
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan 
HT 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att få gå hem med en varm känsla 
– om dagverksamhet för personer med demenssjukdom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                 Författare: Birgitta Söderkvist, ÄF 7 
                                                                                  Handledare: Gun-Britt Trydegård 



Att få gå hem med en varm känsla 
– om dagverksamhet för personer med demenssjukdom 

Birgitta Söderkvist 
 
 
 
 
Abstrakt 
I Sverige har dagverksamhet för personer med demenssjukdom en relativt kort historik, 
den första verksamheten för hemmaboende personer startade år 1971. Dagverksamhet är 
komplex med många syften och med en stor betydelse för många människor. Det visade 
sig att den mesta forskningen inom området fokuserar på svårigheter och problem inom 
demensvården, på dagverksamheten som anhörigstöd samt på samhällsekonomiska 
aspekter. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka personalens uppfattning om vad 
dagverksamheten hade att erbjuda och vad de ansåg att verksamheten betydde för 
besökarna. Som datainsamlingsmetod användes fokusgruppintervjuer med personal från 
två olika dagverksamheter. Det teoretiska perspektivet har varit Maslows behovsteori, 
vars teoretiska referensramar användes till att förtydliga studiens resultat. 
Undersökningen visade att de aktiviteter som erbjöds hade stor tyngdpunkt på det 
vardagliga som måltiden, kaffestund, sång, tidningsläsning och promenader. Personalens 
ambition var att skapa en trivsam och lugn miljö för gästerna. Egenskaper som ansågs 
viktiga för att arbeta på dagverksamheten var; tålamod, lyhördhet och medkänsla. Att 
dagverksamheten hade en stor betydelse för många inblandade kunde konstateras och 
personalen menade att det var tack vare dagverksamheten som den äldre kunde bo kvar 
hemma. Resultatet visade också att de flesta av dagverksamhetens gäster fick sina 
grundläggande behov tillgodosedda enligt Maslows behovsteori.  
 
 
Nyckelord: dagverksamhet, demenssjukdom, demensvård, kvarboende, aktivitet, 
bemötande, validering 
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Inledning 
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom kan beskrivas som en mellanform av 
vård och omsorg mellan institution och den hjälp som ges i hemmet. Verksamhet är 
komplex med många syften och har en stor betydelse för många människor förutom 
personen med demenssjukdom. Dagverksamhet anses även vara mycket betydelsefull 
som anhörigstöd eftersom den ger den anhörige avlösning i en krävande omvårdnadsroll 
som det innebär att leva tillsammans med en person med demenssjukdom. 
Dagverksamheten bidrar till att personen med demenssjukdom klarar att bo kvar i sitt 
hem, vilket innebär en trygghet för många. Det finns även ett samhällsekonomiskt 
intresse i och med att dagverksamheten anses fördröja behovet av institutionsvård.  

Ett av dagverksamhetens konkreta syften är att höja livskvalitén, ge stimulans och 
aktivering för personer med demenssjukdom. Detta mål kan tyckas vara en av 
dagverksamheternas viktigaste syfte, men efter att ha tagit del av olika rapporter och 
studier kan konstateras att detta mål inte har någon framträdande roll i forskningen. Det 
är till största delen de anhörigas upplevelser och behov samt de samhällsekonomiska 
aspekterna av dagverksamheten som står i fokus för diskussionerna.  

Jag har av egen erfarenhet som biståndshandläggare inom äldreomsorgen kunnat 
konstatera att dagverksamheten har en stor betydelse både för personen med 
demenssjukdom som för deras anhöriga. Jag har även kunnat konstatera att dagvårdens 
verksamhet ofta hamnar i skymundan i den offentliga diskussionen trots dess stora 
betydelse, och att det saknas kännedom och vetskap om dess existens. Det har bidragit 
till min nyfikenhet och mitt intresse att titta närmare på vad dagverksamheten har att 
erbjuda personen med demenssjukdom och hur verksamhetens metod och inriktning ser 
ut.  
 

Bakgrund 
”En fortskridande och bestående nedbrytning av hjärnans funktioner på grund av att en 
sjukdom eller skada drabbat hjärnan” (Almberg & Jansson, 1994, s.14), är en av många 
beskrivningar av sjukdomen demens. Demens beskrivs vara en av de vanligaste 
sjukdomarna hos äldre personer. Det är cirka 18 procent av alla 85-åringar och drygt 40 
procent av alla över 95 år som drabbas av demenssjukdom i någon form (a.a., s. 18).  

De flesta demenssjukdomar leder till svåra intellektuella och sociala handikapp och de 
utgör därmed ett av samhällets största medicinska och sociala problem med stora 
konsekvenser för såväl de familjer som drabbas som för sjukvård och socialtjänst 
(Almberg & Jansson, 1994, s.19). 

Det har de senaste åren forskats intensivt på att hitta ett läkemedel som botar 
demenssjukdomen, men det har ännu inte lyckats. De så kallade bromsmedicinerna som 
finns, verkar endast symptomatiskt för behandling av mild och medelsvår Alzheimer-
sjukdom (Wimo & Sandman, 1999, s. 88-89). Eftersom det ännu inte finns något 
botemedel mot demens innebär det att den bästa behandling som kan ges är omsorg och 
omvårdnad. Dagverksamheten fyller därför en viktig funktion fram till dess att personen 
med demenssjukdom inte längre klarar sin dagliga livsföring.  

I boken ”Demens - omsorg och omvårdnad” beskrivs hur det är att ge omsorg till 
någon som inte längre förstår ord eller handling betydelse – det är som att utföra ett 
konstverk. Det krävs stora kunskaper av personalen som arbetar inom demensvården, 
som måste vara lyhörd, ha tålamod och empati samt ha insikt i hur människan fungerar. 
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Det krävs även kunskap om de olika demenssjukdomarnas förlopp och utveckling för att 
ge en meningsfull omsorg och omvårdnad (Abrahamsson, 2003, s. 59).   

Dagverksamhetens historia 
I Sverige har dagverksamhet för personer med demens en relativt kort historia i och med 
att den första dagvården för hemmaboende personer startade först år 1971. Bakgrunden 
till denna typ av dagverksamhet kan historiskt härledas till en utveckling från psykiatrins 
verksamhet (Schwartz, 1992, s.32). Den svenska vården av personer med 
demenssjukdom hade av tradition dominerats av institutionsvård, men under åren fram 
till 1990-talet skedde stora förändringar av äldrevårdstrukturen. Det resulterade bland 
annat i en ökning av dagverksamheternas utbyggnad och i slutet av 90-talet var dagvård 
eller en kombination av dagvård och hemhjälp den vanligaste formen när det gällde 
demensvård (Socialstyrelsen, 2005, s. 48).  

