöd och uppmuntrande ord genom arbetets gång. 
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Inledning 

 
We all have different senses, different feelings and different skin colours, different 
experience of life and different social status. The word different overshadows the word 
equal. No matter who you are and where you come from, we all want to be treated as 
human beings. And we all want to have a quality of our life! 1 
 

Vi har valt att beskriva och analysera hur de anställda på en organisation i England ser på 

livskvalité hos personer med demens. Intressant är även att få en förståelse för hur de ser på 

livskvalité i allmänhet samt vad i deras arbete som har betydelse för livskvalitén hos personer 

med demens.  

    Den äldre befolkningen har de senaste åren ökat kraftigt i Sverige, England samt i flera 

andra länder, främst I-länder. Detta beror mycket på läkemedelsforskningens framgångar men 

även på grund av matproduktionen och de sanitära förhållandena (Giddens, 2007 s. 175-177). 

Statistik från Statistiska centralbyrån visar att medellivslängden år 1960 var 71 år hos männen 

och 75 år hos kvinnorna, i Sverige. Idag har männens medellivslängd ökat till 79 år och 

kvinnornas till 83 år. Männens medellivslängd förväntas vara 85 år 2060 och kvinnornas 

förväntas vara 87 år (SCB). I och med att en person blir äldre försämras ofta minnet och det 

tar längre tid att lära sig saker. 

    I vissa fall beror inte det sviktade minnet på ett normalt åldrande, utan på en 

demenssjukdom. Av de personer som är över 85 år har en tredjedel någon form av 

demenssjukdom (Piuva, 2000 s.69). Då medellivslängden kommer att öka så kraftigt innebär 

det förstås att antalet äldre med en demenssjukdom kommer att öka avsevärt. Forskare arbetar 

för att ta fram medicin som kan sättas in när en persons minne börjar svikta för att då kunna 

bibehålla en intellektuell funktionsnivå (Giddens, 2007 s.180). Trots detta ökar 

demenssjukdomarna. Detta gör det angeläget och i högsta grad ännu intressantare för oss att 

lära oss mer om sjukdomen och dess konsekvenser samt vad som kan ge personer med 

demens ett liv med en hög livskvalité. Vi ansåg det lämpligt att intervjua personer på en 

organisation som arbetar för personer med demens för att ta reda på detta. Vi ansåg vidare att 

det var av stor vikt att intervjua olika professioner inom organisationen för att få en mer 

mångfacetterad bild av hur arbetet ser ut kring detta.  

                                                 
1 Denna text var skriven på en tavla på organisationen, vilken fångade vårt intresse. 
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    Arbetet kring personer med demens är komplicerat och intressant och det finns ständigt nya 

områden att undersöka. Då sjukdomen är komplex är det ytterst viktigt att fortsätta 

utbildningen och forskningen kring detta ämne. 

 

Problemformulering 

Att ha en demenssjukdom innebär att hjärnans celler förstörs och dör i en hastighet som inte 

tillhör det naturliga åldrandet. Minnesstörningar är det vanligaste symptomet. Till det hör att 

personen på sikt får svårt att känna igen sin omgivning och välkända ansikten. Personen får 

också oftast till slut svårt att tala. Brist på omdöme hör ibland även till. Att inte känna igen 

människor man träffar varje dag, att inte veta när det är tid att äta, var man ska sova eller var 

man bor måste förstås vara frustrerande. Personer med demens blir väldigt oroliga till följd av 

detta och de lever ofta i ett ständigt förvirrat tillstånd (Piuva, 2000 s.69-71).  

    Detta fick oss att fundera på hur deras livskvalité påverkas. Om den påverkas negativt, hur 

kan arbetet se ut för att hjälpa personer med demens till bästa möjliga livskvalité?  

    Vi hade ett intresse att undersöka detta i ett annat land än Sverige för att få en bredare 

förståelse. Dock ville vi gärna undersöka ett land som till mångt och mycket liknar Sverige. 

Detta eftersom vi bland annat ville använda oss av svensk relevant litteratur i vår teoretiska 

del av arbetet. Vi ansåg att det skulle vara mer genomförbart att applicera svensk litteratur på 

empiri som grundar sig på intervjuer från ett land som i detta hänseende liknar Sverige. 

Därför valde vi att åka till England. I England ser den demografiska utvecklingen ungefär 

likadan ut som i Sverige. Tillexempel innebär det att den äldre befolkningen ökar även där 

och i och med det även demenssjukdomarna (Giddens, 2007 s. 175-177).  



 

 3

 
Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera hur de anställda på en organisation i England ser på 

livskvalité hos personer med demens.   

 

Frågeställningar 

Hur ser de anställda2 i organisationen på livskvalité? 

Hur kan personer med demens uppnå livskvalité, enligt de anställda? 

Vad i arbetet, anser de anställda, kan ha betydelse för livskvalitén hos personer med demens? 

 

Uppsatsens disposition  

Arbetet kommer att bestå av sex huvudkapitel vilka är Inledning, metod, bakgrund, teorier, 

tidigare forskning och resultat. Här nedan kommer först ett metodavsnitt som inleds med den 

hermeneutiska ansatsen som vi utgått från för att tolka materialet. Metodavsnittet innehåller 

även vår förförståelse, tillvägagångssätt, begreppsdefinition samt etiska överväganden. Vidare 

har vi ett avsnitt som vi kallar bakgrund, där organisationen vi gjorde intervjuer på beskrivs 

samt en beskrivning av demens och dess olika förlopp. Vidare följer ett kapitel som beskriver 

teorier där vi kommer att beskriva vad livskvalité innebär samt ett avsnitt om den äldre 

människan generellt och ålderism. Vidare har vi även presenterat tidigare forskning som ett 

eget huvudavsnitt. Detta avsnitt redovisar tidigare forskning inom området demens och 

livskvalité. Till sist presenterar vi resultatet. Detta avsnitt innehåller först och främst alla citat 

från intervjuerna vi ansåg relevanta att redogöra för. Sedan har vi en analysdel där vi 

analyserar intervjupersonernas åsikt utifrån relevant litteratur, teorier samt tidigare forskning. 

Till sist har vi en diskussion där vi till stor del redogör för våra egna tankar kring resultatet. 

 

 

Metod 

Hermeneutisk vetenskapssyn 

Vi har valt att använda oss av en hermeneutisk vetenskapssyn i vår studie. Inom 

hermeneutiken är tolkningen central då hermeneutik innebär ”läran om tolkning” (Dalén, 

2007 s.14). Tolkningen innebär att få en förståelse av innebörden i en text. Genom att 

                                                 
2
 Begreppet anställda använder vi som ett samlingsnamn för de personer vi intervjuade på organisationen. De 

anställda var socialarbetare, läkare, sjuksköterskor och psykologer. 
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använda ett hermeneutiskt perspektiv kan vi som forskare analysera intervjun och på så sätt se 

bortanför vad intervjupersonen säger och även se vad han/hon egentligen menar (Kvale, 2009 

s.66-67). 

    Hermeneutiken går alltså ut på att förstå och inte bara begripa. Att tillexempel begripa att 

brist på självständighet kan vara en orsak till minskad livskvalité hos en person med demens 

är en sak. Att sedan förstå på vilket sätt den minskade självständigheten påverkar personen är 

ytterligare ett steg som nås genom tolkning.  

    En förutsättning för tolkning är att kunna leva sig in i andras känslor. Detta kan även kallas 

empati eller inkännande, vilket också är centrala delar i hermeneutiken. För att kunna leva sig 

in i andras känslor krävs en förförståelse. Med det menas att det är lättare att förstå en annan 

persons upplevelser om man har varit med om något liknande själv (Thurén, 2007 s.94).  

    Att ha en förståelse för hur det känns för en person med demens att få en minskad 

livskvalité på grund av att denne inte kan ha samma självständighet som förut kan vara svårt 

att förstå om man inte varit i samma sits själv. Vi kan dock försöka förstå genom att vi själva 

försöker leva oss in i att inte kunna klara oss på egen hand. Sättet att tolka blir då att använda 

oss av vår egen erfarenhet som självständig person för att förstå hur det kan vara att leva i 

avsaknad av den självständigheten. Att använda sig av denna typ av förståelse eller tolkning, 

kallas inom vetenskapen för hermeneutik. 

    En kritik som ibland riktas mot hermeneutiken är att sättet som forskare tolkar på kan 

riskera att bli subjektivt. Detta beror på att erfarenheten eller förförståelsen man som forskare 

har är olika från person till person. Eftersom erfarenheten används för att tolka kan alltså 

tolkningen bli lite för subjektiv (Thurén, 2007 s.97). 

    Att tolka innebär att forskaren fokuserar på meningsinnehållet snarare än vad som sägs 

exakt. För att hitta detta meningsinnehåll måste meningen förstås utifrån ett sammanhang. 

Meningen måste alltså förstås utifrån helheten men helheten måste också förstås utifrån 

delarna. Att växla mellan att förstå delarna utifrån helheten och helheten utifrån delarna kallas 

den hermeneutiska cirkeln (Alvesson, 2008 s.115).  

    Vi har som sagt valt att använda oss av ett hermeneutiskt perspektiv för att förstå och tolka 

vårt material som vi samlat in i England under ett flertal intervjuer. Detta passar bra eftersom 

vi är ute efter att förstå och sätta oss in i hur våra intervjupersoner tänker kring livskvalité och 

hur den påverkas av en demenssjukdom. Vidare är vi intresserade av att förstå vad i arbetet 

som har betydelse för att personer med demens ska kunna uppnå så hög livskvalité som 

möjligt. Vi vill inte bara förklara eftersom vi tror att förståelsen ger mer. Vi har tolkat 

materialet genom att använda oss av vår förförståelse. Vi är medvetna om att vår förförståelse 
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kan påverka vår tolkning. Dock anser vi att så länge vi är medvetna om det bidrar det till att vi 

är vaksamma i att dra generella slutsatser. Vi kommer att gå djupare in på detta under 

rubriken ”Pålitlighet, giltighet & generaliserbarhet”.  

    För att förstå resultatet krävs att vi ser till olika delar. Det gör vi genom att dela upp 

resultatet i fyra olika teman. För att förstå dessa teman måste vi förstå hela resultatet. På detta 

sätt använder vi oss alltså av den hermeneutiska cirkeln.  

 

Vår egen förförståelse  

Den kunskap och de tankar som forskaren har gällande ämnet som ska undersökas kallas 

förförståelse. Det är viktigt att redogöra för den eftersom det är utgångspunkten för tolkningen 

av materialet, speciellt då vi använder oss av en hermeneutisk ansats. Därför är det ett 

kvalitetskrav att klargöra för detta så att läsaren ska kunna förstå varför materialet har tolkats 

på ett visst sätt. Den personliga förförståelsen får dock inte överskugga materialet (Olsson, 

2001 s.63). 

   Vi två som har gjort studien har i stort sett samma förförståelse gällande ämnet som vi har 

valt att undersöka, trots att en av oss arbetar med personer med demens på ett vårdboende. Vi 

hade båda före studiens start tankar om att livskvalitén i vissa hänseenden försämras i och 

med en demenssjukdom. Detta på grund av att personer med demens behöver mycket hjälp i 

sin vardag. Vi tror också att det beror på att sjukdomen ofta gör personen orolig, vilket bör 

påverka livskvalitén negativt. Vidare är vår förförståelse att det finns en brist på utbildad 

personal gällande personer som arbetar med demens, vilket kan göra att patienternas 

livskvalité drabbas. Att denna brist på utbildad personal eventuellt finns tror vi kan ha ett 

samband med vår uppfattning om att äldre ofta diskrimineras, det finns troligtvis en så kallad 

ålderism. På så sätt kan det hända att utbildad personal inte prioriteras inom detta område. 

Vidare hade vi tankar gällande att livskvalitén för en person inte nödvändigtvis behöver 

ändras bara för att han/hon drabbas av en demenssjukdom. För att inte göra det anser vi att 

vårdaren bör vara lyhörd för patientens intressen och egna önskningar. Om en person har haft 

ett specifikt intresse när han/hon var frisk är det inte tvunget att intresset ändras när personen 

får en demenssjukdom, tror vi. Att fortsätta leva ett aktivt liv med ett socialt engagemang tror 

vi är betydelsefullt. Vi anser dock att det är viktigt att vårdaren arbetar efter principen ”hjälp 

till självhjälp”. Med det menar vi att det är viktigt både för att bevara förmågor men även för 

självkänslan att personen får göra det den klarar av så inte vårdaren tar över för mycket.  
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Ansvarsfördelning 

Den här studien är skriven och redigerad av oss båda. Dock valde vi att dela upp arbetet på så 

sätt att vi turades om att skriva grundstommen på olika delar. Sedan utvecklade och 

redigerade den andra personen detta. Detta innebar att vi båda har varit delaktiga gällande alla 

delar i arbetet men det är en av oss som huvudsakligen har skrivit vissa delar. Vissa delar 

skrev vi dock grundstommen på tillsammans. I bilaga 3 beskrivs vem som haft ansvar för vad 

i arbetet.  

 

Tillvägagångssätt 

Studiens ansats 

Först började vi med att formulera en problemformulering utifrån vad vi var intresserade av 

att studera. Problemformuleringen beskriver varför vi valde att undersöka just detta ämne, 

vilket senare ledde fram till ett syfte som preciserade vårt intresse. Därefter formade vi tre 

frågeställningar som svarade till syftet. Frågeställningarna var till för att fördjupa syftet och 

får således inte innehålla något som inte finns med i syftet (Olsson, 2001). För att få en 

förståelse för ämnet som skulle undersökas läste vi relevant litteratur gällande livskvalité, 

demens och äldre. Vi läste även in oss på tidigare forskning för att se vad som undersökts 

tidigare och vad de kommit fram till. För att hitta tidigare forskning sökte vi på olika 

sökmotorer. Först och främst sökte vi på AgeLines databas och Academic Search Elite. 

Sökord vi använde oss av var dementia, quality of life, cognitive impairment, social work, 

depression och older people. 

    Anledningen till att läsa tidigare forskning är för att se ifall tidigare forskning redan 

klargjort problemet. Ofta är det dock så att tidigare forskning gjorts på liknande ämnen men 

att forskarna inte använt sig av samma tillvägagångssätt (Giddens, 2007 s.71). Att läsa vilka 

metoder de använt sig av i den tidigare forskningen, som har ett liknande ämne, kan även ge 

idéer om vilken metod som är relevant att använda sig av (Olsson, 2001 s.47).  

    I vår studie valde vi att använda oss av en kvalitativ ansats eftersom att det är varje individs 

subjektiva upplevelser gällande livskvalité som vi är ute efter. I Kvale (2009 s.41-47) kan vi 

läsa om den kvalitativa ansatsen som syftar till att beskriva ett par personers upplevelse kring 

ett visst ämne. På så sätt finns inga rätt eller fel och därmed kan inga generella slutsatser dras. 

Vi kan dock dra slutsatser gällande intervjupersonernas svar men dessa är inte generella för 

alla som arbetar för personer med demens. Den kvalitativa ansatsen skiljer sig alltså mot den 

kvantitativa som syftar till att få mätbara resultat. I den kvantitativa ansatsen kan generella 

slutsatser dras eftersom ett större antal personer ingår i undersökningen. I Olsson (2001 s.40) 



 

 7

kan vi läsa att valet mellan kvalitativ och kvantitativ ansats beror på undersökningens syfte. 

Genom att läsa namnet kvantitativ kan vi förstå att den ansatsen beskriver kvantiteten uttryckt 

i siffror medan den kvalitativa ansatsen beskriver kvaliteten i ord. På grund av detta går de två 

olika ansatserna att kombinera. Då kallas det metodtriangulering. Att kombinera dessa två 

ansatser kan ge olika dimensioner av ett fenomen. Därmed kan en mer komplett förståelse fås.  

    Eftersom vi använde oss av en kvalitativ ansats ansåg vi att det passade bra med 

semistrukturerade intervjuer. Med det menas att genom att tala kring teman få ett spontant 

samtal istället för en riktad intervju. På så sätt kunde vi förstå intervjupersonens livsvärld och 

hans/hennes relation till ämnet. Genom att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer var 

vi heller inte ute efter att styra informanten mot vissa svar utan vi ville att informanten själv 

skulle vara med och påverka intervjuns utveckling (Dalen, 2008 s.30-31).   