Det fanns flera faktorer som var pådrivande till denna utveckling av 
dagverksamheterna och Schwartz beskriver i sin bok Dagverksam, hur dagvården för 
äldre demenssjuka skulle motarbeta den passivisering som dåtidens långa sjukhusvistelse 
kunde innebära (1992, s.32). En annan faktor som varit pådrivande till denna förändring 
var de rapporter som visade att flytt i kombination med ny miljö förstärkte symtom som 
oro, rastlöshet och förvirring hos den demenssjuke (Malmberg & Oremark, 1987, s.11; 
Nygård, 2000, s.22; Wimo & Sandman, 1999, s. 18). Ytterligare en omständighet var att 
dagvård ansågs förhindra och fördröja flytt till institution. Det finns dock inga studier 
som ännu lyckats bevisa att så är fallet (Samuelsson & Malmberg, 1999, s. 11). Under 
1980-talet gjordes ett försök att räkna på de kostnader som demenssjukdomen medför, 
men det visade sig ge mycket osäkra siffror. Det konstaterades dock att dagvården hade 
en gynnsam effekt för personen med demenssjukdom och dennes anhöriga och att utan 
den insatsen skulle hjälpbehovet ha varit större (Wimo, Wallin, Lundgren, Rönnbäck & 
Asplund, 1988, s. 729 -733).  
 

Dagverksamheten idag 
Schwartzs kartläggning av dagverksamheterna i Stockholm gjordes för tretton år sedan 
och rapporten genomsyrades av en stor optimism avseende dess utbyggnad och 
utveckling de närmaste åren (Schwartz, 1992, s.32). De höga förväntningarna som då 
fanns har dock inte infriats, det ser mer ut som att dagverksamheternas utveckling har 
avstannat. Socialstyrelsens senaste statistik om antalet behovsprövade platser i 
dagverksamheter i Sverige visar på en liten minskning av platser: år 2001 fanns 13 471 
platser och år 2003 finns det 12 677 platser (Socialstyrelsen, 2003). I en nationell 
kartläggning från år 1996 uppskattas att cirka tio procent av personer med 
demenssjukdom vistas på dagverksamhet (Hansson, Samuelsson & Berg, 1996, s. 25).  

Med tanke på att antalet äldre i befolkningen ökar och med det antalet personer med 
demenssjukdom, är stagnering av dagverksamhetens utbyggnad oroande. Kraven på 
framtidens äldreomsorg är stora, såväl ur omvårdnadsperspektiv som ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Demensvården är kostnadskrävande för landets 
kommuner, varför det har funnits ett ekonomiskt motiv bakom förekomsten av 
dagverksamheter, som skulle kunna senarelägga flytt till institution.  
Anhöriga till personer med demenssjukdom står för en betydande insats av 
demensvården och därför är dagverksamheten mycket viktig som anhörigstödjande 
insats. Den informella hjälpen som anhöriga till personer med demenssjukdom ger 
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beräknas vara fyra gånger större än de formella insatserna som hemhjälp och liknande. I 
denna beräkning inkluderas endast omvårdnad och serviceinsatser, med tillsynsfaktorn 
blir siffran dubbelt så stor (Socialdepartementet, 2004, s. 148). 

Dagverksamhetens villkor 
För att få tillgång till dagverksamhetens tjänster krävs idag att personen har en 
demensdiagnos och att det finns ett biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen om insatsen 
dagverksamhet. Biståndsbedömda dagverksamheter anses vara ett viktigt komplement till 
hemtjänsten och i Stockholms stads äldreomsorgsplan för åren 2006 – 2010 beskrivs 
dagverksamheten med följande formulering:  

Genom social stimulans och aktivering kan dagverksamheten bryta ensamhet och 
isolering för många. Dagverksamheten kan också hjälpa den enskilde att bibehålla 
psykiska och fysiska funktioner. För anhöriga som vårdar närstående är ofta 
avlastning i form av dagverksamhet en mycket viktig stödinsats. Dagverksamheter 
är ofta särskilt värdefulla för personer med demenssjukdomar men kan också rikta 
sig till andra grupper, t.ex. personer med neurologiska sjukdomar och äldre med 
psykiska funktionshinder. Det viktigaste är att verksamheterna, så långt det är 
möjligt, är anpassade efter den enskildes specifika behov (Stockholms stad, 2005).  

Det finns inte någon samlad bild av de inriktningar eller de arbetsmetoder som 
dagverksamheterna arbetar med. Eftersom demenssjukdomar har en mycket varierad 
symtombild och en progredierande utveckling betyder det att personens svårigheter och 
vårdbehov ökar med tiden. Det innebär att det krävs att personalen som arbetar på 
dagverksamheterna har ett individanpassat bemötande och omhändertagande av personen 
med demenssjukdom. I en observationsstudie som gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen 
konstateras att personalen har svårt att hitta balansen i den sociala relationen med den 
demenssjuka personen. Den tolkning som gjordes var att personalen hade ett alltför 
tydligt omsorgsperspektiv som medförde att det institutionella perspektivet blev mycket 
påtagligt (Samuelsson & Hansson, 1996, s. 36). 

Dagverksamheten som funktion ger upphov till många frågor och funderingar som; 
har personalen den kunskap och utbildning som krävs för att arbeta med personer med 
demenssjukdom? Klarar dagverksamheten att ge sina gäster höjd livskvalité och fördröjer 
dagverksamheten verkligen flytt till institution? Finns det någon inriktning eller metod 
som styr verksamheten eller handlar det endast om förvaring och sysselsättning? Dessa 
frågor kräver noggranna och fördjupade studier av mer analyserande och utvärderande 
karaktär och är omöjliga att besvara inom ramen för en C-uppsats. Därför har fokus i 
denna studie riktats på hur personalen uppfattar och beskriver arbetet på 
dagverksamheten. 
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Syfte och frågeställningar  
Dagverksamheten har en speciell position eftersom den ligger i gränslandet mellan den 
informella och formella hjälpen. Det kan vara en av anledningarna till att så få bland 
allmänheten känner till denna verksamhet. Denna studie vill visa hur dagverksamheten 
fungerar i praktiken sett ur personalens perspektiv. Syftet med studien är att undersöka 
vad personalen på dagverksamheten har för uppfattning om vad de har att erbjuda 
personer med demenssjukdomar. Det är personalens föreställningar om det egna arbetet 
som är studiens undersökningsobjekt. De frågeställningar som används är följande:  
 
● Finns det någon speciell inriktning eller metod som styr dagverksamheten?  
 
● Vilka aktiviteter erbjuder dagverksamheten personen med demenssjukdom? 
 
● Vilka personliga egenskaper och vilken kunskap/utbildning anser personalen att det 

krävs för att arbeta på dagverksamheten? 
 
● Vad anser personalen att dagverksamheten betyder för personer med demenssjukdom?   
 

Begreppsdefinitioner  

Dagverksamhet 
Dagverksamhet beskrivs av Socialstyrelsen som en mellanform av vård och omsorg 
mellan institution och den hjälp som ges i hemmet. Det finns en mängd olika typer och 
inriktningar av dagverksamheter. Den speciella typ av omsorgsform som vänder sig till 
personer med demenssjukdom beskrivs enligt följande… ”personen får hjälp att komma 
till en särskild lokal, en eller flera dagar i veckan, och där personal medverkar till att de 
får omväxling och stimulans” (Socialstyrelsen, 2005, s. 205). För att få besöka en 
dagverksamhet idag krävs ett beslut från kommunen om bistånd enligt Socialtjänstlagen 
och att personen är över 65 år, bor hemma samt i de flesta fall en demensdiagnos. Vid 
flytt till s.k. särskilt boende exempelvis servicehus, gruppbostad eller sjukhem upphör 
rätten att besöka dagverksamheten eftersom det nya boendet förväntas erbjuda 
motsvarande aktiviteter.  