 

Urval  

Att vi valde en organisation i England som arbetar med äldre personer som har någon form av 

demens var ett medvetet val. Vår kontaktperson på organisationen hjälpte till att förmedla 

kontakten med våra kommande intervjupersoner. Kontaktpersonen var team-ledare och hade 

på så sätt en bra kontakt med övrig personal vilket vi ansåg vara viktigt. Detta eftersom han 

då strategiskt kunde välja ut personer med god kunskap om ämnet. Intervjupersonerna i sin tur 

hade alla olika befattningar vilket gör att intervjuerna kunde bidra med en bredare syn på vad 

livskvalité innebär. Med denna bredd av utbildning och befattning kunde de anställda ha olika 

syn på ämnet som vi undersökte. Att välja ut intervjupersoner på detta sätt kallas att göra ett 

strategiskt urval eftersom det strävas efter att finna variation i den grupp som är avsedd att 

undersökas (Trost, 2001 s.120). Vi ansåg att det är viktigt att få en inblick i vem som sa vad 

beroende på befattning och presenterade därför våra intervjupersoner i början av resultatet.  

Skapandet av intervjuerna  

Vi genomförde en kvalitativ studie på en organisation i England. Före intervjuerna hade vi 

utarbetat en intervjuguide som vi följde. Intervjuguiden grundade sig på vårt syfte och 

frågeställningar, detta för att vi skulle kunna få fram väsentlig empiri till studien. Vikten av 

intervjuguiden belyser Dalen (2008 s.30). Intervjuguiden är viktig för att intervjuerna ska se 

likadana ut och för att vi sedan skulle kunna jämföra materialet. Vi genomförde en 

provintervju med vår kontaktperson. Provintervjun gjorde vi för att testa hur intervjufrågorna 

fungerade och hur vi skulle utforma sättet att intervjua. Efter provintervjun ändrade vi lite i 

intervjuguiden för att förbättra och utveckla. Tillexempel upptäckte vi att det var bättre med 

ett fåtal frågor och sedan låta intervjupersonen tala friare kring dessa, så resultatet efter vår 



 

 8

provintervju var att vi kortade ner antalet intervjufrågor. Vi bestämde också efter 

provintervjun att vi båda skulle turas om att ställa frågorna. På så sätt så blev det mer som ett 

spontant samtal där tankar kunde utbytas, istället för en strikt intervju. Att dela på att ställa 

frågorna gjorde också att båda var med och var aktiva i mötet med intervjupersonen, det gav 

även mer nyanserade samtal då vi hade olika bakgrund som intervjuare. Vi utförde 8 stycken 

semistrukturerade intervjuer med strategiskt utvalda personer. Intervjuerna tog ungefär 30-45 

minuter och utfördes på en av intervjupersonen vald plats. Platsen är viktig då vi var ute efter 

att få ett så naturligt samtal som möjligt. Jacobsson (2007 s.97) talar om kontexteffekten, 

vilket innebär att en naturlig miljö ger naturliga svar, medan onaturliga miljöer ger onaturliga 

svar. Därför såg vi vikten av att låta intervjupersonerna välja plats själv. Informanten hade 

från början fått reda på vad syftet med vår studie var av kontaktpersonen på organisationen. 

Vi ansåg det viktigt att de från början var införstådda med syftet för att kunna ha en 

valmöjlighet gällande sitt deltagande. Intervjuerna spelades in med en diktafon, för att 

underlätta när vi senare skulle gå igenom materialet. Inspelningarna av intervjuerna är också 

viktiga i en kvalitativ forskningsstudie för att kunna citera personerna korrekt i det material 

som senare ska bli empirin i arbetet (Dalen, 2008 s.33). Även Jacobsson (2007 s.98) belyser 

vikten av att spela in intervjuer och påpekar att forskaren då får en mer naturlig 

samtalskontakt jämfört med om den som intervjuar antecknar. 

 

Databearbetning  

Vi valde att använda oss av Trosts (2005 s.125) trestegsmodell. Det första steget innebar att 

samla in data, dvs. att göra intervjuer. Det andra steget var att analysera materialet genom att 

läsa igenom och fundera över vad vi hörde under intervjuerna. På så sätt fick vi fram en del 

tankegångar som kunde vara intressanta. Steg tre innebar att tolka materialet genom att 

använda oss de teoretiska verktygen vi hade till vårt förfogande. I detta fall innebar det att 

använda oss av den hermeneutiska ansatsen och därigenom vår egen förförståelse för att förstå 

materialet. Tolkningen skedde också utifrån relevant litteratur, teorier samt tidigare forskning.  

    Efter att vi individuellt lyssnat igenom och transkriberat materialet, och vidare läst det ett 

flertal gånger hittade vi gemensamma nämnare i de olika berättelserna. Vi valde då att ta fram 

fyra olika teman som vi tycker talar tydligt för hur de olika personerna ser på ämnet och som 

svarar mot syfte och frågeställningar. De olika temana är individuellt, självständighet, 

resurser och tålamod. I de olika temana har vi använt oss av citat för att belysa och senare 

kunna diskutera kring i analys och diskussion. Citaten har valts utifrån dess innebörd och inte 

utifrån vem som säger vad. Dock benämnde vi intervjupersonerna som A, B, C osv. för att 
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läsaren skulle få en förståelse för när intervjupersonerna var eniga och inte. Vi kan läsa i 

Dalen (2008 s.105-106) att det är det väsentliga i temana som är viktigt, inte vem som säger 

vad. Dock anser vi att det är viktigt att belysa de resonemang som flera intervjupersoner för. 

Vi har vidare redigerat materialet och tagit bort ord och meningsföljder som inte är relevanta 

för det slutliga resultatet. Det är även adekvat för att underlätta för personer som ska läsa 

studien. Våra informanter har ej fått ta del av det transkriberade materialet då de på egen 

begäran inte tyckte att det var nödvändigt. Detta för att de ansåg att det inte var ett känsligt 

ämne utan ett ämne som är subjektivt för varje person. Dock har vi efter färdigställt material 

sänt dem ett exemplar. 

 

Studiens pålitlighet, giltighet & generaliserbarhet   

Det är mycket viktigt att i en studie samla in information på rätt sätt och sedan också använda 

informationen tillförlitligt. Detta påverkar sedan det slutliga resultatet vi får fram. Den 

kvalitativa metoden är mer beroende av intervjupersonerna, samtalet och tid & rum, jämfört 

med den kvantitativa metoden, vilket gör att många skulle hävda att det skulle vara svårt att få 

fram samma resultat som i en kvalitativ studie (Jacobsen, 2007 s.174). Dock tror vi att vår 

studie, vilken syftar till att få en ökad förståelse och belysa arbetet, skulle visa på samma 

resultat även vid en annan tidpunkt. Det beror på att vår studie syftar till en förståelse av hur 

intervjupersonerna ser på livskvalité, vilket inte bör ändras över tid tror vi. I Sjöberg (2008 

s.165) diskuteras att en studies validitet och reliabilitet från början handlar om att mäta 

kvantitativa studier. Därför har vi istället valt att använda oss av rubriken ”pålitlighet, 

giltighet och generaliserbarhet”. Kvalitativa studier är nämligen svårare att få exakta mått på. 

Validitet eller giltighet handlar om vi som forskare verkligen har mätt det vi har för avsikt att 

mäta. Med det menas om resultatet handlar om det som forskaren i syftet har haft för avsikt 

att undersöka (Trost, 2005 s.113). Eftersom vår studie inte är kvantitativ ville vi inte komma 

fram till några mätbara resultat. Vi var istället ute efter att beskriva och analysera hur de 

anställda i organisationen ser på livskvalité hos personer med demens. Eftersom vi har 

kommit fram till ett resultat som handlar om just det, anser vi att vi har en hög giltighet. 

    Giltigheten i den här studien beror till stor del även på att våra intervjupersoner var väl 

informerade om hur studien skulle gå till, redan innan vi genomförde intervjuerna. Detta i sin 

tur gör att vi anser att de kände sig införstådda och trygga i sin situation vilket leder till en 

sanning i deras svar. Att de även fick chansen att själva välja var de skulle intervjuas gjorde 

troligtvis att de kände sig trygga, då intervjuplatsen har en stor betydelse, enligt Lantz (2007 

s.72-73). Giltigheten i arbetet har också att göra med vårt sätt att komma fram till resultatet. 
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Det finns flera sätt som leder till resultat. Ett sätt kan vara att redan före intervjuerna ha 

bestämt vilka teman som skall vara i resultatet och ställa frågor utifrån det. Vi har dock utgått 

ifrån den trestegsmetod som Trost (2005 s.125) beskriver. Som vi nämnt under rubriken 

databearbetning innebär detta att genomföra intervjuer, analysera materialet genom att läsa 

igenom flera gånger samt att använda sig av de teoretiska verktyg man som forskare har. I 

vårt fall vår förförståelse eftersom vi använt oss av hermeneutiken som teoretiskt verktyg. Vi 

har som vi nämnt under rubriken vår egen förförståelse olika kunskap eftersom en av oss 

arbetar med personer med demens. Detta tror vi påverkar intervjuerna på så sätt att det blir en 

mer nyanserad distinktion i samtalen. Vidare blir då också tolkningen mer nyanserad. 

Vårt resultat har vi alltså kommit fram till genom att ställa öppna frågor. Utifrån svaren kom 

vi fram till våra fyra teman, till skillnad från att bestämma teman före intervjuerna. På detta 

sätt tycker vi att våra teman blir mer tillförlitliga, eftersom de väljs utifrån vad 

intervjupersonerna har sagt.  

    Kvale (2009 s.256-286) talar om objektivitet, och ställer sig frågande om det går att vara 

lika objektiv i en kvalitativ studie som i en kvantitativ, eftersom forskaren får en djupare 

kontakt med intervjupersonen. Dock framhåller Kvale att det kan finnas en vits med att 

studien blir objektiv, då forskaren i en kvalitativ studie ofta är ute efter att ta reda på ett fåtal 

personers tankar kring ett ämne. Eftersom vår studie syftar till att beskriva och analysera hur 

de anställda i organisationen ser på livskvalité hos personer med demens så gör detta det 

lättare att vara objektiv och inte generalisera. Detta eftersom vi beskrev intervjupersonernas 

olika tankar. Att vi har ett öppet samtal med våra intervjupersoner med några intervjufrågor 

som samtalet kretsar kring gjorde det också lättare att vara objektiv, då intervjupersonen själv 

också kunde komma med motfrågor.  

    I Jacobsen (2007 s.156-175) kan vi läsa, angående pålitligheten, att vissa känsliga ämnen 

gör att intervjupersoner kan tänkas undanhålla information. Det kan bero på att 

intervjupersonen har vissa intressen i ämnet som gör att de behöver undanhålla information. 

Därför måste forskaren kritiskt granska informationen. Gällande pålitligheten i detta 

hänseende så kan vi inte tänka oss att våra intervjupersoner skulle undanhålla information. 

Detta eftersom att det inte är något känsligt ämne som vi vill belysa utan mer få en förståelse 

för hur dessa personer anser att personer med demens kan få en bättre livskvalité. Vi använder 

oss inte heller av några ledande frågor utan öppna frågor som personen själv får tala kring 

(Kvale, 2009 s.263).         

    Gällande generalisering vill vi vara tydliga med att betona att det inte var den enstaka 

individens syn som vi är ute efter att förstå. Vi ville få en djupare förståelse för hur synen 
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gällande demens och livskvalité ser ut generellt på organisationen. Då vi valt att spela in våra 

intervjuer och sedan transkribera dem så gav det oss en bättre bild av vad personen ifråga ville 

berätta (Jacobsen, 2007 s.172). Hade vi valt att istället anteckna vad de sagt hade det gjort att 

vi missat citat och sedan i efterhand kanske inte kommit ihåg allt. Inspelningen ger en klar 

bild av samtalet och gör det pålitligt i sin helhet. Att vi valde att spela in gör också att vår 

förförståelse och våra egna intressen i samtalet inte tog överhanden så att vi bara antecknade 

det vi själva tyckte var intressant. Vi gick igenom vårt inspelade och transkriberade material 

ett flertal gånger vilket gör att vi inte riskerade att missa viktiga och relevanta citat. 

 

Begreppsdefinition 

Person med demens: Vi har valt att använda oss av begreppet ”person med demens” istället 

för ”dement person” i vår C-uppsats. Vi anser att innebörden blir en annan då ”person” 

kommer först eftersom att det är den vi vill beskriva. Detta eftersom individen först och 

främst är en person med allt vad det innebär och inte enbart dement. Att individen har demens 

är sedan något utöver att han/hon först och främst är en person.  

     Äldre: Med äldre menar vi personer som är 65 år och uppåt. 

 

 

Etiska överväganden 

Inför vår studie tog vi del av Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor, dock är denna lag inte relevant för just vår studie och tillämpas därför inte.  

16 § i denna lag lyder: 

 

Forskningspersonen skall informeras om den övergripande planen för forskningen, syftet med 
forskningen, de metoder som kommer att användas, de följder och risker som forskningen kan 
medföra, vem som är forskningshuvudman, att deltagande i forskningen är frivilligt och 
forskningspersonens rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 

 

Det finns även fyra punkter att följa enligt Vetenskapsrådet (2002). Dessa är följande:  

• Information: Här beskrivs kravet om att informera intervjupersonen om studiens syfte 

och att intervjun kommer att spelas in för att sedan kunna transkriberas till text. Det 

handlar även om att informera om att intervjumaterialet ligger till grund för analysen. 

Att informanten har rätt att när som helst avsluta sitt deltagande skall även anges här. 

För att följa denna punkt inleddes varje intervju med att vi förklarade syftet. Vidare 

redogjordes varför vi ämnade spela in intervjuerna, dvs. för att sedan kunna 

transkribera till text. Vidare berättade vi att intervjupersonerna när som helst kan 
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avbryta sitt deltagande. 

• Konfidentialitet: Materialet skall förvaras så att inga obehöriga kommer åt det. Sedan 

ska materialet förstöras efter att studien är färdig. Inga namn, varken på 

intervjupersoner eller på arbetsplats ska skrivas i arbetet. Detta har vi följt genom att 

inte låta några andra än oss själva läsa materialet. Vidare har vi valt att benämna 

intervjupersonerna som A, B, C, D, E, F, G och H. Namnet på arbetsplatsen har vi 

heller inte nämnt. Vi valde att istället enbart skriva ”organisationen” när vi nämnde 

den. 

• Krav på samtycke: Om intervjupersonen godkänner ovanstående premisser skall detta 

dokumenteras skriftligt. Eftersom våra intervjupersoner godkände premisserna skrev 

de under ett sådant dokument. Vi skrev även under dokumentet för att på så sätt 

garantera att vi skulle följa premisserna. 

• Nyttjandekravet: Insamlad data kommer endast att användas i studiesyfte. Denna 

punkt följde vi genom att inte använda materialet någon annanstans än i studien. 

 

Dessa etiska krav går också att läsa om i Dalen (2008 s.20-26). Dalen tar också upp att 

speciell hänsyn måste tas till svaga och utsatta grupper. I det här fallet kan personer med 

demens, enligt oss, ses som en svagare grupp och vi valde därför att enbart prata med 

personal.  
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Bakgrund 

Organisationen 

Våra intervjuer genomfördes på en organisation i England. För att du som läsare skall kunna 

tillgodogöra dig resultatet anser vi att det är viktigt med en beskrivning av hur organisationen 

våra intervjupersoner arbetar på är uppbyggd.  

   Organisationen är en del utav en stor organisation i England som arbetar med personer med 

psykisk ohälsa. På organisationens hemsida kan vi läsa att deras mål med arbetet är att 

förebygga, behandla och stödja personer med psykisk ohälsa samt stödja de människor som 

finns i deras närhet. På organisationen vi genomförde intervjuerna på arbetar de med personer 

som har olika former av demenssjukdom. På grund av detta ansåg vi att personerna som 

arbetade här var lämpliga att intervjua för att få svar på vårt syfte. 

    Organisationen är uppbyggd i olika led där det är en team-ledare som har ansvar för all 

personal och arbetet de utför. Personalen består av vårdare, socialarbetare, sjuksköterskor, 

psykologer och läkare. Team-ledaren är den som får kontakt med klienterna först. Sedan 

skickar han i sin tur vidare ärendet till den personal som är bäst lämpad pågrund av sin 

befattning. Eftersom att varje ny klient har speciella behov så är det viktigt att den hamnar hos 

rätt personal med rätt kompetens. Organisationen arbetar dels med att utreda personer med 

demens för att bedöma dennes tillstånd och sedan sätta in de resurser som behövs. De har 

även dagverksamhet och vårdboende. Vårdboendet är till för dem som inte längre kan klara av 

att bo hemma med stöd utan behöver tillsyn dygnet runt. Varje vecka har organisationen ett 

möte där alla yrkesgrupper är representerade. Detta minskar risken att klienterna inte får den 

vård och det stöd de behöver, eftersom att all personal är delaktiga på mötet hamnar 

klienterna hos den bäst lämpade personalen. 

 

Demens 

Eftersom demens är en av två viktiga komponenter i vårt syfte, anser vi att det är relevant att i 

bakgrunden beskriva vad demens innebär. Detta för att läsaren skall kunna tillgodogöra sig 

resultatet på bästa sätt. Det är vidare relevant, anser vi, att beskriva de tre vanligaste formerna 

av demens då dessa kan te sig tämligen olika.  

    Var tredje person över 85 år i Sverige har någon form av demenssjukdom. Den vanligaste 

demenssjukdomen är Alzheimer, därefter är frontallobsdemens och vaskulär demens de näst 

vanligaste. Det mest framträdande draget vi en demenssjukdom är minnesstörning. Andra 

symptom kan vara aggressivitet, brist på omdöme och stark oro. Demens beror på att hjärnans 
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celler dör i snabbare takt än vad det i vanliga åldrandet gör. När en person är i ett tidigt stadie 

av demenssjukdomen kan den bli deprimerad. Det kan därför vara svårt att veta om 

depressionen beror på demens eller om den beror på ensamhet eller andra orsaker (Piuva, 

2000 s.69-71). Detta r ett exempel på svårigheter som kan uppstå i arbetet för personer med 

demens. 

 

Alzheimer 

Alzheimers sjukdom är en degenerativ demenssjukdom, vilket innebär att nervcellerna i 

hjärnan slutar fungera och till slut dör. Det är den delen av hjärnan som är vid hjässloben och 

tinningen som drabbas. Alzheimer innebär att minnet stegvis blir sämre. Andra symptom är 

att personen får svårt med tidsuppfattningen. I slutet av sjukdomen försvinner ofta 

talförmågan och rörelseförmågan (Piuva, 2000 s.70). 

    Sjukdomsförloppet kan delas in i tre stadier: Första stadiet då minnet försämras, 

svårigheter att förstå vad andra säger samt svårigheter att koncentrera sig. Andra stadiet 

innebär att minnet förvärras ännu mer, svårigheter att orientera sig och svårigheter att klara 

praktiska saker som exempelvis sin personliga hygien. Det tredje stadiet innebär att personen 

blir passiv, svårkontaktbar och får ännu svårare att klara exempelvis hygien och mathållning. 

Ofta blir personen även misstänksam och får ångest. Tillslut får personen ofta infektioner, 

blodtrycksfall, skakningar och muskelsammandragningar (Lindgren, 2008 s.112-113). 

    Det finns flera bromsmediciner mot alzheimer. Dessa är Reminyl, Exelon och Aricept. Det 

är viktigt att dessa bromsmediciner sätts in tidigt i sjukdomen. Då fungerar de som bäst 

(Lindgren, 2008 s.113). 

 

Frontallobsdemens 

Ungefär 10 % av de som lider av en demenssjukdom har en så kallad frontallobsdemens. 

Denna sjukdom innebär till en början varken att tankeförmågan eller minnesförmågan är 

försämrade. Det inträder först senare i sjukdomsförloppet. Frontallobsdemensens första tecken 

är istället brist på omdöme, aggressivitet, depression och oro. Eftersom minnet till en början 

inte sviktar kan denna demensform vara svår att upptäcka (Piuva, 2000 s.70-71). 

    Lindgren (2008 s.121) beskriver vidare att syn- och hörselhallucinationer är vanligt 

förekommande hos personer med frontallobsdemens. Dock är de medvetna om att det rör sig 

om vanföreställningar. Alltså rör det sig inte om hallucinationer på samma sätt som hos 

personer med schizofreni. Vidare beskriver Lindgren att personer med frontallobsdemens 

behåller sitt minne betydligt längre än personer med alzheimer. Dock mår de betydligt sämre 
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då de har en mer begränsad rörelseförmåga och är oftare medvetna om sin sjukdom. De är 

också betydligt mer apatiska och trötta. 

 

Vaskulär demens 

Även vaskulär demens innebär att olika förmågor försämras steg för steg. Vaskulär demens 

kallas även multiinfarktdemens därför att den beror på att personen drabbas av hjärninfarkter. 

En del infarkter läker ut, andra inte. Därför kan vissa förmågor försvinna bara för ett tag och 

andra vara bestående. Eftersom infarkterna kan ske på olika ställen i hjärnan drabbas olika 

förmågor. Exempel på förmågor som drabbas för den vaskulärdemente är talförmågan, 

rörelseförmågan och balansen (Piuva, 2000 s.71). 

 

Att arbeta med personer med demens 

Vad är viktigt att tänka på när man arbetar med personer med demens? Detta frågar vi våra 

informanter. Men för att få en djupare förståelse och senare kunna koppla samman med 

resultatet av intervjuerna anser vi att det viktigt att läsa om detta i relevant litteratur också. 

Puiva (2000 s.71-72) anser att det först och främst krävs empati och självkännedom. Att 

kunna förstå vad personen med demens vill och vad den känner enbart på kroppsspråket anser 

hon också som en viktig egenskap eftersom den sjuke ofta har svårt att uttrycka känslor med 

ord. Att kunna leva sig in i personens värld är då viktigt. Hur kan det kännas att inte förstå? 

Kan det ge utlopp för detta beteende? Att veta saker om personens historia kan hjälpa till att 

förstå olika beteenden, menar hon. 

    Cars (2009 s.30) framhåller att bemötandet är extra viktigt när man arbetar med en person 

med demens. Bemötandet har stor betydelse för personens välbefinnande. Först och främst 

bör man enligt Cars tänka på att det är en person man möter och inte en dement. Alltså, 

behandla personen utifrån vem det är och inte utifrån att han/hon är dement. Kunskap är även 

en källa till bra bemötande. Med kunskap om demens kan man som personal eller anhörig 

lättare förstå olika beteenden.  

    Cars (2009 s.109) beskriver även något som kallas för ”jagstödjande förhållningssätt”. Det 

innebär att man som personal eller anhörig lyfter de förmågor som personen med demens 

fortfarande klarar av. Detta stärker självkänslan och de förmågor som personen inte klarar av 

kompenserar vårdaren. Det gäller dock att ha en bra balans i hur mycket hjälp personalen ger. 

Det handlar även om att ge förutsättningar för att den demenssjuke få chansen att utföra de 

göromål han/hon klarar av. Att ge gott om tid för att utföra göromålen är en av sakerna 

vårdaren bör tänka på. Att motivera, påminna och vägleda är ett annat, utan att göra det 
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nedlåtande. Cars (2009) redogör för ett exempel som innebär att vårdaren eller den anhöriga 

kan säga: ”Gräset börjar bli långt. Tror du det är dags att klippa snart?” Det är ett bättre 

förhållningssätt än att klippa gräset åt personen. Ofta kan personen med demens utföra 

göromål, men initiativet till detta kan vara svårt att ta.  

    Att som anhörig vårda en person med demens kan vara oerhört påfrestande. Dels förändras 

relationen mellan personen med demens och den anhöriga. Relationen blir inte lika ömsesidig 

då den ena partnern drabbas av demens, eftersom denne då behöver mer hjälp för att klara sig. 

Detta leder till att stora krav ställs på vårdaren vilket ofta leder till utmattningssyndrom såsom 

huvudvärk och sömnsvårigheter. För att undvika detta är avlastning ett sätt att minska risken 

för utbrändhet hos den anhörige. Det är förutom detta en stor sorgeprocess att se sin partner 

genomgå en sådan personlighetsförändring som en demenssjukdom innebär (Erdner, 1987 

s.119). Ett begrepp för denna process är SOS-syndromet. Detta begrepp har myntats av 

psykologen Marianne Winqvist och står för Sorg, Oro och Samvetsförebråelser. Dessa tre 

företeelser, anser Winqvist, är vanliga hos anhöriga som vårdar en person med demens (Beck-

Friis, 2000 s.58). 
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Teorier 

Livskvalité 

I vårt syfte finns två huvudkomponenter: demens och livskvalité. Därför anser vi att ett 

teoriavsnitt där vi presenterar teorier kring livskvalité är relevant då begreppet kan te sig en 

aning diffust.  

    Med livskvalité menas vad det är som gör livet värt att leva. Livskvalité är ett subjektivt 

begrepp eftersom alla människor har olika intressen, värdesätter olika saker och har olika 

förutsättningar. Därför skulle förmodligen svaret skilja sig markant ifall vi frågade olika 

personer om vad deras livskvalité innebär. Vad kan generellt sägas om livskvalité? Brülde 

(2003 s.10) skriver att en persons livskvalité är hög då personen har det bra och lever ett liv 

som är bra för den själv. Brülde betonar att personens liv inte behöver vara moraliskt 

högtstående eller estetiskt tilltalande, utan att det viktiga är att livet personen lever är bra för 

personen själv. Vidare skiljer Brülde på instrumentellt värde och finalt värde. Med 

instrumentellt värde menas vad som är bra för oss som medel till något annat. Ett exempel på 

det är pengar. Pengar ger inte livskvalité i sig men kan leda till att personen kan köpa ett hus 

vilket i sin tur bringar livskvalité. Finalt värde är vad som är bra för oss som mål och inte som 

medel. Ett exempel på det är lycka. Lyckan ger oss livskvalité direkt.  

     Fayers (2007 s.4) menar att livskvalité ofta förknippas med hälsa. Hälsa i sin tur definieras 

av The World Health Organization som a state of complete physical, mental and social well-

being and not merely the absence of disease. Fayers anser även, i likhet med Brülde att 

livskvalité innebär olika saker för olika personer.  

    Det finns olika sätt att se på livskvalité. En av dessa är hedonismen som innebär att en 

persons livskvalité avgörs efter huruvida personen upplever livet. Livskvalitén avgörs alltså 

inifrån, hur livet känns. Hedonismens kärna är: Ingenting annat än behagliga eller obehagliga 

upplevelser kan vara finalt bra eller dåligt för en person (Brülde, 2003 s.32). 

    En annan teori är önskeuppfyllelseteorin. Den innebär att det som har positivt finalt värde är 

om personen får det som han/hon önskar sig. Det som har finalt negativt värde är om han/hon 

får det som han/hon inte vill ha det (Brülde, 2003 s.59). 

    En tredje teori är den objektivistiska pluralismen som egentligen fungerar som ett 

komplement till hedonismen och önskeuppfyllelseteorin. Teorin innebär att det finns ett antal 

saker som är finalt bra respektive dåliga för oss, oavsett vad vi själva anser. Sådana saker kan 

exempelvis vara intima relationer, familjebildning, meningsfull verksamhet, personlig 

utveckling, kunskap, ett moraliskt leverne och verklighetskontakt (Brülde, 2003 s.103). 
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    Ytterligare en teori kring livskvalité är Kajandi (1981 s.49-50) som grundar sig på tre olika 

faktorer: yttre livsvillkor, mellanmänskliga relationer och inre psykologiskt tillstånd. För att 

uppnå bra livskvalité måste dessa tre faktorer fungera bra. Med yttre livsvillkor menar 

Kajandi (1981 s.51-53) att individen har ett arbete och att den ekonomiska situationen och 

boendesituationen fungerar. Med mellanmänskliga relationer menar han att individen har en 

bra närrelation, dvs. en partner. Vidare behöver personen ha bra vänskaps- och 

familjerelationer. Den tredje faktorn som är inre psykologiskt tillstånd innebär att individen 

har någon aktivitet som känns meningsfull, bra självkänsla och en grundstämning av glädje. 

  

Den äldre människan 

Som vi tidigare förklarat i vår begreppsdefinition har vi använt oss av begreppet ”person med 

demens” istället för ”dement person”. Anledningen är att vi anser att det visar på att personens 

liv innebär mycket mer än att han/hon är dement. Det är en person med demens men det är 

även en äldre människa. Därför anser vi att ett avsnitt där teorier om hur ålderdomen kan 

påverka en människa, sjuk som frisk, är relevant för en djupare förståelse av resultatet.  

    Att åldras innebär ofta en rad förändringar, även om man inte drabbas av demens. Ur ett 

sociologiskt perspektiv beskrivs det som en förändring biologiskt, psykologiskt och socialt 

(Giddens, 2007 s.178). Just det psykologiska åldrandet är intressant då vårt arbete handlar om 

demens, vilket är en form av psykisk ohälsa. När det gäller äldre individer och psykisk ohälsa 

är det först och främst en nedsatt kognitiv förmåga som belyses mest. I de flesta fallen handlar 

det om någon form av demenssjukdom.  

    Det har skett en markant ökning av den åldrande generationen, speciellt i västvärlden. 

Människor lever inte bara längre, de är dessutom friskare och har ett mer produktivt liv än 

tidigare. Det har sin grund i matproduktionen, de sanitära förhållanden och den medicinska 

utvecklingen som har gått framåt och fortsätter att göra det (Giddens, 2007 s.176). Trots detta 

hör det ålderdomen till att livet närmar sig sitt slut och det är inte ovanligt att mista flera nära 

och kära i denna fas av livet. Detta är en av de negativa sidorna med ålderdomen. Det positiva 

är att den äldre människans liv präglas av frihet och tid för sig själv och sina intressen då 

personen har avslutat sitt yrkesliv.  

    Erikson (2000 s.60) har utvecklat en teori som beskriver människans kriser igenom livets 

olika stadier. Den åttonde livscykeln i Eriksons teori beskriver den åldrande människan. 

Teorins grund innebär att det är ytterst individuellt hur åldrandet ser ut. Detta har att göra med 

hur det tidigare livet har sett ut. Det sista stadiet rör sig om att summera det som hänt tidigare 

i livet, ända från barndomen. Detta leder till att hitta ett sätt att förhålla sig till det som komma 
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skall och individen når kunskap, visdom och mognad. Det kan också innebära att individen 

känner hopp och tro. Detta kallar Erikson för integritet. Motsatsen är förtvivlan, vilket innebär 

att individen inte når denna kunskap, visdom och mognad. Detta kan leda till att individens 

förflutna upplevs som osammanhängande och individen får en känsla av olust (Erikson, 2000 

s.60). Denna förtvivlan kan påverkas av och om individen har en demenssjukdom, då denna 

inte har samma resurser att summera sitt tidigare liv. Eriksson betonar även stagnation. 

Stagnation kan beskrivas som ett tillstånd av brist på livsviktigt engagemang vilket i sin tur 

leder till att individen känner sig mindre levande och inte finner någon mening med livet. 

Stagnation kan vara vanligare hos personer med demens eftersom de ofta förlorar sin 

självständighet vilket kan leda till brist på livsviktigt engagemang.  

   Som vi tidigare skrivit så är vår förförståelse att den äldre människan inte prioriteras i lika 

hög grad som yngre individer gör. Detta kan ha sitt ursprung i att den äldre människan oftast 

lider av fler ålderskrämpor och på grund av detta kan det hända att de psykiska besvären, som 

exempelvis depression, kommer i skymundan (Piuva, 2000 s.11). En depression kan vidare 

ofta ha samma symptom som vid demens, vilket kan vara ytterligare en orsak till att det inte 

uppmärksammas av läkaren eller anhöriga (Piuva, 2000 s.102).  

  

Ålderism 

Ålderism är ett laddat ord som kort kan beskrivas som ”fördomar mot andra åldersgrupper”. 

Eller som går att läsa i Andersson (2008 s.11): 

 

Ålderism är en uppsättning föreställningar och handlingar som rättfärdigar användandet av 
kronologisk ålder för att välja ut grupper av människor, vilka systematiskt förnekas resurser och 
möjligheter som andra får tillgång till, och som drabbas av konsekvenserna av en sådan 
nedklassning, vilken kan ta sig olika uttryck alltifrån välmening över nedlåtenhet till ren 
kränkning. 