Så sent som år 1997 gjordes ett tillägg i Socialtjänstlagens 3 kap. 6 § som innebär att 
kommunerna får ansvar att anordna dagverksamheter. Bestämmelsen i detta kapitel 
formulerar en av socialtjänstlagens viktigare principer – normaliseringsprincipen. I den 
ingår bland annat att kommunens insatser i första hand ska inriktas på att individen ska 
kunna bo kvar i invand miljö (Norström & Thunved, 2003, s. 57-58).  
 

Demens  
Begreppet demens beskrivs som ett syndrom där en förlust av kognitiva och emotionella 
förmågor innebär en allvarlig inverkan på den dagliga funktionen och livskvalitén. De 
olika demenstillstånden beskrivs ha olika karaktäristika, men att alla kännetecknas av en 
gradvis försämring av de intellektuella funktionerna som påverkar hela livssituationen för 
den sjuke och dennes anhörige. Demenssjukdom beskrivs vara en betydande orsak till 
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funktionsnedsättning, institutionalisering och för tidig död hos äldre personer 
(Fratiglioni, Agüero-Torres & Winblad, 2001, s. 6; Malmberg & Oremark, 1987, s.7).  

Den vanligaste demensdiagnosen är Alzheimers sjukdom och den beskrevs första 
gången år 1906 av läkaren Alois Alzheimer. Mellan 50 och 70 procent av alla 
demenssjukdomar är av Alzheimertyp (Abrahamsson, 2003, s. 38). De vaskulära 
demenserna står för cirka 20 till 25 procent av demensdiagnoserna. I Sverige bedöms 
antalet personer som insjuknar i demenssjukdomar vara cirka 20 000 per år. De orsaker 
och riskfaktorer som diskuteras angående Alzheimers sjukdom indelas i säkra, troliga 
och möjliga. Stigande ålder och ärftliga faktorer är de riskfaktorer som säkert har 
påvisats (Wimo & Sandman, 1999, s. 16, 19-20). Av de läkemedel som finns idag vet 
man att vissa har en bromsande effekt på Alzheimers sjukdom. Försök har gjorts där man 
funnit att personen som slutat använda bromsmedicin blivit sämre och när 
medicineringen återupptagits har sjukdomens utveckling hejdats. Det är dock fortfarande 
oklart hur länge det är meningsfullt att medicinera för att bromsa förloppet när 
sjukdomen är långt gången (McKeith & Fairbairn, 2001, s. 23).  

Alzheimers sjukdom har vanligtvis en långsam och smygande utveckling och ett sätt 
att beskriva sjukdomsförloppet är att dela in det i tre stadier; lätt, måttlig och svår. Det 
som händer i det första stadiet är att personens minne och uppmärksamhet försämras 
samt att vissa språkstörningar förekommer. Trötthet, initiativlöshet och koncentrations-
svårigheter är andra symtom som kan visa sig. Personen är själv medveten om sina 
problem och det är inte ovanligt att den insikten ger depression och ångest. Personen 
klarar det mesta i den dagliga livsföringen. I det andra stadiet fortsätter minnet att 
försämras, de gamla minnena från barndomen finns oftast kvar, däremot försvinner ”här 
och nu”. Detta ställer ofta till konflikter inom familjen som har svårt att förstå vad som 
händer med personen. Sjukdomen påverkar personens förmåga att tolka olika 
kroppssignaler som beröring, syn, hörsel och smak. Det ger svåra konsekvenser i den 
dagliga livsföringen med nedsatt aptit, syn- och hörselhallucinationer och sömnlöshet. 
Personen får svårt att avgöra om hon sovit och det är vanligt att man vänder på dygnet. I 
detta stadium blir språkproblemen allt större och det uppstår även läs- och 
skrivsvårigheter. Personen är nu beroende av hjälp för att klara sin dagliga livsföring och 
det är vanligt med flytt till annat boende. I det sista stadiet är personen helt beroende av 
andras omsorg och omvårdnad. Återupprepning av tilltal och samtalsämnen är vanligt i 
den mån personen har talförmågan kvar, personen kan oftast inte förstå eller använda 
språket. Förmågan att sitta och gå försvinner och även ansiktsmimiken avtar. Kroppsliga 
förmågor som att hålla urin och avföring fungerar ej och slutligen upphör förmågan att 
svälja (Abrahamsson, 2003, s. 40-41).  
 
 

Forskning om demensvård och dagverksamhet 
Den forskning som finns om dagverksamhet för personer med demenssjukdom kan sägas 
vara relativt omfattande eftersom den täcker alltifrån det medicinska perspektivet där 
sjukdomen demens står i fokus till personalens bemötande av personer med 
demenssjukdom och olika samhällsekonomiska frågor.  

Demensvård  
Stora förändringar har skett av hela äldrevårdstrukturen de senaste tjugo åren, antalet 
äldre över 80 år har ökat stort och vårdansvaret av de äldre har flyttats över till 

 9



kommunerna. I Sverige har vården för personer med demens av tradition inneburit 
institutionsvård under lång tid, men i slutet av 1990-talet var dagvård eller en 
kombination dagvård och hemhjälp den vanligaste formen. Andra alternativa vårdformer 
var växelvård och slutligen gruppboende. En av anledningarna till förändringen av 
institutionsvård till dagvård och hemhjälp, var att det visade sig att flytt i kombination 
med ny miljö förstärkte symtom som oro, rastlöshet och förvirring hos den demenssjuke 
(Malmberg & Oremark, 1987, s. 11; Nygård, 2000, s.22; Wimo & Sandman, 1999, s. 18). 
De sista åren har dock dagvård och anhöriganställning som insats minskat, däremot har 
korttidsvård, hemhjälp och anhörigbidrag ökat något (Socialstyrelsen, 2005, s. 48). 

I sin bok ”Demensvård för nästa sekel” beskriver författarna Wimo och Sandman 
(1999) dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Deras beskrivning är att den 
har en stödjande och aktiverande funktion eller att den syftar till att avlasta anhöriga. 
Deras rekommendationer är att verksamheten bör bedrivas i en handikappanpassad 
lägenhet eller hus för att skapa en hemlik miljö och att två till tre specialutbildade 
personer kan ta hand om fem till tio personer. Det är viktigt att de aktiviteter som erbjuds 
på dagverksamheterna är anpassade till den dementes förmåga, behov och tidigare 
livshistoria. Författarna påpekar även att det är viktigt att inte överaktivera de 
demenssjuka och menar att det måste finnas inplanerad inaktivitet och vila under dagen. 
De konstaterar att även om personalen hade individuell kunskap om besökarna på 
dagverksamheten så gavs omsorgen trots det i form av gruppaktiviteter och den 
individuella hänsynen var svår att tillgodose. Syftet med aktiviteterna var många gånger 
att upprätthålla ordningen i den stora gruppen besökare. De menar att dagverksamhet har 
sitt värde i det sociala perspektivet, men att det inte finns några belägg för att 
dagverksamhet skulle skjuta upp försämringen av hjärnskadan. (a.a., s. 48, 67). 