 

I Sverige är begreppet ålderism inte så välanvänt, medan det bland annat i USA och Canada är 

ett etablerat juridiskt begrepp (Andersson, 2008 s.63). Andersson beskriver vidare att det talas 

mycket om ålderism i arbetslivet. Vi anser att det även skulle behöva belysas inom andra 

områden.    

   Som vi tidigare nämnt, i vår inledning, ökar den äldre befolkningen, framförallt i 

västvärlden (Giddens, 2007 s.176). Då befolkningen blir äldre är det extra viktigt att de 

representeras inom de flesta områdena, tillexempel politiken och media för att de ska kunna 

vara med och påverka sin egen situation. Dock är det så att i förhållande till hur stor andel av 

befolkningen som är över 65 år är det en liten andel som representeras inom media, politik 
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och andra viktiga områden. Om det beror på medvetna handlingar eller ej är svårt att dra 

några slutsatser om (Andersson, 2008 s.8).  

    Att vi valt att ta upp begreppet ålderism i teoriavsnittet beror på att vi tror att livskvalitén 

hos personer med demens ofta påverkas och är beroende av hur andra personer ser- och 

behandlar dem. Vår uppfattning är, som vi nämnt i vår egen förförståelse att äldre personer 

diskrimineras. Att beskriva ålderismen i denna studie är av stor vikt för att belysa att detta är 

en faktor som vi tror påverkar och som behöver tas hänsyn till i arbetet med personer med 

demens.  
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Tidigare forskning  

För att läsaren ska få en inblick i vad som tidigare undersökts gällande studiens ämne så 

presenterar vi här tidigare forskning. Forskningen kommer vi sedan att relatera till i vår 

analysdel. 

    När en individ blir äldre så förändras mycket i livet, inte bara gällande åldern. Mycket 

runtomkring personen ändras även, tillexempel pensionering som i sin tur innebär att 

personen inte är lika behövd längre, och måste hitta ”andra” sysselsättningar. Att åldras 

innebär också en förändring gällande fysiken, det blir vanligare och lättare att råka ut för 

sjukdomar. När en individ åldras så innebär det även att personerna kring den gör det, vilket i 

sin tur leder till att nära och kära blir sjuka och i värsta fall dör. Det som sker i och med 

ålderdomen ställer höga krav på individen att hantera och bearbeta händelserna för att ha en 

möjlighet till en god livskvalité. Om individen sedan drabbas av en demenssjukdom försvåras 

situationen och den kan tvingas få hjälp från utomstående personer.  

     I en studie gjord av Chuchmach (2003) tas det upp att tidigare forskning visar på att 

faktorer som social integration, fritidsaktiviteter och upplevd kontroll kan avgöra en persons 

tillfredställelse med livet. Det talas även om hur viktigt det är med både psykisk och fysisk 

hälsa för att kunna få ett värdigt åldrande. Chuchmach (2003) ställer sig dock kritisk till detta 

och hävdar att det finns många exempel på äldre som har dålig fysisk hälsa. Dessa rapporterar 

ändå en hög nivå av livskvalité, vilket tyder på att andra faktorer är viktiga för livskvalitén. 

Dock kan en individ som får en demenssjukdom få problem med att bibehålla kontrollen över 

det vardagliga livet då det är den psykiska hälsan som blir sämre vid demenssjukdomar. Just 

kontroll är något som Chuchmach (2003) valt att fokusera på i sin studie. Kontroll är något 

som också Erik Erikson påpekar i sin teori om hur den äldre individen upplever sitt åldrande 

(Eriksson, 2000). Vidare så har en person med en demenssjukdom ofta en sämre kontroll på 

tillvaron än en person som har en fysisk hälsa. 

   I möjligaste mån så eftersträvas det från vårdens sida att personer med demens ska bo kvar i 

det egna hemmet, detta för att inte förvirra personerna och för att undvika att de tappar 

kontrollen. I en studie gjord av Boekhorst (2009) talas det just om effekterna av att låta 

personerna bo på gruppboende likt det egna hemmet. Hemma kan de bibehålla sin integritet 

och själva vara en del av de vardagliga sysslorna, jämfört med att individen hamnar på ett 

vårdboende där de själva inte har mycket att säga till om. Boekhorts (2009) påpekar att det 

kan vara problematiskt att låta personer med demens bo själva då de inte har samma kontroll 
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som tidigare. Ofta är det så att den anhöriga som oftast är den som hjälper individen inte orkar 

ta hand om allt. Det slutar då med att personen hamnar på ett vårdboende.  

   Boekhorst (2009) talar om hur viktigt det är att låta personer med demens få leva ett så 

”normalt” liv som möjligt med delaktighet och ett socialt engagemang. När det talas om att 

leva ett normalt liv så handlar det först och främst om att låta personen få fortsätta sitt liv på 

det viset den vill. Det handlar om att se tillbaks och försöka få en förståelse i vad personen 

hade för liv innan och på så sätt ge de hjälpmedel som behövs för att ge personen kvalité i det 

liv den lever. Ett normalt liv innebär att en person ska kunna göra samma saker som en frisk 

person vilket belyses i Normaliseringsprincipen (Nirje, 2003 s.30). 

   Tidigare har vi beskrivit att det är viktigt att personer med demens i möjligaste mån får bo 

kvar i det egna hemmet. För att personer med demens ska kunna få det stöd som krävs handlar 

det om att utbilda och hjälpa de i personens närhet. Det är inte sällan som det blir för 

krävande, både fysiskt och psykiskt, för de anhöriga att ta hand om personen vilket leder till 

att de behöver flytta till ett vårdboende. Ett vårdboende i sin tur är ofta kopplat till negativa 

tankar och det är inte alltid lätt att få igenom en flytt utan protester. I en studie av Rabig 

(2009) tas just de tankarna upp, om hur negativ klang vårdboenden har. Hon menar att det 

ofta handlar om okunnighet och avsaknaden av resurser som i sin tur lett till den negativa 

klangen. I sin studie ger hon en annan syn på vårdboendet och presenterar ett alternativt 

boende. Boendet som hon har undersökt i sin studie handlar om att istället för att ha stora 

institutioner, där vården inte blir bra, ha små hus där personerna kan känna sig som hemma. 

Tidigare har vi presenterat studier som visar på att det är bra att i möjligaste mån försöka låta 

personer med demens bo kvar hemma. Dessa små hus skulle då enligt Rabig vara ett 

alternativ. Om husen kan ge en känsla till vårdaren av att det är ”hemma” hos någon så ökar 

också kvalitén på vården visar hennes studie. Hon menar också i sin studie att bara för att en 

person blir äldre och får någon form av demenssjukdom så innebär det inte att den ska behöva 

hamna på en institution. Att vi ibland behandlar våra äldre sämre än vad som sig bör har 

enligt Rabig att göra med åldersdiskriminering, även kallad ålderism. Hon menar att 

ålderdiskriminering finns på ett flertal platser inte minns gällande vårdboenden. Detta är en 

viktig fråga att belysa menar hon vidare. 

   Vidare har vi tagit del av forskning gällande livskvalité. Boekhorst (2009) som vi tidigare i 

denna text nämnde tog upp vikten av att låta personer med demens leva ett så normalt liv som 

möjligt och vikten av att se till varje individs unika egenheter. Alla har olika önskningar om 

hur livet ska vara. Arlt och Peterson (2008) har gjort en studie med hjälp av HRQoL vilket är 

ett instrument för att kunna mäta livskvalité. I den studien undersöker författarna hur och ifall 
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patienter, vårdare och anhöriga upplever situationen gällande livskvalité och välbefinnande 

vid sjukdom, i det här fallet kognitivt nedsatt förmåga. I studien framkom att patienten 

upplevde situationen på ett annat sätt än vad de anhöriga och vårdarna gjorde. Arlt och 

Petersen (2008) talar vidare om att kliniker och vårdinrättningar måste lita på information de 

får ifrån anhöriga och andra kring personen med demens för att kunna ge han/hon en bra vård. 

Detta gör att vikten av att forska på hur en person upplever livskvalité och välbefinnande vid 

sjukdom ökar. Att undersöka hälsorelaterad livskvalité gör enligt författarna att man kan få en 

förståelse för hur personer med demens upplever sin situation. Situationen upplevs oftast inte 

på samma sätt av de anhöriga som av personen med demens, vilket kan göra en vårdsituation 

svår för de personer som arbetar kring personen med demens. Men att ta del av vad personen 

med demens själv anser om sin situation är något som enbart fungerar ifall personen är i 

början av sin demenssjukdom. Det är då lättare att få ordentliga svar. 

   En avhandling gällande livskvalité, demenssjukdom och boende på vårdinrättning har gjorts 

i Sverige av Falk (2010). I denna studie användes även här ett instrument för att mäta 

livskvalitén hos personer med demens som är boende på vårdinrättning. Dock var dessa 

personer långt gångna i sin sjukdom vilket resulterar i att det är närstående till personen som 

är med och svarar på frågor i studien. Instrumentet som användes i studien kallas QUALID 

och är speciellt utformad för just det ändamålet. Det består av 11 frågor som besvaras och 

utvärderas. Studien syftade också till att undersöka hur personer med demens upplever 

förändringar i den omkringliggande miljön och hur detta påverkar livskvalitén för personen. 

Detta instrument ger möjligheten att undersöka hur personer med långt gången demens 

upplever sin situation, dock med hjälp av andra personer i dennes närhet. I den tidigare 

forskningen vi tagit upp här nämns till stor del tankar om att det i möjligaste mån är bra låta 

personer med demens bo kvar hemma om det finns tillräckligt med resurser. Det nämns också 

att livskvalitén inte behöver bli sämre eller för den delen ändras bara för att en person får en 

demenssjukdom. Dock kan skillnaden vara stor hos personer med demens beroende på hur 

långt gången demenssjukdomen är. Livskvalité är något som alla människor har rätt till och 

som inte bör vara beroende av om en person har en god fysisk hälsa eller ej. Dock kan den 

vara beroende av personens hälsa i ett avseende då personen själv inte kan tillgodose sina 

behov.  
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Resultat 

Presentation av intervjupersoner 

För att som läsare få en inblick i vilka våra intervjupersoner var har vi valt att kort presentera 

dem här innan presentationen av våra teman: 

 

• Person A är en kvinna i 50-årsåldern. Hon arbetar som socialarbetare på 

organisationen. 

• Person B är en kvinna i 60-årsåldern. Hon arbetar som psykolog på organisationen. 

• Person C är en kvinna i 30-årsåldern. Hon arbetar som socialarbetare på 

organisationen. 

• Person D är en kvinna i 30-årsåldern hon är team-ledare på dagcentret som är en del 

av organisationen. Hon är utbildad sjuksköterska. 

• Person E är en kvinna i 35-årsåldern. Hennes befattning på organisationen är 

socialarbetare.  

• Person F är en man i 45-årsåldern som är en så kallad ”lead-nurse”. Hans arbete går ut 

på att leda sjuksköterskorna i organisationen. Han är även själv utbildad sjuksköterska. 

• Person G är en man i 45-årsåldern som är läkare. Hans uppgift är att diagnostisera 

klienterna och se vilken sorts demenssjukdom personen drabbats av. 

• Person H är en man i 55-årsåldern. Han är team-ledaren på organisationen. Hans 

arbete innebär att leda organisationen och se till att arbetet blir gjort i tid samt övriga 

uppgifter som en chef har till sitt förfogande. 

 

Vi läste igenom det transkriberade materialet flera gånger. Genom att göra det kunde vi finna 

gemensamma ämnen som flera av våra intervjupersoner berörde. Detta ledde fram till våra 

fyra teman som vi även anser svarar på syfte och frågeställningar. Följande teman redovisas 

nedan: Individuellt, självständighet, resurser och tålamod. 
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Teman 

Individuellt  

Ett genomgående tema i intervjuerna var att livskvalité är individuellt. Detta kom fram i sju 

stycken intervjuer. Det handlar som personal om att se till individen för att kunna hjälpa 

personen med demens till så bra livskvalité som möjligt: ”What we do... we try to make them 

their quality of life”. (H) 

  
I think quality of life is… you respect peoples values and not impulse your own personal values on 
them. And also what you enjoy doing, what they are happy doing. Maybe, to insure they have 
independence and atonomy. It’s ver y difficult, but basicly, help people to realize their values. 
What they want and make a comparison. Because a lot of people say: “you can’t cook, we send 
you to a home”. You know, if they are happy being sitting at home, that’s fine. The normal is to 
get out. But you know, if someone has been at home for 40 years, could you do an behaivoiral 
program to get that person come out? To me quality of life is to help them realize what their values 
they put on life. (B) 

 
 

Att ta reda på vad personen värdesätter i sitt liv handlar om att se till individen menar 

personen ovan. Denna person beskriver även vikten av självständighet. Intervjupersonen 

menar att genom att hjälpa individen till självständighet blir det lättare att kunna leva upp till 

det individen värdesätter i livet.  

 
It’s a big question. My understanding of quality of life is... if somebody at home are going to 
manage their life, they are going to live longer. What they need to do is to reach their quality of 
life. Quality of life is what you make of it. Of your life. That is what quality of life is. It’s what 
you do with yourself. (E) 
 

 

Även här visas en form av individuellt tankesätt. Livskvalité är vad du gör med ditt liv och att 

du måste nå din livskvalité betonar intervjupersonen. Samt att livskvalité är individuellt och 

något du kan påverka själv.  

 
I think that for me quality of life is to improving what the patient think what their quality of life 
should be. Rather than as a professional think what quality of life is for a patient. And do this by 
engaging the patient and see their likes and dislikes... hmm... and what they have been doing 
before and look at their life history. If you know the patient’s life history it make it a little bit 
easier to try to engage with the patient and then devising a care plan. Because of that you are 
helping to do something that the customer do what they want. And then you can see their quality 
of life. Another thing I think about in quality of life is that making dignity and asking the patient 
how they want to be called. (F) 
 

 

Att se till personens livshistoria innebär att se till individen, menar den här intervjupersonen. 

Att fråga patienten om hur den vill bli kallad är ett sätt att visa värdighet, säger 
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intervjupersonen. Det kan även vara ett sätt att behandla patienten mer individuellt eftersom 

vissa vill bli kallade vid efternamn och andra med förnamn 

 

I think quality of life differs in the way I see it. Maybe you want something and I want it 
completely different. So, that comes first. We are each individual, that’s why it’s important to have 
somebody who knows their history. Or try to take as much of them as you can about what they like 
to do and what they enjoy with their life. Quality of life, I think, it’s very difficult. But I think you 
need to look at what is the optional point people can function at and try to do anything you can to 
support that person. (D) 
. 
It’s about maintaining what they used to do before they were diagnosed. I think if you continue to 
have a million faces around, do similar things that you used to do in the past. That’s actually how 
you can maintain somebody with dementia. By having family around, doing you know, if they 
liked doing things in the past, just continue to encourage them doing things like that. That’s the 
way I have been told how people can maintain their quality of life if a person got dementia. (C) 
 

 

Även dessa personer betonar betydelsen av att känna till personens livshistoria för att på så sätt 

kunna se till individen och dennes önskningar och behov. Att ta hjälp av personens anhöriga 

för att ta reda på vad som är viktigt i dennes liv och vad de tyckte om att göra tidigare. 

 

I think that is a difficult question. Quality of life is very subjectiv. It depends on people, it depends 
on different circumstances. It can depend on cultural backgrounds, on religious backgrounds, you 
know with that situation they are in. Quality of life is different for a person with dementia, then for 
a person who are well and still working fine. And have a family to look after. For a person who are 
demented it’s good to take them to a safe place where we can make sure that they are looked after. 
And we can help them to achieve quality of life. Our job is to identify quality of life for each and 
everyone. And make sure that we all working in the same direction to provide it. (G) 
  

 

Den här personen förklarar varför livskvalité är individuellt vilket beror på att alla människor 

lever under olika omständigheter och har kulturella bakgrunder. Denna person anser vidare att 

det även handlar om att den demenssjuke bor på en säker plats där personalen kan hjälpa dem 

att nå deras individuella livskvalité. Dock talas det om att se till varje individ och är individen 

inte för sjuk kan den bo kvar hemma med stöd.  

 
I think it depends on the stage of dementia. Some people may just be in the first stage and 
therefore accept that and can laugh about it and they see it as a part of being older. Some people 
got incredibly destressed and it does effect them, It’s no doubt about it in many cases. Some 
people become unwell because they have dementia. (D) 
 

 

Huruvida livskvalitén påverkas av en demenssjukdom har att göra med hur sjuk personen är, 

enligt denna intervjuperson.  
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How will I describe quality of life? I think about what my quality of life should be, basicly. It 
should be the same for my clients. It’s about being able to enjoy their life. Being able to have what 
is necessary for them. You know like food, housecare, all that sort of things. Being able to access 
services. (C) 
 

 

Här går det att utkristallisera en skillnad gentemot de sex andra intervjupersonerna som 

svarade att livskvalité är individuellt. Denna intervjuperson tyckte att livskvalité ska vara det 

samma för de med demens som för henne själv. Senare kom hon dock indirekt in på att det 

individuellt, eftersom hon säger att det är viktigt att se till vad som är viktigt för varje person.  

 

Självständighet 

I och med demenssjukdomen försvinner självständigheten mer och mer och beroendet träder 

in. Beroendet av att andra personer finns där och stödjer, för detta krävs resurser. Bristen på 

självständigheten gör att livskvalitén försämras, anser flera av intervjupersonerna. För att 

kunna leva ett liv med god livskvalité krävs det således, enligt alla våra intervjupersoner, att 

personer med demens kan leva ett så självständigt liv som möjligt.  

 

Well, I think working with dementia get me think about that I can end up like that person. 
Possibly, and that’s frightening. Yeah, that’s frightening. I think it’s frightening because your 
independence are taking away. You have to depend on other people to do things for you. (C) 
 

 

Detta citat belyser att självständigheten tas ifrån en person i samband med en demenssjukdom 

och att beroendet av andra personer då träder in. 

 

The care is about helping them to receive the same life as a person without dementia. Because 
people without dementia can live independently, they can live home without any help. So instead 
of reaching quality of life by themselves …people with dementia reach it with help!! (E) 
 

 

Denna person påstår att en person med demens kan uppnå samma livskvalité som en 

frisk person om den kan leva självständigt, dock genom stöd från andra personer.  

 

Quality of life is basicly can you do your day-to-day activities. You know, can you wash yourself, 
can you dress yourself, can you cook for yourself, can you go out shopping. These are all really 
important things. These are all things about a persons independences. Can you manage your own 
financial affects. You can also look at aspects. You know do you have physical problems and 
cognitive problems. And that is going to decrease their quality of life. And that is my job to help to 
maintain more quality of life. But of cource any impairment, both physically and mentally is gonna 
have an effect on somebody’s quality of life. (A) 
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Denna person anser att livskvalité handlar om ifall personen klarar av nödvändiga saker 

såsom hygien, matlagning, matinköp och att sköta sin ekonomi. Personen påstår vidare att det 

kommer att påverka dennes livskvalité ifall de inte klarar av detta. Det är sedan upp till 

vårdarena att vara stöd och hjälp. 

 
It doesn’t have to be a negative thing to have a diagnosis of dementia. We try to keep them on an 
optimal level where they can function. So that’s the goal. (D) 
 

 

Detta citat handlar om målet med arbetet: Att försöka hålla personer med demens på en 

optimal nivå där de kan fungera och att demens inte behöver vara något negativt. 

    När en person får en demenssjukdom leder det som sagt ofta till att den behöver hjälp för 

att klara av vardagliga sysslor. Att hjälpa personen med det för att nå självständighet, 

beskriver följande person som målet med arbetet: ”My goal is to see that they are living 

independently and have all the support required”. (E) 

 
It’s about how we can help people with dementia, it’s both sides problem. We need to be working 
in a direction were they can communicate. And if we can communicate they can tell us in a way 
what they want. There are both mental effects and social effects that have to be considered so they 
can live independently, but with help. (G) 

 

Även denna person betonar att personen med demens behöver hjälp för att leva så 

självständigt som möjligt. Vidare pratar personen att om den sjuke kan kommunicera så kan 

han/hon berätta på vilket sätt de vill ha hjälp.  

 
I think basically, a lot of the problem is that people do not have the association, help service and  
day services. They will rob you out of your independence. They will not allow you to do mistakes. 
They think ”oh, my god he is demented. We have to put him into a home” instead of check out the 
system to help him get assistance to do things at home and keep his independence. (B) 

 
 
Här belyses vikten av att med rätt resurser hjälpa en person till självständighet i 

hemmet, istället för att sätta personen på ett vårdboende.  

 
I don’t know if you have looking at the British national newspaper, but they are doing a whole 
serie about that at the moment. It’s about people with dementia saying: “I have dementia, but I also 
have a life”. And I think that’s the important thing. It’s about giving a positive image to dementia. 
I think even if you got mental health problems you may have very good quality of life anyway 
because of personal circumstances. It’s about how you dealing with your day-to-day life. You 
could turn that around on it’s head. You could say, you know the banker who earns a million 
pounds every year. He might have very poor quality of life. Because he might don’t see his family, 
his children. He’s working all the hours and got no space of freedom for himself and to be with his 
family. You know, that would be a poor quality of life. (A) 
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Denna intervjuperson anser att det är viktigt att tänka positivt när det gäller demens. 

Även om en person är dement kan han/hon ha ett bra liv. 

    Att få hjälp för att bibehålla sin självständighet innebär att personen får chans att fortsätta 

leva ett aktivt liv med socialt engagemang. Fem intervjupersoner belyser betydelsen av att 

vara aktiv och fortsätta sitt sociala engagemang med andra människor 

 

 
It’s a about maintaining what they used to do before they were diagnosed. I think if you continue 
to have a million faces around, do similar things that you used to do in the past. That’s actually 
how you can maintain somebody with dementia. By having family around, doing, you know, if 
they liked doing things in the past, just continue to encourage them doing things like that. That’s 
the way I have been told how people can maintain their quality of life if a person got dementia. (C) 
 

 

Denna person anser att det är viktigt att personen med demens får chans att fortsätta göra 

samma saker som före sjukdomen och att fortsätta ha familjen närvarande och ha ett socialt 

engagemang.  

 
It’s also about encourage people and motivate them. In general for mental health problems. You 
know, because some people are lying in bed all day and won’t go up and wash themselves and 
they have urine all over the floor. And I am saying: “why isn’t he doing this? Why isn’t he 
motivated to get up and use the toilet?”. I think if you just let people lying in bed all day of course 
they gonna continue doing that and it’s gonna be harder to motivate them when they are older. 
That’s what I found in a lot of people with dysfunctional mental health. Some of the people 
doesn’t need a carer to do everything for them. There are different ways of different resources out 
there. And it’s not always about a care package. It’s not like just because you have a dysfunctional 
mental health you can’t do something. It’s about looking at things in different ways. So it’s about 
looking at things in a differerent way and not only put them into a care package. (C) 
 

 

Detta citat belyser vikten av att uppmuntra och motivera personer med psykisk ohälsa i 

allmänhet, däribland personer med demens. Det är viktigt att inte ”ta över” och göra saker åt 

personen. Man måste se saker på ett annat sätt och inte bara sätta ihop ett vårdprogram. 

 
I think the main thing that I can see is to be active. To have interests, to have friends, to get doing 
things on a daily basis. I think the more things you can be involved in, when you grow older, the 
better. Because I think it all keep you up and running. All the things that keep your brain in a 
mental activity. That’s an advice I give to my clients as well, to keep your brain in activity. (A) 
 

 

Citat ovan belyser vikten av aktiviteter och umgänge med vänner. Detta håller hjärnan igång, 

berättar personen. 

 
I don’t know, well, if you keep being active. You don’t feel old until something happens to you. 
And I think other things that happens to you in certain ages, like you get retired. I think when some 
things happens to me that make me feel my age. But generally, I think time goes from one day to 
another and you don’t think about your age that much. But one thing is, that I am looking forward 
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to my retirement because I got plenty of things planned. It’s difficult to answer the question but I 
think what reminds me was that I had a clients who’s retired and she’s 80 something and she was 
climbing in her apple three every year. And she had a really old ladder which was made from 
bamboo and what happend to her was, she was still doing it when she was 89. She was a bit silly 
because it was raining and the ladder became very slippery. But she said: “I won’t wait until 
tomorrow, I will do it today”. So she went up in the ladder and she fell and fractured her hip. Then 
she came to the hospital. She didn’t felt her age until then because she was very healthy. And 
people came to see her and said: “You are 89 years old, you shouldn’t be climbing the ladder”. 
And then she got very depressed. Then people remind her about her age. (B) 
 
 

Denna person hävdar att så länge personer klarar av att vara aktiva, känner de inte av sin 

ålder. Det är inte förrän något händer, som exempelvis pensionering eller att andra påminner 

en om ens ålder, som man känner av ålderdomen.  

 
Number two is to keep people active and keep people engaging. Because when people have 
dementia it doesn’t mean that they don’t know what is going on in the world. They not always 
need to be told what is happening. That is when you keep people in touch with reality. Giving 
people quality of life is also about inclusiveness. (F) 
 

 

Även detta citat belyser att personer med demens bör hållas aktiva och inkluderas. 

 
It can be lonely, you can’t do the things you did before. It can be quiet depressing. I have been 
visiting clients, and there are some times when there are difficulties. It can be depressing... and 
also you know... all they do is rominate... rominate is thinking and thinking about the same thing 
over and over again. And it takes over your life. But when you see people at the day center they 
flourish. (H) 
 
 

Denna person belyser ensamheten som många äldre drabbas av. Dessa människor 

blomstrar när de får chansen att aktiveras genom att exempelvis komma till ett 

dagcenter. 

    För att kunna vara så aktiv som möjligt och leva som före sjukdomen är lättare om 

personen har chans att bo kvar hemma så länge som möjligt. Det är ett mål som 

organisationen har enligt denna intervjuperson: ”We try to keep people in their homes for as 

long as possible”. (D). Tre andra av våra intervjupersoner betonar också detta. 

 
Not being able to be put into care homes. You can achieve the goals in the care homes. But to me 
it is important to have all these resources so you don’t have to go to care home. (C) 
 

 

Detta citat belyser att det är viktigt att sätta in resurser i hemmet så att personen inte behöver 

placeras på vårdboende. 

 
Quality of life is to stay at home as far as possible. When you take an older person away from their 
home they get disillusioned and there are facts that say that people die quicker if they are not at 
home. (H) 
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Även denna person belyser att livskvalité nås genom att få bo hemma så länge som möjligt 

och att det finns forskning som visar på personer dör fortare om de bor på vårdboende. 

 
We have got an physiotherapist that looks what kind of physical assistance the person needs to be 
safe in the house, first they do an assessment at home and see what they need home. We also 
provide homecare, that will cover getting the people up in the morning, preparing meals, and 
medication, and helping them to bed in the evening, the medication is very important for the 
person to help them get a good life. We will go and visit the client often; we assist the carer so 
they can assist the client. We are giving injections. We register people to go to a third year’s 
university. We do a lot of things (E) 
 

 

Den här personen beskriver alla de insatser organisationen ger för att personen skall kunna 

leva ett gott liv i hemmet. Att få medicin är viktigt för ett gott liv, anser personen vidare.  

    Citaten ovan belyser hur arbetet kan se ut för att ge personer med demens ett liv med en god 

livskvalité. De arbetar i stor utsträckning för att personen ska kunna bo kvar i det egna 

hemmet, vilket gör att de kan behålla sin självständighet med hjälp.  

    Dock skiljde sig en intervjuperson från de andra. Denna person ansåg att vårdboende är det 

bästa alternativet då det innebär bättre säkerhet: 

 

I don’t want to put my family in a position where they have to leave me at home when there are a 
lot of safety risks. So I would have my care in a residental care center, but a care center that I was 
happy with. (A) 

 

Resurser 

I våra intervjuer med de anställda på organisationen så kunde vi urskilja att resurser är ett 

viktigt komplement för att kunna leva ett liv med kvalité. När det talas om resurser i relation 

till personer med demens så handlar det om resurser som är stödjande för personens autonomi. 

Alla intervjupersoner berörde temat resurser.  

 

For instance a person with dementia may not be able to function independently, they may not be 
able to cook for themselves, may not clean themselves. So if you bring them a service, if you put 
in a care package and somebody helps them with their needs, and make it easier for them and give 
them medication, then they can live the same life as a person without dementia. (E) 

 
 
Den här beskrivningen visar hur en socialarbetare kan arbeta för att ge personer med demens 

samma möjligheter som en frisk person, då personen med demens kan ha svårt att tillexempel 

laga sin egen mat och tvätta. Det är då viktigt att tillhandahålla de resurser som behövs för att 

kunna ge personen ett så ”vanligt liv” som möjligt.  
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I am not sure that people will receive the right services that they need. Thing are getting tougher in 
times of the economy…In such a way that people are not receiving the services that they are 
suppose to receive. (A) 

 

Här beskriver en intervjuperson hur svårt det kan vara för klienter som har någon form av 

demenssjukdom att få rätt hjälp och stöd då det som nu har varit en svår ekonomisk kris som 

har berört stora delar av världen. Fyra andra intervjupersoner betonar också betydelsen av 

finansiella resurser. Följande citat beskriver också vikten av ekonomiska resurser. 

 

More money, I’m afraid! More money in our services. I mean, if you don’t spend the money now 
to create great services then you are going to pay for it in the future. I think the people who works 
with dementia do the best we can. But the problem is that we don’t have the right resources to do 
that. But it’s not controversial to say that. I mean, we know that the money is the problem. 
Everything costs. You know, with an elderly population there gonna be more and more expensive. 
This is something they should have been thinking of 50 years ago. You know there was a baby 
boom after the second world war. There was an opportunity to make plans, but they didn’t. (D) 
 
When I talk about daycenters.. it’s only two day centers in ****** 3. And the numbers of persons 
with dementia in ****** is a lot. So they only have chance to go to day centers for like one or two 
days a week. So being able to access services as help care is important. (C) 

 

 

En stor skillnad mellan England och Sverige är att den som får en demenssjukdom i England 

först och främst måste betala för vården själva, om de kan. Ofta kan det handla om att de 

behöver sälja sitt hus för att ha råd med vård. Nedanstående citat illustrerar detta: 

 

People have to pay for their treat and I don’t think that is good because some people don’t have the 
capacity to do that. Maybe they have to sell their house and move to pay for everything around 
their care... that’s not good. So I think, more resources because people are living longer. Accept 
that older people get older and that they are able to contribute, and that we accept that. (F) 
 
We are doing an assessment to see how much money that person have to put into their care. So it’s 
really... turned to it’s head... the money makes what will help to get a quality of their lives. (H) 
 

 

“Their sons, their daughters…and friends, if you give them information. If you give them help 

to understand how they can care for people with dementia then they can work effectively for 

this people…So providing and give information”. (C) Resurser handlar som vi tidigare 

beskrev om att familj och vänner har rätt resurser i form av kunskap för att kunna bidra med 

stöd och hjälp. Att ge information till anhöriga kan enligt denna intervjuperson även leda till 

att den demenssjuke blir mer socialt inkluderad. Att personalen är utbildad är också en viktig 

                                                 
3
 Namnet på staden som nämns är anonymt för att säkerställa den anonymitet vi garanterat våra intervjupersoner. 
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resurs. Förutom ovanstående citat hävdade även fem andra intervjupersoner vikten av 

utbildning: 

 

Giving people quality of life is also about inclusiveness, by taking people out and educating the 
public around the person with dementia. And help people around to understand the process. If you 
can change the public perception then you can get people to accept persons with dementia and help 
them to understand the process. Then they will become more social accepted...and included. When 
you are socially included and accepted your quality of life will improve! Because you are able to 
get socially and you don’t get lonely! When you are alone it gets boring and people get depressed. 
(F) 
 
  

Att inkludera personer med demens i det vardagliga livet är viktigt enligt intervjupersonen 

ovan. Att utbilda anhöriga innebär att de också kan får en förståelse för processen kring 

sjukdomen och på så sätt få en acceptans för den. 