I Hansson, Samuelsson och Bergs (1996, s. 47-49) kartläggning av dagverksamheter i 
Sverige framkommer det att personalen på dagverksamheterna ansåg att det övergripande 
målet var att skapa social samvaro och gemenskap för deltagarna. De aktiviteter som 
personalen rangordnade som allra viktigaste var måltiden och iordningställandet av den. 
Personalen uppfattade hushållsgöromål som enkla att klara av även för den som lider av 
svår demenssjukdom. Svidén och Hansson (1996, s. 35) har i sin undersökning av en 
dagverksamhet också de kunnat konstatera att måltiden är den aktivitet som har den 
största betydelsen framför andra. En summering av deras studie kan kort beskrivas med 
att måltiden styr verksamhetens övriga aktiviteter så till grad att de blir rutiniserade och 
omöjliggör en individuellt anpassad verksamhet. De antyder att grupperna är alltför stora 
för att personalen ska kunna ge gästerna ett individuellt bemötande och att de därför inte 
alltid förmår att väcka de demenssjukas intresse och engagemang.  
 

Metod och inriktning  
Av de metoder och inriktningar som används på olika dagverksamheter och som 
rapporteras i Schwartz (1992), Svidén och Hanssons (1996) studier kan nämnas 
mentalstimulering, resursstimulering, verklighetsorientering, validering och reminiscens. 
Mentalstimulering syftar till att stimulera och förbättra patientens psykiska tillstånd 
genom att träna personens minne och orienteringsförmåga. Det anses viktigt att kräva lite 
mer än vad personen förmår klara av, i syfte att personen inte ska bli mentalt 
understimulerad. Resursstimulering innebär att personalen fokuserar på personens 
levnadsbeskrivning som talar om intressen, tidigare yrkesverksamhet och hur man klarar 
sig hemma (Svidén & Hansson, 1996, s. 11). 
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Verklighetsorientering eller realitetsorientering beskrivs innebära en process där 
personalen kontinuerligt påminner patienten om tid, plats och person samt att miljön är 
tydligt strukturerad för att underlätta medvetenhet om omgivningen. En metod som visat 
sig förbättra den demenssjukes verbala förmåga, men däremot påverkas inga andra 
förmågor (Schwartz, 1992, s. 51-52; Svidén & Hansson, 1996, s. 11).  

Validering innebär att personalen har ett bekräftande och empatiskt förhållningssätt, 
att de tar den äldres känslor och upplevelser på allvar och att de accepterar den verklighet 
som den äldre upplever. Validering utgår från att det finns en orsak bakom den 
desorienterade äldre personens beteende. Smärtsamma känslor som uttrycks försvinner 
när de erkänns och valideras av en tillitsfull lyssnare, men om dessa känslor ignoreras 
eller trycks ner kommer de att öka i styrka. Empati bygger upp förtroende, minskar oro 
och återupprättar värdighet, enligt metodens skapare, Feil (1994, s.12-13).  

Reminiscens har som syfte att uppliva gamla minnen från förr genom bilder, musik 
eller samtal om gamla tider. Reminiscens anses hjälpa personen med demenssjukdom att 
knyta ihop delar av sitt tidigare liv. Feil (1994, s. 90) anser dock att denna metod inte 
fungerar om personen har en långt gången demenssjukdom. Wimo och Sandman (1999) 
har funnit att reminiscensterapi har ett stort värde för personen med demenssjukdom och 
att den fungerar som ett sätt att stärka personens självkänsla och självbild. En alltför 
fokuserad minnesträning har däremot visat sig ge personen med demenssjukdom 
negativa effekter i form av stress och frustration. Minnesträning har inte heller visat sig 
ha några bestående effekter på minnesfunktionen (a.a., s. 67). 
 

Bemötande 
Det symtom i demenssjukdomen som anses vara mest problematiskt för den sjuke, är 
förlust av kommunikationsförmåga, med det menas både den verbala kontakten och 
förståelsen av det verbala språket. Det ställer stora krav på personalen som ska tolka de 
behov personen har och för att detta ska fungera krävs kontinuitet och närhet i deras 
relation. Författarna Wimo och Sandman ger exempel på möten med svår ångest och 
aggressivitet där personalen inte längre kan förhålla sig professionell till situationen. De 
betonar betydelsen av att erbjuda personalen regelbunden handledning (Wimo & 
Sandman, 1999, s. 37-41). 

Beck-Friis poängterar att det är viktigt att vårdpersonalen ”… har tid och kan låta bli 
att instruera, styra och ställa med patienten, som har svårt att förstå verbal instruktion” 
(1988, s.28). Enligt författaren gäller det också att inte kräva för mycket eller för litet av 
personen med demenssjukdom eftersom hon/han oftast är mycket stresskänslig (a.a., s. 
77). 

En studie som varit intressant för denna rapport är Kärrmans (2002) undersökning 
som även den fokuserar på personalens upplevelser. Hennes syfte har varit att beskriva 
personalens upplevelser av positiva faktorer i omsorgen av personer med 
demenssjukdom. Resultatet visar att bemötande och förmåga att skapa en gemenskap 
med den äldre är avgörande för en positiv upplevelse i arbetet med personer med 
demenssjukdom (a.a., s. 14). 

Kihlgren (1999, s. 26-27) har i ett projekt funnit att en integritetsfrämjande omvårdnad 
förbättrar funktioner hos patienter med demenssjukdom. Med denna integritetsfrämjande 
omvårdnad inriktar personalen sina aktiviteter till att befrämja tillit, autonomi och ur 
detta växer en gemenskap fram mellan patient och personal. Hon konstaterar att 
kunskapen hos vårdaren är av avgörande betydelse för en god omvårdnad. Det 

 11



framkommer även i Harsebos (refererad i Kärrman, 2002, s. 5) avhandling att kvalitén på 
vården förbättrades genom den ökade medvetenheten som utbildningen gav och 
dessutom fick personalen en mer positiv attityd till äldre personer med demenssjukdom. 
Edberg (2002, s. 161-163) konstaterar även hon att den individuellt anpassade 
omvårdnaden ger en positiv effekt både för vårdpersonalen och för den demenssjuke. 
Den kunskap personalen har om den sjukes bakgrund bidrar till en mer personlig relation 
dem emellan. 
 

Störande beteende 
Hallberg (1997) har i sin avhandling undersökt problematiska beteenden hos 
demensdrabbade personer. Hennes uppfattning är att … ”ett störande beteende är 
meningsfullt för den som stör” (s.14). Hon beskriver hur demenssjukdomen medför 
nedsättning av individens intellekt, viljestyrka och motoriska funktioner vilket innebär att 
personen kan ha svårt att handla på ett begripligt sätt för omvärlden. Sett utifrån kan 
beteendet verka störande, svårbegripligt och ibland verka medvetet elakt. Den 
demenssjukes beteende blir ”fel” i förhållande till det som betraktas som ”normalt”. 
Hallberg beskriver hur patientens problem även blir vårdarens problem. Patienten har en 
progredierande sjukdom för vilket det inte finns något bot och den maktlöshet som 
personalen känner inför den allvarliga sjukdomen förstärks ytterligare av ett störande 
beteende som personalen inte kan komma undan. Författaren menar att det gäller för 
personalen att använda all sin fantasi och inlevelseförmåga för att förstå patientens 
situation och varför han agerar som han gör. Eftersom patienten själv ger otydliga eller 
inga tecken på sin situation finns det en risk att man som personal avlägsnar sig från den 
demenssjuke och att de dagliga sysslorna utförs på ett tekniskt och opersonligt sätt (a.a., 
s. 120-122). 
 