 
I think that our work has come a long way. We are seeing things like dementia strategies, there are 
conferences. The information about dementia is very much available. In several years there was 
not really something that people talked about. So what I think I will see go on is to educate the 
publication, give them information. We have to learn from them (people with dementia).(E) 
 
We work and keep looking for research. And we also go true different review so we can give the 
best quality of life for people who are treated by us. (G) 
 
It’s important to motivate the staff and that the staff have the right education. (H) 
 
The nurses constantly go on training. That’s have we improve quality of life. I think we constantly 
learning. (D) 
 

 

Ovan belyser citaten vikten av att ge samhället en bild av vad demens innebär. Många vet 

inte att vad demens innebär, och då ännu mindre hur bemötandet bör gå till. För att kunna 

uppleva en kvalité i livet så är det viktigt att vara inkluderad i samhället och inte behöva stå 

utanför och se på. 

    Att den sjuke får rätt resurser innebär att arbetet bör fördelas så att rätt personal tar hand 

om rätt klient. Här förklaras vikten av att ha rätt personal på rätt klient och att personalen är 

motiverad och gör sitt bästa. Med det menas att resurserna är så bra som möjligt: 

 

My goal is to managing the staff. I also make sure when we receive a case that we are impropriate 
to managing the fall. And then I put the case to make sure that we are taking it up on a meeting. 
And leave the case to the right person. And see what plan they have for the person. It’s also about 
motivating the staff, and that the staff  have the right education, and that we have the right number 
of staff for the work. And go the extra mile. Do a little more for the patient. Work over time. (H) 

 

Att de på organisationen arbetar i team berättar även en annan intervjuperson om: “I work 

with the families and all the other professionals. It’s not one person who makes all the 
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decisions. We work in team to achieve the goals”. (C) Att organisationen har en bred 

kompetens, förklarar även en annan intervjuperson. Den breda kompetensen ses som en 

viktig resurs: ”We have a multidisciplinary here. I don’t think we could do it if we only had 

nurses and doctors here. We also have speech terapeuths here, we have occupational 

therapeuths and we also work very close social services”. (D)  

 

    We have a group, The mental group, and what we do is help them to carry on as long as they 
can. For example, we have one program on the computer with all the meetings they have to go 
to. And it beeps and says “you have to go to this meeting...” and so on. It’s very clever, but it’s 
quite expensive to use. (B) 

 

Här beskrivs hur viktigt det är att det finns resurser som är ”jagstödjande” för personen med 

demens. I det här fallet handlar det om ett system som har byggts upp där personen får erhålla 

en personsökare som programmeras med personens kalender. När personen har ett möte eller 

liknande att infinna sig på kommer en liten text som påminner om detta. Nedanstående citat är 

ett bra exempel på vad jagstödjande förhållningssätt kan innebära:  

 
   I think that basically, a lot of the problem is that people do not have the right help, service, day 

services. These things will rob you out of your independence. They will not allow you to do 
mistakes. They think, oh my god he is demented...we  have to put him into a home, instead of 
check out the system to help him get assistance to do things at home. (B) 

 

Citatet ovan är talande för hur många av våra intervjupersoner som såg på situation gällande 

resurser för personer med demens och vad resurserna har för betydelse.  

     

Some people have physical problems and cognitive problems. And that is going to decrease their 

quality of life. And that is my job to maintain more quality of life. But of course, any impairment, 

both fysically and mentally is gonna have an effect on somebodys quality of life. (A) 

 

Ovan belyser intervjupersonen hur viktig deras roll är för att hjälpa personer med fysisk 

och psykisk nedsatt förmåga att bibehålla en livskvalité. 

   När frågan ställs hur denna intervjuperson känner inför att bli äldre, förklarar han 

vikten av resurser på ett omvänt sätt. Nämligen, att livet som äldre förmodligen är svårt 

eftersom det sker en förlust av resurser, i form av familj och vänner som går bort och 

sämre fysik: 

 

It’s difficult to say… it is. It’s like I would ask you how do you like machu pichu? I say I don’t 

know because I have never been there. I have never been old so I don’t know. But I can understand 
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by seeing other people who has been in that situation. I think it’s going to be hard. I think it’s 

going to be physically demanding. If you reach to the 80’s as long as you are prepared. You can be 

prepared that a lot of your friends will die, family members will die, because of their age. So I 

think it’s going to be really difficult. You will loose your identity bye loosing your family. And 

don’t know who you are. But there are also good things to look forward to as well. How you use 

your experience and the things to help people depend on you. (G) 

 

Tålamod 

En person med demens är som vi tidigare beskrivit beroende av sin personal. För att personen 

skall kunna uppnå så bra livskvalité som möjligt är det därför viktigt att personalen är så 

kunnig som möjligt. Med detta menas att de bör ha rätt utbildning men även rätt sorts 

egenskaper. Därför ställde vi frågan till våra intervjupersoner vad de skulle ge för råd till 

personer som arbetar med personer med demens.  

 

People with dementia is like a Russian doll.. They have a lot of layers. You need to  
have patient to see what’s underneath all the layers. It’s about taking time and listen to that other 
person. It may sound silly. But the person is always giving us a message. It’s about understanding 
what the person saying and then being patient. Everything in the work is for giving them a quality 
of life. And doing that by engaging them.(F) 
 
 

Denna person använder sig av metaforen, en rysk docka (Babuschka) för att beskriva varför 

tålamod krävs. En person med demens har flera lager, likt en rysk docka. Det gäller att ha 

tålamod för att komma in under alla lager och förstå vad personen menar. 

 

I think you need to have a lot of patient. I think it’s very very obvious. I think you need to think 
about yourself in that persons place. You need to think about what they might experiencing. 
Because that even if you think you’re doing a great job, their brains damaging and they become 
very confused. So I think, try to think yourself in that persons place and how you would feel. And 
what you would experience if you couldn’t understand all the information as well. I would say 
that. They can’t help if they become frustrated. (D) 
 
 

Att tänka sig in i personens sits och ha mycket tålamod, belyser citatet ovan. Det kräver tid och 

eftertanke. Det handlar om att förstå vad personen ifråga går igenom, därför genomsyras även 

detta citat av tålamod.  

 

I think that anybody who works with people with dementia needs to have patient, understanding 
and empathy. They need to have all these skills. I think patient, yeah. If I should say only one 
thing. I think it’s important because we got a lot of complains about carers who is not patient. 
That’s because they don’t understand the conditions. But I suppose it’s easy for me to say because 
I don’t live with a person with dementia. I mean if you hear the same question over and over again, 
how do you be patient? (C) 
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Denna person hävdar att tålamod, förståelse och empati krävs. Organisationen har fått många 

klagomål på vårdare som inte har tålamod. Att leva med en person som har en 

demenssjukdom kan dock vara väldigt krävande, beskriver personen vidare, och att behålla 

tålamodet kan vara lättare sagt än gjort.  

 

To be patient. Not to feel that they got all the answers all the time and also to create time and 
space for yourself if you’re looking after someone. You know, because you need time and space 
and not to feel guilty about that. Because if you’re the main carer you got to sort of protect 
yourself. Because if you go under, he/she will go under. And to take help. If people offer you help, 
you should accept it. (A) 
 

Detta citat belyser också det att genom att låta anhöriga få avlastning och tid för sig själv 

också är det lättare att behålla tålamodet och ge en god vård till personen med demens. Om 

vårdaren går under drabbar det personen med demens.  

 

Communication is one thing. Without communication you will not move forward. You need to 
understand their way of communication. Some of them don’t talk, they use their body language. 
So you need to understand that. (E) 
 

Detta citat handlar om att vårdaren måste förstå hur personen med demens kommunicerar. Det 

kan vara genom kroppsspråk eftersom de ofta saknar talförmåga. För att förstå vad personen 

som inte kan tala menar behövs tålamod. Tålamod gör det även lättare att ge personer med 

demens respekt och värdighet. Detta är även något som fyra av intervjupersonerna betonade. 

”You should always have respect for the person, you should always treat the person the way 

you want to be treated”.(F) Detta citat handlar om att behandla personen som du själv skulle 

vilja bli behandlad. En annan intervjuperson svarade också att respekt och värdighet är viktigt: 

”I suppose the way they should be. You know, with respect, dignity”. (C) Att ge en positiv 

erfarenhet genom att behålla personens värdighet: ”I think the personal goal we have in our 

services is to maintain peoples dignity and give them a positive experience”.(D) Nedanstående 

citat förklarar ett sätt att visa respekt på: 

 

Another thing I think about in quality of life is that I make dignity and asking the patient how they 
want to be called. And also about having space. Like when you talk to people you do that in 
private. So that their privacy I maintain, and when you want to discuss a thing you do that in a 
private room. It’s also about respect to people. (F) 
 

Detta citat handlar om att visa värdighet genom att fråga patienten hur han/hon vill bli kallad 

och att samtala i ett privat rum.  
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Treat them normally. Because a lot of people start talking with them as if they were children. And 
also find out what are their strength. And help them to realize that. And treat them normally. You 
know, when people come to see me they say: “you know I got Alzheimers”. And I say: “so, what’s 
the problem?”. And most people find that as a chock because you should treat me differently. I 
think their are some social workers who panics when people have the diagnosis of dementia. (B) 
 
 

Denna person anser att man bör behandla personer med demens normalt, inte prata med dem 

som att de vore barn, och att hjälpa dem ta reda på deras styrkor. Hennes erfarenhet är att 

personer med demens blir förvånade när hon inte särbehandlar dem. 

 
I don’t think you should discriminate people with dementia to other people. I think that people 
with dementia are entitled to the same care and the same treatment and same quality of life as any 
other person. (F) 
 
 

Denna person anser att personer med demens inte bör diskrimineras. De har rätt till samma 

vård och livskvalité som alla andra, anser personen. 

 

Sammanfattning av de viktigaste resultaten 

Vårt syfte var att beskriva och analysera hur de anställda på en organisation i England ser på 

livskvalité hos personer med demens. Våra huvudsakliga resultat som vi sedan drog slutsatser 

ifrån, var våra fyra teman: individuellt, självständighet, resurser och tålamod. Dessa kom vi 

fram till eftersom livskvalité är individuellt, enligt våra intervjupersoner. En stor faktor som 

gör att personer med demens förlorar sin livskvalité är att de förlorar sin självständighet, 

menar våra intervjupersoner. För att uppnå bästa möjliga livskvalité trots en demenssjukdom 

krävs resurser och tålamod. På så sätt kan mer självständighet uppnås hos personer med 

demens och på så sätt kan bättre livskvalité fås. Dessa teman och resonemang var 

gemensamma för flera av våra intervjupersoner.  

    Viktiga slutsatser under det individuella temat var som sagt att livskvalité är individuellt. 

Gemensamt i intervjuerna var även att det är viktigt att se till personens livshistoria för att ta 

reda på vad personen med demens värdesätter och på så sätt förstå vad hans/hennes livskvalité 

innebär.  

    Det som gör att personer med demens ofta får en sämre livskvalité beror på att 

självständigheten minskar. Det är viktigt att i största möjliga mån försöka bibehålla 

självständigheten och verka för att personen ska kunna fortsätta leva ett aktivt liv med familj 

och vänner omkring sig. Flera av intervjupersonerna betonade även vikten av att få bo kvar 

hemma så länge som möjligt för att låta personen uppleva självständighet.  
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    Det som rörde temat resurser i intervjuerna innebar flera olika former resurser. Resurser 

kan innebära alltifrån finansiella resurser så att det går att anställa tillräckligt med personal 

och framförallt personal med rätt utbildning. Resurserna gör det möjligt att hjälpa personen 

till ett så självständigt liv som möjligt. Resurser kan också vara vänner och familj. Utbildning 

och information är vidare en viktig resurs för att kunna påverka att de resurser som finns är 

bra. Med det menas att om rätt utbildning ges till personal och anhöriga uppnås bästa möjliga 

resurser.  

    Tålamodstemat valdes ut för att alla utom en av våra intervjupersoner betonade tålamod 

som en av den viktigaste egenskapen för att arbeta med personer med demens. Ett annat sätt 

att ha tålamod kunde vara att sätta sig in i personens sits. Två intervjupersoner sa också att det 

är viktigt att ta hjälp när det blir för tufft att vårda sin sjuke anhörig för att kunna behålla 

tålamodet.  

 

Analys 

I detta avsnitt kommer vi att analysera resultatet med stöd av den hermeneutiska 

vetenskapssynen vi redogjort för. Med det menas att vi använder vår förförståelse för att tolka 

materialet. Vi har dessutom använt oss av relevant litteratur, teorier samt tidigare forskning i 

analysen. 

 

Individuellt 

Viktiga resultat under det individuella temat var att livskvalité är individuellt. Livskvalité 

handlar om vad just en specifik individ värdesätter. Detta kan vi koppla till Brüldes 

resonemang (2003 s.10), som vi tidigare nämnde i bakgrunden, att en persons livskvalité är 

hög då personen lever ett liv som är bra för henne själv. Att ha ett moraliskt högtstående- eller 

estetiskt tilltalande liv, behöver inte vara livskvalité, anser Brülde. Vi kan även koppla det till 

oss själva och vår förförståelse, i enlighet med det hermeneutiska synsättet.  

    Ett exempel som våra intervjupersoner tog upp var huruvida vårdaren ska försöka få ut en 

person för att göra saker, då denne i sin tur hellre sitter hemma, anser vi hör ihop med önskan 

om ett estetiskt tilltalande liv, som Brülde beskriver. Att en person sitter hemma kan se ut som 

ett problem för andra men behöver inte vara det för personen själv om det är dennes egen 

önskan. Detta har enligt oss ett samband med vad olika individer värdesätter och att vårdaren 

inte bör använda sina egna värderingar kring vad som gör livet värt att leva. 

    Att se till personens livshistoria för att kunna ge det stöd som behövs för att personen ska 

kunna uppnå bästa möjliga livskvalité, ansåg flera intervjupersoner vara mycket viktigt. Detta 
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är även något som Boekhorst (2009) har kommit fram till i sin studie som vi beskrev under 

tidigare forskning. Hon framhäver att det är adekvat att låta personen fortsätta leva det liv som 

han/hon vill samt att få göra de saker som var viktiga innan personen fick en demenssjukdom. 

För att uppfylla det måste vårdaren se tillbaka på det liv personen levde innan och ge de 

hjälpmedel som behövs för att på så sätt ge personen livskvalité. Detta resultat har även Puiva 

(2006 s.71-72) kommit fram till. Hon anser att eftersom många personer med demens har 

talsvårigheter är det adekvat att leva sig in i deras livsvärld samt känna till livet före 

sjukdomen. Att veta saker om personens historia kan dessutom vara till hjälp för att få en 

förståelse för olika beteenden, menar hon. För att ta reda på en persons livshistoria är det 

adekvat att använda sig av anhöriga, enligt Arlt och Petersen (2008). 

    Våra intervjupersoner ansåg att alla människor är individuella när det gäller att hantera 

svårigheter. Detta kan påverka huruvida en person hanterar det faktum att ha drabbats av en 

demenssjukdom. Dock finner vi i litteraturen en annan förklaring. Det är att personer med 

frontallobsdemens ofta mår sämre än personer med alzheimer eftersom de ofta är medvetna om 

sin sjukdom, under en längre period (Lindgren, 2008 s.121). Därför är det möjligt att de 

personer som har en frontallobsdemens ofta är mer stressade över sjukdomen. Hur sjukdomen 

påverkar en person har troligtvis även att göra med andra faktorer, som exempelvis individens 

personlighet. 

    Fayers (2007 s.4) anser att livskvalité är förenat med hälsa. Detta kan vi sätta i förbindelse 

med intervjupersonernas resonemang då några av dem ansåg att hur en person med demens 

upplever sin livskvalité har att göra med hur sjuk personen är. Ju mer långtgången 

demenssjukdomen är desto sämre hälsa får personen och då även sämre livskvalité. Andra 

intervjupersoner ansåg att livskvalitén påverkas av hur personen upplever sin demenssjukdom. 

Detta är förenligt med hedonismen (Brülde, 2003 s.32) som förespråkar att livskvalitén avgörs 

av huruvida personen själv upplever livet, om livet uppfylls av behagliga känslor eller ej. 

Enligt hedonismen skiljer sig alltså detta från individ till individ och här behöver det inte ha att 

göra med hur långt gången demensen är. Snarare tror vi att en person med långt gången 

demens kan uppleva livet på ett behagligare sätt då denne eventuellt inte är medveten om sin 

sjukdom. Det kan å andra sidan vara så att personen med långt gången demens i större 

utsträckning saknar uppfylld kontroll, i enlighet med Chuchmachs studie. Då Chuchmachs 

(2003) anser att upplevd kontroll kan avgöra en persons tillfredsställelse med livet. Pågrund av 

detta kan en person med långt gången demens uppleva obehagliga känslor. 