Miljöns betydelse 
Hallberg (1997) beskriver vidare hur den demenssjukes nedsatta förmåga att klara stress 
gör honom känslig för stressfaktorer som trötthet, överväldigande stimuli, förändringar i 
miljö och rutiner. Det är därför viktigt att personalen både med kroppsspråk och med sitt 
agerande signalerar en lugn arbetstakt. De aktiviteter som erbjuds måste anpassas till 
varje persons rytm. En miljö som inte är anpassad till den demenssjuke kan resultera i att 
personen fungerar på en lägre funktionell nivå än hon faktiskt har (a.a., s. 35-38). 

Även Wimo och Sandman (1999) beskriver med liknande ord hur de 
beteendestörningar som kan drabba personen med demenssjukdom beror på personens 
oförmåga att tolka sin omgivning. Det är därför viktigt att skapa miljöer som är lätta att 
tolka. Den demenssjuke blir allt känsligare för miljöförändringar när sjukdomen 
fortskrider och en flytt kan bli oerhört stressfylld och orsaka ytterligare förvirring, 
olycksfall eller till och med resultera i dödsfall (a.a., s. 48). 

I en artikel i tidningen Social Forskning diskuteras huruvida en positiv miljö påverkar 
sjukdomens förlopp, men man har dock inte funnit något som bevisar att så är fallet. I 
samma artikel beskrivs hur det individuella omhändertagandet och inte en generell 
omvårdnad ger en för patienten bättre omsorg (Sandman, 1998, s. 8-9). Inte heller 
Nygård (2000, s.11) har funnit att personer med demens klarar sig bättre i hemmiljö, men 
hon menar att mycket tyder på att välkända föremål, rum och gamla vanor är 
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betydelsefullt för personen. Det ger en känsla av identitet och integriteten som befrämjas 
av att bo kvar i sitt eget hem. 
 

Anhöriga 
I en av Socialstyrelsens (2005, s.18) lägesrapporter redovisas att de anhörigas informella 
hjälp till personer över 75 år har ökat med 10 procent jämfört med år 1994. Vård i 
hemmet är beroende av att anhöriga är villiga och de orkar ge hjälp. Eftersom 
demenssjukdomar blir vanligare ju äldre man blir, innebär det att en person som lever 
tillsammans med den demenssjuke ofta själv är äldre och kan ha en sviktande hälsa. Alla 
är överens om att utan de anhörigas insatser skulle dagens vård och omsorg inte fungera 
(Malmberg & Oremark, 1987, s. 9; Wimo & Sandman, 1999, s.85). 

Ett flertal rapporter och studier visar på de anhörigas känsla av bundenhet och deras 
stora behov av stöd. Furåker & Mossberg (1997, s.19) redovisar i en artikel att 73 procent 
av anhöriga till demenssjuka uppger sig alltid eller ofta vara bundna till den sjuke. 
Författarna menar att familjeband skapar ett socialt tryck att ställa upp som vårdare. I en 
annan studie var syftet att undersöka hur dagverksamheten upplevdes som stöd för 
anhörigvårdaren. Det visade sig att efter fyra månader på dagverksamheten var känslan 
av bundenhet och belastning oförändrad. Däremot var den oro som anhörigvårdaren 
kände betydligt lägre än innan dagverksamheten startade (Samuelsson & Malmberg, 
1999, s. 8). Det finns även en annan sida av att vara anhörigvårdare som visar på ett stort 
engagemang och som ger den anhörige en positiv känsla av att göra en meningsfull och 
viktig insats (Hellström, 2005, s. 34; Malmberg & Oremark, 1987, s.48; Wimo & 
Sandman, 1999, s.85). 

Furåker & Mossberg (1997, s.19) berättar att många anhörigvårdare har svårt att lita 
på andras hjälp och omsorg och har svårt ta emot hjälp, något som de menar skulle 
motverkas med tidiga insatser från kommunen. Fratiglioni et al. (2001, s.17, 27) nämner 
även de betydelserna av preventiva insatser som ger positiva konsekvenser både för 
personen, familjen samt på samhällsnivå. En annan synpunkt är den att personal på 
dagverksamheten kan se vad den dementa fortfarande kan och stimulera detta, till 
skillnad från anhöriga som mer ser sådant som den demente inte klarar av själv längre 
(Lundström, 2000, s.32). 

I Hellströms avhandling Parrelationer i förändring vid demenssjukdom, visas att 
relationen har stor betydelse för makarna och författaren menar att detta måste ställas mot 
vårdens traditionella fokusering på individen och att större hänsyn bör tas till den 
livskvalité det kan vara att få ha kvar sin nära relation och vara ett stöd för varandra 
(Hellström, 2005, s.36). 

I de rapporter där dagverksamheter granskats framkommer det att de allra flesta 
anhöriga är mycket nöjda med det stöd och den känsla av frihet som dagverksamheten 
erbjuder. Det visar sig dock att dagverksamheten inte passar alla och att många avsäger 
sig det stödet. Orsaken till att de avstår varierar, men flera kriterier anses måste uppfyllas 
för att dagverksamheten skall upplevas positiv: individuellt anpassad, hämtning och 
skjutsning viktig, bra kontakt med anhöriga, meningsfulla aktiviteter, flexibla tider, 
upplevd samhörighet och en ej för hög avgiftsnivå. Det konstateras även att 
dagverksamheten är mindre anpassad för gravt dementa och ”trötta” deltagare 
(Samuelsson & Malmberg, 1999, s. 32, 39; Socialstyrelsen, 2004, s. 44). 
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Ekonomiska aspekter 
I de rapporter och studier som påträffats i ämnet dagvård för personer med demens kan 
ett tydligt intresse och samband till samhällets ekonomi märkas. Det är många som 
nämner det faktum att det är den särskilda boendeformen och de gravt dementa som 
kostar mest. Totalt beräknas det finnas cirka 50 000 – 60 000 personer med demens i eget 
boende och av dem har cirka 16 000 måttlig till svår demens (Socialdepartementet, 2004, 
s.101). Demensvården uppgår till cirka 40 procent av äldreomsorgens totala kostnader 
(Wimo, Eriksson, Strömberg, Brydolf & Sahlin, 1995, s. 8). 

Det har gjorts några försök med att räkna på de kostnader som demenssjukdomen 
medför i Sverige, men det finns stora inbyggda svårigheter i det uppdraget och det 
konstateras att de siffror som redovisas är mycket osäkra. Redan år 1988 konstateras i 
Läkartidningen att dagvård har en gynnsam effekt för personen med demenssjukdom och 
dennes anhöriga. Det kan däremot inte uppvisas några säkra siffror på de kostnader som 
demenssjukdomen medför. Artikeln avslutas emellertid med ett påstående att utan 
dagvården hade hjälpbehovet varit större (Wimo et al., 1988, s.729-733). 

Sex år senare beskriver Wimo, Karlsson, Sandman och Winblad (1994, s.5-6) den 
svenska åldringsvården som en tickade bomb och ifrågasätter den struktur som finns 
inom äldreomsorgen. De rapporterar hur förekomsten av demenssjukdomar kommer att 
öka i Sverige som en följd att antalet mycket gamla ökar. En effekt som får en ekonomisk 
konsekvens till följd av en kraftigt ökande vårdkonsumtion. Det beräknas att år 2025 
kommer det att finnas 582 000 äldre över 80 år, vilket är cirka 130 000 fler än år 2000. 

I boken Demensvård för nästa sekel redogörs för en undersökning gjord 1991, då 
årskostnaden för särskilda boenden för personer med demenssjukdom beräknades vara 
200 000 kronor och dagvårdens kostnader beräknades till 120 000 per person och år. 
Författarna varnar för att det finns ett dolt behov av ökade resurser som blir synligt först 
när de anhöriga sviktar och inte orkar längre (Wimo & Sandman, 1999, s.83, 88). 

Ett generösare utbud av stöd till anhöriga behöver inte medföra mer utnyttjande av 
offentlig omsorg, snarare mindre enligt Socialstyrelsen (2004, s.7). Detta faktum är något 
som även Svenska Kommunförbundet (2001, s.22-23) resonerar om i en bok som är ett 
underlag för politiska prioriteringar inom kommunen. De menar att det kan vara 
kortsiktigt att spara pengar genom strikta behovsbedömningar, men medger dock att det 
inte finns några undersökningar som bevisar att det är ekonomiskt lönsamt att vara 
generös och tillgodose små hjälpbehov. Den norska forskaren Lingsom (1997, s.250 – 
252) har emellertid i sin avhandling The Substitution Issue funnit, att desto enklare det är 
att få hjälp från kommunen, desto lättare har de anhöriga att hjälpa den äldre anhörige. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den mesta forskningen som berör 
dagverksamhet för personer med demenssjukdom fokuserar på de svårigheter och 
problem som finns inom demensvården samt på dagverksamheten som anhörigstöd. Det 
som framkommit kan kort beskrivas med att personalens utbildning är viktig för ett bra 
bemötande och en god demensvård samt att dagverksamheten har en stor betydelse för 
både den sjuke och dennes anhörige. Det finns mycket litet forskat om hur personen med 
demenssjukdom själv upplever dagverksamheten eller sin livssituation. Det förekommer 
ett litet antal undersökningar om vad som görs för de äldre och om hur personalen 
beskriver sitt arbete på dagverksamheten. En av de undersökningarna är Kärrmans (2002) 
rapport där vårdpersonal beskriver sina positiva upplevelser av att arbeta i demensvården. 
Hennes studie har dock mera karaktären av utvecklingsarbete än regelrätt forskning. 
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Teoretisk referensram 
Som teoretisk referensram för studien har jag valt att använda Maslows behovsteori. Det 
som gör dagverksamheten speciell är att deras gäster själva inte kan tillgodose sina behov 
på grund av sjukdom och Maslows behovsteori grundar sig på att den anses som 
allmänmänsklig och något som berör alla människor och därmed även personer med en 
demenssjukdom. Teorin fångar de olika behov som personen med demenssjukdom oftast 
har svårt att själv ge uttryck för. Med teorins hjälp kan det prövas hur personalens 
beskrivning av arbetet svarar mot gästernas behov enligt Maslows behovsteori. Tornstam 
beskriver i sin bok ”Åldrandets socialpsykologi” att Maslows teori mycket väl kan 
användas i vårdmiljöer för att granska i vilken grad de underlättar eller försvårar de 
behov som beskrevs av Maslow (Tornstam, 2001, s. 216 -217). 

Kritik har riktats mot Maslows hierarkiskt ordnade behov, men han menade att det 
givetvis finns undantag till denna rangordning som här presenterats, även om de flesta 
personer som han arbetade med uppvisade sina basbehov i den nämnda ordningen. Han 
gav exempel på hur vissa kreativa människors drivkraft att uppnå självförverkligande, är 
starkare än deras behov av uppskattning och samhörighet (Maslow, 1970, s.51-52). 
Ytterligare kritik som kan framföras mot denna teori är det faktum att någon måste 
identifiera basbehoven. Den person som står i fokus för omsorgen i denna rapport har 
stora svårigheter att själv definiera sina basbehov på grund av sin demenssjukdom. Det 
blir istället de människor som finns i personens närhet som får den uppgiften. Det är 
kommunens biståndshandläggare som avgör om personen har behov av dagvård och 
därefter är det anhöriga och personalen på dagverksamheten som bestämmer vad och hur 
stort gästens behov är. 

Maslows behovsteori beskriver hur människans behov följer en bestämd turordning. 
Den amerikanske psykologen Abraham. H. Maslow (1908 – 1970) beskrivs som en 
modern humanist med en grundsyn om att människan har ett medfött jag, att hon är fri, 
har förnuft och har en framtidsoptimism (Thorsén, 1997, s. 72). De begrepp som Maslow 
(1970, s. 35-46) grundlade sin teori på utgår från människans grundläggande basbehov 
och rangordnas därefter enligt nedanstående: 
 
Fysiologiska behov
Till de fysiologiska behoven anses de klassiska exemplen hunger, törst och sex 
tillhöra. De är våra starkaste behov och nödvändiga för individen och för 
människans överlevnad som art. Maslow menade att dessa behov är så starka att 
inga andra behov kan göra sig påminda om inte de fysiologiska behoven blivit 
något så när tillfredställda. 

 

Trygghet  
När de fysiologiska behoven är någorlunda tillfredställda uppstår ett nytt behov och 
denna gång i form av ett trygghetsbehov. Detta behov beskrevs ha en psykologisk 
mening som att känna sig säker, känna stabilitet, ha struktur i tillvaron och att inte 
känna rädsla eller oro. 
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Samhörighet 
Efter att de två första grundläggande behoven blivit tillfredställda medvetandegörs 
behovet av samhörighet och tillgivenhet till andra personer. Det tar sig i uttryck i 
form av en längtan efter en nära relation till andra i form av familj, partner, barn 
eller vänner. Maslow refererade till individens behov av att känna 
grupptillhörighet. 

 

Uppskattning 
Behovet av uppskattning kommer därefter och Maslow menade att alla människor 
med några få undantag, har behov av uppskattning för det man gör. Det kan vara 
uppskattning från familjen, vänner eller arbetslivet. Att vara respekterad, känna sig 
värdefull och behövd ger människan tillfredställelse och en bättre självkänsla. 