    En intervjuperson skiljde sig lite i svaret från de andra. Hennes synpunkt var att livskvalitén 

är detsamma för henne som för klienterna. Detta kan vi koppla till den objektivistiska 
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pluralismen som innebär att det finns ett antal saker som är bra respektive dåliga för oss, 

oavsett vad vi själva anser. Sådana saker kan vara intima relationer, familjebildning, personlig 

utveckling, kunskap och så vidare (Brülde, 2003 s.103). Kanske menade denna kvinna att de 

basala sakerna som är livskvalité för henne även är det för hennes klienter, och att det inte är 

något underligt med det. Dock kan hon mena att det även finns saker som intressen och 

liknande som skiljer. Hennes resonemang går också att koppla till Kajandis (1981 s.51-53) 

teori kring livskvalité som också handlar om att det finns vissa saker som alla människor 

behöver för att uppnå livskvalité. Enligt Kajandi är dessa faktorer yttre livsvillkor, 

mellanmänskliga relationer och psykologiskt tillstånd. När det gäller mellanmänskliga 

relationer ansåg våra intervjupersoner att den sociala biten är oerhört viktig för alla, även 

personer med demens. För att använda oss av vår förförståelse kan vi relatera till oss själva, 

då vårt sociala liv är något som starkt bidrar till vår egen livskvalitén. Detta är alltså förenligt 

med Kajandis teori om vikten av relationer för alla människor, sjuka som friska. Vi tror dock 

att det för en person med demens kan vara svårare att tillgodogöra sig relationer på samma 

sätt som för en frisk person. Att inte känna igen sina barn är en svårighet som bör påverka 

relationen. Dock tror vi att personen med demens ändå förstår att det är någon som bryr sig 

om dem när barnen hälsar på och detta bidrar en del till att uppfylla behovet av 

mellanmänskliga relationer.  

    Den tredje faktorn, psykologiskt tillstånd, innebär aktivitet, självkänsla och grundstämning 

av glädje. Huruvida dessa behov uppfylls är individuellt, enligt våra intervjupersoner. Hur en 

person med demens mår beror dels på hur långt gången demenssjukdomen är men också på 

individens personlighet, anser de. Därför är dessa faktorer i Kajandis teori beroende av just 

personen som individ.  

 
Självständighet 

Att livskvalitén hos personer med demens minskar beror till stor del på, enligt våra 

intervjupersoner, att självständigheten minskar och beroendet av hjälp ökar. 

    Att ge rätt resurser till personer med demens gör, enligt våra intervjupersoner, att mer 

självständighet kan uppnås och på så sätt kan livskvalitén öka. Ett sätt att använda resurser för 

att uppnå självständighet kan vara att som vårdare använda sig av ett ”jagstödjande 

förhållningssätt”. Detta handlar om att genom sitt förhållningssätt påverka självkänslan hos 

personen med demens och visa att han/hon duger trots sitt handikapp. Detta kan vi läsa om i 

Cars (2006 s.109). Det ”jagstödjande förhållningssättet” innebär att vårdaren eller de anhöriga 

kompenserar de brister som sker i samband med sjukdomen. Dessutom försöker vårdaren 
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stärka de förmågor som fortfarande fungerar hos personen med demens. Det innebär att inte ta 

över och göra allt åt personen med demens utan att underlätta så att den han/hon kan klara så 

mycket som möjligt själv. 

    Att fortsätta leva ett aktivt liv med familj och vänner omkring sig är viktigt för livskvalitén, 

anser våra intervjupersoner och framhåller att den sociala tillvaron håller personer friskare 

längre. Detta påstående kan även stödjas utifrån tidigare forskning, då Chuchmach (2003) tar 

upp att faktorer som social integration och fritidsaktiviteter kan påverka en persons 

tillfredställelse med livet. Även Boekhorst (2009) skriver om att det är viktigt med socialt 

engagemang för personer med demens. När det gäller den äldre människan generellt, nämner 

Eriksson (2000 s.60) att en äldre människa kan drabbas av stagnation om den lider av brist på 

meningsfullt engagemang. I Kajandis teori kring livskvalité (1981 s.49-50) beskrivs att 

meningsfulla aktiviteter och socialt engagemang är viktigt för en persons livskvalité. Även i 

den objektivistiska pluralismen (Brülde, 2003 s.103) nämns att relationer och en meningsfull 

verksamhet är behov som måste uppfyllas för att uppnå livskvalité. Gemensamt för dessa 

teorier är att de anser att alla människor behöver dessa komponenter för att uppnå livskvalité. 

Därför kan intervjupersonernas resonemang om att aktiviteter och socialt engagemang är 

viktigt stödjas ytterligare. 

    Att få bo kvar hemma så länge som möjligt, ansåg i stort sett alla våra intervjupersoner, är 

ett sätt att underlätta för att kunna leva ett aktivt liv. Även detta kan stödjas i tidigare 

forskning. I en studie av Boekhorst (2009) tas detta upp, då effekterna av att låta personer bo i 

ett gruppboende som liknar hemmet gjorde att personerna upplevdes mindre stressade och 

deprimerade. Det anses viktigt, eftersom hemmet kan göra att personen kan bibehålla sin 

integritet lättare. På ett vårdboende kan det vara svårt för personen att säga till om saker, 

påpekar de vidare. Dock hävdar Boekhorst (2009) att det kan vara svårt att låta personer med 

demens bo hemma som inte har samma kontroll som tidigare. Våra intervjupersoner talar 

dock om att med rätt resurser kan personer med demens bo hemma längre.  

    Att våra intervjupersoner är negativt inställda till vårdboenden kan möjligtvis förklaras av 

Rabigs (2009) studie. Hon menar att denna negativa klang beror på en okunnighet och 

avsaknad av resurser. Hon påstår vidare att vårdboende inte alls behöver vara negativt, utan 

nämner ett alternativt boende med små hus där personerna med demens kan känna sig mer 

hemma än på en stor institution.  

    Att intervjupersonerna talade mycket om boendesituationen kan bero på att den anses som 

en viktig faktor för att uppnå livskvalité. Detta framhävs i Kajandis teori kring livskvalité 
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(1981 s.51-53) där det beskrivs att en fungerande boendesituation är en viktig grund för 

livskvalité. Här kan vi relatera till oss själva, då hemmet utgör en trygg grund. 

 

Resurser 

Det som rör temat resurser i intervjuerna innebär som sagt flera olika former av resurser. 

Finansiella resurser är något som i sin tur kan leda till livskvalité för personer med demens. 

Att finansiella resurser inte leder till livskvalité direkt, utan indirekt är något som vi kan 

koppla till Brüldes (2003 s.10) resonemang. Han talar om instrumentellt värde. Med det 

menas vad som är bra för oss som medel för att kunna få tillgång till något annat som kan 

bringa lycka, exempelvis pengar. I detta fall kan vi se finansiella resurser som ett 

instrumentellt värde. De finansiella resurserna kan leda till god vård, vilket i sin tur kan leda 

till livskvalité för personer med demens. 

    För att ge en god vård krävs inte bara finansiella resurser. Det krävs även utbildning och 

information för att de som ska ta hand om de demenssjuka gör det på bästa sätt. Att rätt 

kunskap ofta ger rätt bemötande är något som Cars (2009 s.30) framhåller. Hon anser att med 

rätt resurser i form av kunskap om demens kan den anhörige eller vårdaren lättare förstå olika 

beteenden och dessutom föra detta vidare till andra. Rätt kunskap kan exempelvis göra att 

vårdaren förstår att en person med demens kan få svårt att tala om hur den vill ha det och kan 

därför bli aggressiv. Det krävs då en förståelse för detta. Det är som sagt viktigt att anhöriga 

får ta del av information och kunskap för att även de ska kunna bidra med stöd. Piuva (2000 

s.70-71) anser även att empati och självkännedom är viktiga resurser, vilket kan läras ut 

genom utbildning och vägledning. 

    Som vi tidigare i inledningen beskrivit så har en tredjedel av Sveriges befolkning över 85 år 

någon form av demenssjukdom (Piuva, 2000 s.69). Att det är så mycket som var tredje person 

gör att det krävs mer resurser för att kunna stödja dem. Den äldre befolkningen kommer att 

öka. Därför är det viktigt att utökningen av resurser följer med i samma takt. I Anderssons 

(2008 s.11) definition av begreppet ålderism nämns dock att äldre personer nekas resurser. 

Därför tror vi att ålderismen kan vara en faktor som tyvärr kan göra att äldre med demens 

nekas resurser och därmed får en sämre livskvalité. 

 

Tålamod 

Tålamod var något som nästan alla våra intervjupersoner nämnde som viktigast att tänka på i 

arbetet gällande personer med demens.  
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    Ett sätt att lyckas ha tålamod kunde vara att sätta sig in i personens situation, hävdade ett 

par intervjupersoner. Detta är något som även Piuva (2006 s.71-72) tar upp. Hur kan det 

kännas att inte förstå? Kan oförståelse ge utlopp för ett visst beteende? Detta är frågor som 

Piuva anser att man som personal måste fråga sig. Piuva (2000 s.70) beskriver vidare att 

talförmågan kan försämras och personen med demens kan ha svårt för att hitta orden. Detta 

drabbar ofta personer med vaskulär demens. Här kommer då aspekten in att det är viktigt att 

förstå språket, inte bara till ord utan också till uttryck. Då krävs tålamod. Här kan vi relatera 

till oss själva i situationer då vi inte kunnat göra oss förstådda, exempelvis i främmande 

länder. Genom att relatera kan vi förstå att det bör vara frustrerande. 

    Lindgren (2008 s.112-113) beskriver vad hon kallar det tredje stadiet där personen med 

alzheimer blir mindre kontaktbar och misstänksam. Misstänksamheten gör eventuellt att 

vårdaren kan behöva ha tålamod för att nå fram. 

    Att det är tufft att som anhörig vårda en person med demens, nämnde två av våra 

intervjupersoner. För att kunna behålla tålamodet ansåg dessa att det är viktigt att ta hjälp för 

att få avlastning. Detta kan stödjas även i litteraturen då Erdner (1987 s.119) påpekar att 

utmattningssyndrom är vanligt förekommande hos anhörigvårdare och att detta kan undvikas 

genom avlastning. Hon påpekar också att svårigheten i att vårda en anhörig kan vara att 

relationen mellan anhörigvårdaren och personen med demens förändras. Vidare är det enligt 

Erdner en stor sorgeprocess att se en nära anhörig gå igenom denna sjukdom. Även där krävs 

tålamod. 

    Ytterligare en aspekt som kom fram, förutom att tålamod krävs, är att behandla personen 

med demens så normalt som möjligt. Detta är även något som Cars (2009) framhåller. 

Vårdaren bör enligt henne tänka på att det först och främst är en person som den möter och 

inte en dement. Man bör alltså behandla personen utifrån vem han/hon är och inte utifrån att 

han/hon är dement.  

    I både Brüldes teori kring livskvalité (2003 s.10) samt hedonismen och 

önskeuppfyllelseteorin som Brülde (2003 s.32 samt 59) redogör för framgår att livskvalité 

innebär olika saker för olika individer. Detta betyder att tålamod är extra viktigt att ha som 

vårdare för att hjälpa personer med demens att uppnå livskvalité. Med det menas att det är 

svårt se till individen utan tålamod, precis som intervjupersonerna redogör för. Eftersom 

livskvalité enligt dessa teorier är individuellt bör tålamod ses som extra viktigt. 

 

Sammanfattning av analysen 

Det som framkom både i vår empiri samt i vårt teoretiska material:  
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• Livskvalité är individuellt, även för personer med demens. För att se till det 

individuella krävs en inblick i personens livshistoria.  

• Det som i första hand gör att livskvalitén sänks hos personer med demens är att deras 

självständighet minskar. För att hjälpa personen till bästa möjliga självständighet är 

förhållningssättet hos vårdaren viktig. Socialt engagemang och aktiviteter påpekas 

dessutom som viktigt. Att så länge som möjligt bo kvar hemma framhävs också. 

• Finansiella resurser samt andra resurser i form av utbildad - och tillräckligt med 

personal, anhöriga och liknande är avgörande för huruvida livskvalité kan tillgodoses 

för personer med demens.  

• Tålamod är en nödvändig egenskap i arbetet som rör personer med demens för att 

hjälpa dem till bästa möjliga livskvalité. Det kan vara tufft och således svårt att 

bibehålla tålamodet som anhörigvårdare. I övrigt är det även viktigt att behandla 

personen med demens normalt. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva och analysera hur de anställda på en organisation i 

England ser på livskvalité hos personer med demens.  

    Eftersom vi använt oss av en hermeneutisk ansats, anser vi det relevant att inleda 

diskussionen genom att redogöra för huruvida vår förförståelse, som vi nämnde i vår metod 

stämmer överens med resultatet. Vår förförståelse handlade först och främst om att  

livskvalitén ofta försämras när en person drabbas av demens. Det visade sig att de flesta 

intervjupersonerna höll med oss om detta och ansåg, i likhet med vår förförståelse, att det till 

mångt och mycket beror på att självständigheten minskar. Vår förförståelse om att oron 

minskar livskvalitén var något som våra intervjupersoner inte hade tankar om. Att som 

vårdare se till individens önskningar och intressen var också något som intervjupersonerna 

ansåg. Vår princip om ”hjälp till självhjälp” var också något som kom fram i intervjuerna, 

även om de inte använde sig av just de orden. Vår tanke om att äldre ibland inte prioriteras i 

den mån de borde, framkom endast hos några av intervjupersonerna.  

    Då vi i både resultat och analys strukturerat vår text utifrån våra fyra teman anser vi det 

relevant att även göra det i diskussionen. Nedan presenterar vi därför våra egna tankar kring 

dessa teman. Våra tankar kommer utifrån vår förförståelse och på så sättanvänder vi oss av 

den hermeneutiska vetenskapssynen 
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Individuellt 

Första frågeställningen är hur de anställda i organisationen ser på livskvalité. Utifrån syftet 

och första frågeställningen kom vi fram till temat individuellt eftersom alla intervjupersonerna 

på något sätt framhöll att livskvalité är individuellt. En intressant aspekt som flera av 

intervjupersonerna belyste var att livskvalité inte skiljer sig beroende på om personen är frisk 

eller har en demenssjukdom. Vi tror att en frisk person som inte har kunskap om sjukdomen 

kan ha svårt att se och förstå att det som personen med demens värdesätter i livet ofta 

fortsätter vara detsamma som när den var frisk. Detta beror på att det kan vara svårt att sätta 

sig in i en situation som man tidigare inte upplevt, vilket liknar hermeneutikens resonemang. 

Flera av intervjupersonerna betonade även att det är viktigt att se till personens livshistoria för 

att få en förståelse för vad personen värdesätter och på så sätt kunna hjälpa till så att 

livskvalitén kan bibehållas. Detta tror vi är ytterst betydelsefullt när det handlar om personer 

med långt gången demens, eftersom deras tal ofta försvinner och de inte kan berätta själva vad 

de vill. Här tror vi att vården i större utsträckning måste ge tillit och lyssna på anhöriga som 

oftast känner personen bäst. Vi tror även att det krävs en stor lyhördhet för att kunna ta vara 

på individens önskningar då de ofta har svårt att uttrycka sig i tal.  