 

Självförverkligande 
Även när alla tidigare nämnda behov är tillfredställda, är vi ändå inte nöjda. Det 
som händer är att de inre behoven i form av våra förmågor och talanger måste få 
förverkligas. Ett exempel på det är att vissa människor är musikaliska och de 
behöver få utöva det för att känna en riktig tillfredställelse. 
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Metod 

Metodval 
Denna rapport använder sig av kvalitativ metod med två fokusgrupper. Eftersom syftet 
med rapporten är att undersöka vad personalen på dagverksamheten har för uppfattning 
om vad de har att erbjuda personer med demenssjukdom, kan den kvalitativa metoden 
anses vara lämplig då intresset är att studera hur människor uppfattar och tolkar den 
omgivande verkligheten (Backman, 1998, s. 47). I den litteratursökning som gjordes 
inför denna rapport visade det sig att flertalet forskare i sina undersökningar avseende 
dagverksamheter använt sig av enkätundersökningar och i något fall observationsstudier. 
Det inte påträffats några kvalitativa intervjuer med personal som arbetar inom 
dagverksamhet specifikt, däremot finns intervjuer gjorda med vårdpersonal inom 
demensvården. Detta förhållande gjorde att metoden blev extra intressant att använda.  

Studien har en fenomenologisk ansats eftersom avsikten är att utifrån personalens 
egna ord och beskrivningar få en uppfattning av vad de anser vara viktigt i deras arbete. 
Kvale (1997, s. 54) beskriver att fenomenologin har ett samband med forskarens 
intentioner att förstå olika sociala fenomenen utifrån den intervjuades egna perspektiv 
och att det är dennes subjektiva verklighet som gäller. 
 
Fokusgrupp  
Den datainsamlingsmetod som använts i denna rapport är fokusgrupper, en metod som 
kan beskrivas som en gruppintervju där deltagarna utifrån ett givet område diskuterar 
kring ett ämne. Billinger (2005) beskriver hur denna metod kan användas för andra 
syften som att lösa en konflikt, finna en ömsesidig förståelse, att förändra attityder eller 
för att fatta ett beslut. Avsikten med denna rapport är att enbart samla in data i 
forskningssyfte. Det är inte den enskildes föreställning som är intressant i denna rapport, 
utan fokus riktas mot personalgruppernas kollektiva uppfattning om arbetet på 
dagverksamheten. Billinger menar dessutom att individen inte enskilt väljer sina 
värderingar och åsikter, utan ansluter sig till olika sociala gruppers hållning i olika frågor. 
Det innebär att i fokusgruppen ges deltagarnas kollektiva bild av det diskuterade ämnet. 
Betoningen ligger på det kulturella mer än det individuella (a.a., s. 169-170). 

Den historiska bakgrunden till fokusgrupper finns beskrivet från år 1920, men 
metoden blev känd först på 1940-talet genom sociologerna Robert Merton och Paul 
Lazarsfelds arbete. Det var under andra världskriget som de började använda sig av 
fokusgrupper i syfte att ta fram och utvärdera propagandamaterial för hemmafronten. 
Man skapade träningsmanualer för trupperna och undersökte sociala fenomen som 
rassegregation inom armen. De följande 30 åren kom fokusgrupper mest att användas i 
syfte att göra marknadsundersökningar. De senaste åren har metoden kommit att 
användas inom alltfler områden som sociologi, pedagogik, socialmedicin och 
folkhälsovetenskap och då med syftet att bland annat studera människors föreställningar, 
attityder och värderingar inför ett visst ämne (Wibeck, 2000, s. 17-19). 

Användandet av fokusgrupper som undersökningsmetod innebär att man samlar en 
grupp människor som under en begränsad tid diskuterar ett givet ämne med varandra. 
Diskussionen startas och leds av en samtalsledare och eftersom målet med fokusgruppen 
är att deltagarna skall prata fritt med varandra innebär det att samtalsledarens roll bör 
vara relativt tillbakadragen. Metoden kan användas för att studera innehållet, det vill säga 
gruppens uppfattningar, åsikter, attityder och tankar, men också för att studera själva 
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interaktionen i gruppen. Detta beroende på vilket fenomen som ska undersökas i 
rapporten. Metoden används ofta som en av flera undersökningsmetoder för att 
exempelvis utveckla frågeområden för enkäter eller inför djupintervjuer (Wibeck, 2000, 
s. 9 – 10, 20). 
 
Urvalsförfarande 
Urvalet bestämdes till att bestå av två personalgrupper eftersom antalet anställda på en 
dagverksamhet skulle vara för litet för att ge tillräckligt material för studien. De kriterier 
som styrde urvalet av dagverksamheter utgjordes av följande: verksamheten skulle vara 
inriktad mot personer med demenssjukdom, besökarna skulle vara över 65 år och bo kvar 
hemma. En sökning gjordes på Stockholm stads hemsida med aktuella dagverksamheter 
och det visade sig finnas 51 stycken olika dagverksamheter registrerade. En rundringning 
inleddes till de verksamhetschefer som var aktuella och efter två positiva svar nöjde jag 
mig med det. Därefter togs kontakt med respektive arbetsplats för en muntlig förfrågan 
och båda ställde sig positiva. Personalgrupperna bestod av fem respektive tre anställda 
och alla kom att medverka i fokusgrupperna. 

Urvalsförfarandet kan med Trosts (2001, s.30) termer betecknas vara ett 
bekvämlighetsurval. Urvalet av deltagarna är teoretiskt motiverat eftersom de valts 
utifrån studiens mål och enligt Tursunovics (2002, s. 66) resonemang är denna typ av 
urval att föredra framför ett slumpmässigt urval. Dels av den anledningen att antalet 
deltagare är alltför begränsat för att vara representativt för en större population och dels 
ger det deltagare som är kapabla att utveckla en meningsfull diskussion. Det finns fler 
fördelar med att använda redan existerande grupper eftersom det kan underlätta för de 
personer som är ovilliga att komma till tals och det innebär även att rekryteringen av 
deltagare underlättas. De negativa med att använda befintliga grupper kan vara att vissa 
ämnen förbigås, eftersom de tas för givna av gruppen eller att vissa ämnen utelämnas för 
att undvika konflikt i gruppen (Billinger, 2000, s. 52). 
 
Intervjuförfarande 
De frågeområden (bilaga 1) som skulle användas under fokusgruppen arbetades fram 
utifrån rapportens frågeställningar och med hjälp av den litteratur jag läst i ämnet samt 
mina egna erfarenheter. Frågeområdena behandlade spörsmål om dagverksamhetens mål 
och om vilka egenskaper som krävs för att arbeta där, vad dagverksamheten betyder för 
besökaren och vem besökaren är samt dagverksamhetens inriktning och aktiviteter. 
Frågeområdena skickades tillsammans med ett informationsbrev (bilaga 2) till 
personalgrupperna cirka en vecka innan sammankomsten. Den ena fokusgruppen 
bokades vid ett personligt besök och den andra tiden bokades via telefon efter det att alla 
på arbetsplatsen tagit del av informationen. Ett informationsbrev skickades även till 
respektive verksamhetschef (bilaga 3). 