    Att livskvalité är individuellt var något som både vi, i vår förförståelse, ansåg men även 

våra intervjupersoner. Dock anser vi att det finns vissa basala behov som inte är individuella 

och som gäller för alla personer, sjuka som friska. Dessa är bland annat mat, sömn och att ha 

någonstans att bo. Detta innebär att vissa saker gäller alla människor för att uppfylla 

livskvalité. Vi diskuterade innan studien kring begreppen behov och livskvalité och fastnade 

på huruvida sociala relationer är ett basalt behov som är viktigt för alla eller om det är 

individuellt. Vi hade tankar om att alla människor har ett stort behov av socialt umgänge och 

att alla mår bra av det. Några av våra intervjupersoner ansåg dock att detta är ytterst 

individuellt. Därför har vi efter studien fått en annan uppfattning som innebär att alla inte har 

samma behov av ett socialt umgänge, att det är individuellt och att det är viktigt att ta hänsyn 

till det. Kan det då vara så att behovet av socialt umgänge minskar i och med 

demenssjukdomen? Vi tror att det kan vara så, och att det i ett tidigt stadium kan handla om 

att personen vet om att den inte är som förr och därför drar sig för att socialisera. Dock tror vi 

att det minskade behovet även kan ha att göra med att personen helt enkelt blir äldre och inte 

orkar eller vill umgås i samma utsträckning som tidigare. Det är även enligt Giddens (2007 

s.178) vanligt hos äldre generellt att det sociala livet förändras. Huruvida detta är självvalt 

eller ej är olika. Därför är det viktigt att se till personens egna önskningar och inte tvinga den 

till aktiviteter utan istället stödja för bästa möjliga chans till livskvalité.  
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Självständighet 

Den andra frågeställningen som var hur personer med demens kan uppnå livskvalité leder 

fram till temat självständighet. Att arbeta för att personen ska kunna vara så självständig som 

möjligt är en viktig del för att höja livskvalitén. I och med det besvarar temat självständighet 

både den andra och tredje frågeställningen, som rör vad i arbetet som kan ha betydelse för 

personens livskvalité. Att livskvalitén kan försämras och ofta förändras hos personer med 

demens beror enligt intervjupersonerna på att självständigheten minskar. Med hjälp av 

resurser, kan dock självständigheten i högre utsträckning uppnås anser våra intervjupersoner. 

    Resonemangen under detta tema handlar om vikten av att känna sig självständig. Vi tror 

inte efter att ha läst litteratur på ämnet och gjort intervjuerna att någon individ oavsett om den 

har en sjukdom eller ej vill känna att den inte klarar sig själv utan hjälp av stöd. Att de 

utomstående vill ”ta över” och hjälpa till extra mycket när en person får en demens sjukdom 

är inte ovanligt tror vi. Det kan vara både positivt och negativt. Det positiva är att personen 

med demens får hjälp. Det negativa är att personens individualitet och självständighet kan 

komma att utebli. Enligt vår erfarenhet av arbete på vårdboende råder det delade meningar om 

personer med demens skall aktiveras eller inte. En del vårdare anser att personer med demens 

inte har glädje av att aktiveras för att de ändå glömmer vad de gjort under dagen. Enligt oss är 

denna inställning fel och eventuellt grundas inställningen på okunskap. Vår åsikt kring detta 

är förenlig med intervjupersonernas samt ett flertal av de teorier och forskning vi tagit del av, 

då de ansåg att aktivitet är en stor del för att en person med demens skall kunna uppnå 

livskvalité. Att många vårdare har denna felaktiga inställning är enligt oss ett stort orosmoln. 

Vi anser att det inte spelar så stor roll vad socialarbetare har för inställning till detta då många 

vårdare har denna inställning, eftersom det är vårdarna som arbetar närmast patienterna. 

Okunskapen i sin tur är ofta vanlig då man kan få arbete som vårdbiträde utan utbildning. 

Därför anser vi även här att utbildning, såsom demenskurser och liknande, behövs för att slå 

död på sådana här myter.  

    Vi tror även att en person som är inaktiv och inte har möjligheten till ett självständigt liv får 

ett snabbare sjukdomsförlopp på så sätt att hjärnan inte stimuleras och att personen blir 

nedstämd. Vi tror även att det är lättare för en person att glömma bort hur olika sysslor utförs 

om den inte får chansen att praktisera dessa. Här kan vi bara relatera till oss själva som friska 

att det kan vara svårt att hålla sig ”ajour” med saker man inte utför dagligen. Här är det alltså 

viktigt att personalen och de anhöriga ger personen med demens möjligheten att klara sig 

själv i den utsträckning det går. Och även låter det ta den tid det tar istället för att underlätta 



 

 47

för denne genom att ta över. Här kan vi koppla till temat individuellt där det tas upp vikten av 

att se till varje individs egna önskningar. Medan en person inte vill göra någonting själv 

kanske en annan vill göra allt själv. Dock tror vi, som även Chuchmach (2003) belyser, att 

aktivitet är något som är bra för alla individer, oavsett sjukdomstillstånd. Vi tror, utifrån vår 

erfarenhet gällande personer med demens, att de ofta inte tar initiativ till aktiviteter själva då 

deras kognitiva förmåga är nedsatt. Därför är det viktigt att personer runt omkring istället 

uppmuntrar till aktivitet. När personen märker att den klarar av olika aktiviteter tror vi att 

självkänslan även ökar och med det livskvalitén. Dock tycker vi att det är viktigt att poängtera 

att det ska handla om uppmuntran till aktivitet och självständighet, inte tvång eftersom detta 

istället kan få negativa resultat. Det är viktigt att tänka på att personer med demens i hela sitt 

liv har varit självständiga och bestämt saker och ting själv. Att då komma och bestämma över 

personerna är inte ett värdigt bemötande, anser vi. Livskvalitén kommer i och med 

sjukdomsförloppet att ändras. Eftersom att personen i större utsträckning inte klarar av 

vardagen själv, och blir beroende av vårdare och anhörigas hjälp minskar livskvalitén. Men 

återigen kan en person med demens fortfarande ha en hög livskvalité anser vi, bara den får 

möjlighet till att leva så självständig som det går. 

    De allra flesta av intervjupersonerna ansåg att personer med demens bör bo kvar i det egna 

hemmet så länge som möjligt. En av intervjupersonerna påpekade dessutom att det finns 

forskning som visar att personer med demens som bor på vårdboende dör snabbare än de som 

har möjlighet att bo kvar hemma. Att få bo kvar hemma är även en faktor som kan bidra till 

en ökad självständighet tror vi, eftersom personen måste klara vissa saker själv när personal 

eller anhöriga inte är på plats. Detta måste dock ses från fall till fall då inte alla personer 

klarar av att bo själva. Det har givetvis att göra med hur långt gången demenssjukdomen är. 

Är personen väldigt sjuk är det av säkerhetsskäl inte lämpligt att låta personen bo hemma.  

Att bo kvar hemma tror vi också bidrar till att personen inte blir lika förvirrad eftersom det 

kanske är lättare att känna igen sig.  

 

Resurser 

Utifrån andra frågeställningen som var hur personer med demens kan uppnå livskvalité, enligt 

de anställda, kom vi fram till temat resurser. Anledningen var att nästan alla intervjupersoner 

nämner resurser som adekvat för att kunna uppnå livskvalité för personer med demens. I och 

med en demenssjukdom så förlorar ofta personen sin autonomi, vilket innebär att den har ett 

behov av stöd för att kunna leva ett så ”vanligt liv” som möjligt. Vi tror att ha ett behov av 

stöd kan innebära att personens självkänsla minskar, vilket i sin tur kan leda till nedstämdhet. 
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Därför är det viktigt med rätt resurser i form av exempelvis personal som kan bidra till att 

stärka personens förmågor som fortfarande fungerar. Resurser kan som sagt innebära olika 

saker, såsom finansiella resurser, familj, vänner osv. Vi tror dock att finansiella resurser är det 

som ligger till grund för att kunna genomföra de saker som intervjupersonerna ansåg vara 

viktiga för att uppnå god livskvalité, däribland utbildning av anhöriga. Med det menar vi att 

exempelvis tålamod, som är ett av våra teman, är svårt att ha om det inte finns tillräckligt med 

personal och tid för personen med demens.  

    Den äldre befolkningen ökar i allt större takt och då även andelen personer med demens. 

Därför måste de finansiella resurserna följa med i samma takt. Vi tror annars att risken är stor 

att det är svårt att upprätthålla en god livskvalité för personer med demens, då vi anser att 

finansiella resurser är grunden till god vård. Här ställer vi oss frågan om resurserna hade 

fördelats annorlunda ifall det var en yngre målgrupp som drabbades av demenssjukdomar? 

Angående den ålderism, som vi tror finns, gentemot den äldre befolkningen tror vi kan vara 

en orsak till eventuella bristfälliga resurser. Vi tror även att de eventuella bristfälliga 

resurserna kan ha ett samband med samhällsnyttan. De äldre personerna med demens kommer 

inte att kunna arbeta mer och därför inte bidra med skatteintäkter. På grund av detta tror vi att 

yngre åldersgrupper ofta prioriteras i högre grad och även hade gjort det ifall den 

åldergruppen var drabbad av demens. 

    Vi anser vidare att det är viktigt att ta vara på anhöriga och se dem som en betydelsefull 

resurs som är svår att ersätta. Anhöriga känner personen sen tidigare och vet hur hon eller han 

fungerar. Att ge ekonomiska resurser för att anhöriga ska kunna vårda personen med demens i 

hemmet anser vi därför vara av stor vikt. Dels för att de vet om personens livshistoria men 

även för att uppfylla personens sociala behov. Många anhöriga vet dock inte vad en 

demenssjukdom innebär och ännu mindre hur man bör förhålla sig. Här är utbildning viktigt 

för anhöriga för att kunna utnyttja den resursen som anhöriga är. Vi tror dock att en nackdel 

kan vara om det läggs för stort ansvar på anhöriga. Ansvarsbördan kan göra att den anhörige 

till slut inte orkar och därmed utför en bristfällig vård, vården som annars skulle kunna bidra 

till en ökad livskvalité. Det är därför viktigt, tror vi, att se den anhöriga som ett komplement 

till vården. Vi anser att det skulle vara nödvändigt med ett stöd till anhöriga som väljer att 

hjälpa till med att vårda en person med demens för de är trots allt en resurs utöver det vanliga. 

Då en person med demens ofta bli orolig och stressad kan det vara jobbigt för den ifall det 

enbart kommer ny vårdpersonal. Anhöriga blir då ett bra komplement till vården.  

   Vi tror att det i denna tid av demografiska förändringar är speciellt viktigt att fundera på hur 

stort ansvar anhöriga bör ha. Vi tror att det i samband med de demografiska förändringarna 
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kan innebära att större ansvar läggs på anhöriga, eftersom fler äldre kan komma att behöva 

vård. Detta är bra men vi tror som sagt att det behövs utbildning inom ämnet för att anhöriga 

ska förstå vad det är som sker när en person får demens. Detta kräver ekonomiska resurser 

och ett engagemang från ett flertal olika håll. 

 

Tålamod 

Sista frågeställningen är vad det är i arbetet med personer med demens som kan ha betydelse 

för livskvalitén enligt de anställda. För att besvara detta kom vi fram till temat tålamod. Detta 

belyser vad alla intervjupersoner svarade angående vad man bör tänka på i arbetet gällande 

personer med demens. Andra saker man bör tänka på, som några av intervjupersonerna sa, var 

att visa respekt och värdighet, försöka sätta sig in i personens sits och att behandla dem 

normalt. För att kunna göra allt detta krävs tålamod vilket gör att detta tema blir centralt.  

    Personer med demens kan vara svåra att läsa av och de har ofta talsvårigheter, vilket gör att 

just tålamod och kunskap krävs för att förstå personens önskan. Om en person med demens 

exempelvis tar lång tid på sig att genomföra en syssla, krävs tålamod och tid för att låta 

personen ta den tid den behöver. Om man avbryter och gör sysslan åt personen har man inte 

visat respekt, anser vi. När respekten brister mellan den anhörige/vårdpersonalen och 

personen med demens är det svårt att upprätthålla en god livskvalité då förtroendet är brutet. 

Återigen vill vi betona betydelsen av tillräckligt med finansiella resurser. Inte minst för att ha 

tålamod behövs finansiella resurser. Om man har ont om tid, vilket ofta är fallet när 

tillräckligt med personal inte finns, är det lätt hänt att man som personal tar över och gör 

sysslan åt personen med demens för att det går fortare. Att sätta sig in i personens sits tror vi 

innebär att vårdaren bör vara utbildad men även ha tålamod för att kunna göra det. Det är 

svårt, tror vi, att sätta sig in i personens sits när utbildning saknas kring vad en 

demenssjukdom innebär. Återigen vill vi betona vikten av anhöriga, då den anhörige oftast 

känner personen med demens bäst och kan dennes livshistoria är det naturligt att de också kan 

ha mer tålamod och förståelse för personen. Men som vi tidigare nämnt krävs det resurser för 

att de ska kunna bibehålla tålamodet. Vi tror även att det handlar om nyfikenhet för att lära sig 

mer kring sjukdomen för att klara av det. Att behandla personer med demens normalt tror vi 

är ett viktigt resultat, trots att enbart en intervjuperson sa så. Det förvånar oss därför att inte 

fler svarade det. Enligt vår erfarenhet av vårdboenden är det vanligt att personalen talar till 

personer med demens på samma sätt som de talar till barn. Att behandla alla personer normalt 

är viktigt i flera avseenden, inte minst för att visa respekt och värdighet. En person med 

demens är fortfarande en vuxen människa, trots sitt handikapp, och bör behandlas därefter, 
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anser vi. Att ha tålamod innebär att visa respekt och värdighet samt behandla personer med 

demens normalt, därför anser vi besvarar frågeställningen om vad i arbetet som har betydelse 

för livskvalitén.  

 

Studiens konsekvenser 

Det är intressant att diskutera vad vår studie kan få för konsekvenser. Vi tänker oss att 

potentiella vårdare och anhöriga skulle kunna dra lärdom av vikten att bevara 

självständigheten hos personer med demens. Därmed kan deras förhållningssätt mot dessa 

personer inrikta sig mer på ”hjälp till självhjälp”. Vi tror även att vårdare och anhöriga kan 

börja fundera mer kring livskvalité i övrigt ifall de tar del av vår studie. Detta eftersom 

intervjupersonerna belyser att det inte bara är de basala behoven som är viktiga att tillgodose, 

utan även personers individuella intressen. Detta kan i sin tur leda till att vården kan komma 

att bli mer individanpassad. Vi tror att om chefer för vårdboenden och hemtjänst läser denna 

studie kanske kan komma att satsa mer på utbildning till personalen, eftersom det anses vara 

en viktig resurs i denna studie. Men för att utbilda personalen krävs finansiella resurser och 

detta är något som beslutsfattare bör dra större lärdom av. 

    Slutligen behöver vi betona att vi inte kan dra några generella slutsatser av denna studie, då 

endast åtta personer har intervjuats. Det var inte heller vårt syfte med studien då det istället 

var att beskriva och analysera ett par personers tankar. Det vore intressant att i en kommande 

studie intervjua personer som befinner sig i ett tidigt stadium av en demenssjukdom för att få 

även deras perspektiv på ämnet.  
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Bilaga 1 

Consent for study participation 

The aim of the study is to describe and analyze what the employees of an organization in 

England think of lifequality for people with dementia. 

 
Anonymity protection 
 
No patients or interviewees will be recognizable. The interview will be recorded and the 

contents will only be used in this study. 

You can at any time during the interview ask to switch the recording of and to request that we 

don’t use it in our study. 

 

Name: 

Sex: 

Age: 

Function: 

 

 

I have read the above information: 

 

________________________________ 

 

We promise to comply with these conditions: 

 

__________________________    ___________________________ 

Emma Lööv                                                  Ingela Sjöberg 
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Bilaga 2 

Interview guide 

 

Questions 

1. Describe your role here at the organization? 

2. What is the goal in your work? 

3. How do you work to achieve the goals? 

4. How would you describe quality of life? 

5. Do you think there are any differences between healthy people and people with 

dementia, when you talk about life quality? 

6. How do you feel about getting older?  

7. If you will have dementia, how do you want to be treated? 

8. How can a person with dementia achieve quality of life? 

9. What do you think can be change in the current system to achieve quality of life for 

people with dementia? 

10. If you would give an advice for someone who work with people with dementia, what 

would that be?  
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Bilaga 3  

Ansvarsfördelning 

 

Förord – Emma och Ingela 

Inledning  – Emma och Ingela 

Problemformulering - Ingela 

Syfte – Emma och Ingela 

Frågeställningar – Emma och Ingela 

Uppsatsens disposition -Ingela 

Metod 

Vår förförståelse – Emma och Ingela 

Ansvarsfördelning - Emma 

Hermeneutisk vetenskapssyn - Ingela 

Tillvägagångssätt – Emma 

Urval – Emma 

Sökning efter tidigare forskning – Emma 

Begreppsdefinition – Ingela 

Pålitlighet, Giltighet och generaliserbarhet – Emma 
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