De båda fokusgrupperna genomfördes under två påföljande dagar och efter önskemål 
från båda personalgrupperna skulle samtalet starta i anslutning till att gästerna gått för 
dagen. Det betydde att jag var på plats strax efter klockan 14.00 och personalen var då 
igång med att städa undan efter dagens kaffestund. Varje sammankomst startade med lite 
småprat i väntan på att alla skulle bli klara med sitt och därefter kunde vårt samtal starta. 
Då alla i personalen samlats gav jag en kort presentation av mig själv och studien och 
information om att de kunde avbryta deltagandet när som helst om de så önskade. 
Därefter gavs en kort beskrivning av tillvägagångssättet och att de kunde prata fritt 
utifrån de frågeområden som fanns. Jag förklarade att min roll som fokusgruppledare var 
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att lyssna på deras samtal och att jag endast vid behov skulle introducera nya 
frågeområden. Det poängterades att det var de som hade erfarenheten och kunskapen 
inom området och att jag inte var ute efter att hitta rätt eller fel. Efter att ha konstaterat att 
inga oklarheter fanns startades fokusgruppen. 

Varje intervju inleddes med att jag bad att alla skulle presentera sig med förnamn, 
antal år inom äldreomsorgen och nuvarande arbetsplats samt ange eventuell utbildning 
innan bandspelaren startades. De frågeområden som skulle behandlas delades ut till 
samtliga personer i gruppen. Båda intervjuerna spelades in på band och pågick i knappt 
en timme vardera. Tiden gick snabbt och båda intervjuerna avslutades efter planerad 
tidsåtgång. 
 
Transkribering och analys 
Utskrifterna gjordes av mig direkt efter att intervjuerna avslutats. Transkriberingen 
fungerade bra, trots att det var fem deltagare i den första gruppen var det inga problem att 
höra vad var och en sa. De pratade inte i munnen på varandra så ofta som jag befarade. 
Till min hjälp hade jag anteckningar hur deltagarna var placerade och deras namn något 
som underlättade eftersom det var svårt att känna igen rösterna, men efter hand som 
transkriberingen pågick löste det sig. Det gick däremot inte att urskilja vem det var som 
hummade och vem som höll med i samtalet. 

De första utskrifterna gjorde jag ”grovt”, för att några dagar senare åter lyssna på 
bandet och då finjustera och fylla i där missar uppstått. Det visade sig att det är lätt att 
övervärdera sin tolkningsförmåga och att missuppfatta vad som sägs. Utskrifternas 
formulering har transkriberats från talspråk till skriftspråk med en viss omarbetning av 
språket i det att stakningar och upprepningar uteslutits. I syfte att få en överblick av vad 
som sägs och avgöra huruvida personerna är överens har alla instämmande hummanden 
och de tillfällen man pratat samtidigt eller avbrutit varandra tagits med. De citat som 
används i rapporten är alla transkriberade till skriftspråk. Under själva transkriberingen 
antecknades nyckelord på lappar med olika färg för respektive personalgrupp, dessa 
nyckelord kom senare att användas i analysen av materialet. 

Det finns olika sätt att analysera en intervju och valet av metod bestäms av intervjuns 
syfte. Eftersom avsikten i detta fall var att undersöka de två fokusgruppernas 
gemensamma uppfattning, har innehållet i materialet från de två intervjuerna analyserats 
utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Den har inspirerats utifrån Kvales (1997, s.174) 
redogörelse av meningskategorisering. Han beskriver exempelvis att kategorierna kan ha 
utvecklats i förväg eller utvecklats under analysens gång exempelvis från 
intervjupersonernas olika språkliga uttryck. 

Analysens mål har i detta fall varit att finna och beskriva det karaktäristiska i 
personalens gemensamma uppfattningar. Analysen gick ut på att söka efter 
meningsbärande enheter, och finna gemensamma mönster och teman. Med hjälp av de 
nyckelord som tidigare antecknats skapades fem olika kategorier. Dessa kategorier var 
följande; metod och inriktning, aktiviteter, personalens roll, dagverksamhetens betydelse 
samt dagverksamhetens gäster. Detta gav en överblick över förekomsten av vissa 
uttalanden och materialet kunde därefter granskas med utgångspunkt från uppsatsens 
frågeställningar. Materialet från båda intervjuerna har behandlats lika och i de exempel 
där de skiljer sig markant åt uppmärksammas detta i resultatanalysen. Det kunde dock 
konstateras att det fanns många likheter i de två personalgruppernas utsagor. 
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Etiska överväganden  
Enligt Humanistisk-samhällsvetenskapliga rådet (1999) bör de etiska forskningskraven; 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav i möjligaste 
mån beaktas. Förutom det brev som skickades med information om studien, informerades 
personalen även muntligt om syftet till studien samt hur intervjun skulle gå till i samband 
med själva intervjun. Dessutom har information lämnats om att intervjun är frivillig och 
kan avbrytas när som helst. Upplysning gavs om att personer och platser avidentifieras i 
rapporten och att en viss ommöblering av plats och personer kan komma att göras i syfte 
att tillfredställa konfidentialitetskravet. Avseende nyttjandekravet som behandlar 
användandet av materialet, har personalgrupperna informerats att den färdiga rapporten 
kommer att publiceras i elektronisk form. Intervjupersonerna kommer att få ta del av den 
färdiga rapporten eftersom det fanns önskemål om detta.  
 
Tillförlitlighet och validitet  
Reliabilitet är det som avgör en studies tillförlitlighet, det vill säga hur noga mätningarna 
är gjorda och att det inte finns slumpmässiga mätfel som slarv under datainsamlingen och 
under bearbetningen av materialet. Exempel på förhållanden som ger bristande reliabilitet 
kan vara slarviga och oläsliga anteckningar, hörfel och missförstånd i samband med 
intervjuer, ouppmärksamhet och skrivfel under transkribering (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, & Wängnerud, 2003, s. 67). Tillfälliga fel kan aldrig uteslutas helt och därför 
menar Kvale (1997, s. 28) att det är viktigt att beakta betydelsen av fel som vi riskerar att 
införa genom vår design. För att minska risken att alltför stora skillnader skulle uppstå 
under fokusgruppintervjuerna och för att stärka tillförlitligheten i denna studie har båda 
fokusgrupperna genomförts efter samma intervjuguide och på likartat sätt båda gångerna. 
Ett annat sätt att stärka tillförlitligheten har varit att den tekniska utrustningen testats och 
kontrollerats noggrant innan intervjuerna skulle genomföras. Transkriberingen har även 
den genomförts grundligt, båda utskrifterna har kontrollerats och kompletterats två 
gånger. Knodel (refererad i Wibeck, 2000, s. 120) ser det som en fördel med 
fokusgrupper jämfört med annan kvalitativ forskning ur tillförlitlighetssynpunkt, 
eftersom utsagor kan jämföras mellan och inom grupperna. 

Validitet betyder att man verkligen undersöker det man avser att undersöka och inget 
annat, att det finns en överensstämmelse mellan teoretisk definition och vald metod 
(Esaiasson et al., 2003, s. 61). Att validera menar Malterud (1998, s. 157) är att 
ifrågasätta kunskapens giltighet och ett medel för kritisk reflektion under forsknings-
processen. Validering ska klarlägga vilken giltighet vår kunskap har och därför är det 
viktigt att metod och referensramar lämpar sig för att ge giltiga svar för de frågor som 
formulerats (a.a., s. 26). Eftersom studiens syfte fokuserar på personalens uppfattningar 
om det egna arbetet valdes en kvalitativ metod med fokusgrupper. Valet av metod för 
datainsamling gjordes med tanke på att intervjuaren inte skulle styra resultatet alltför för 
mycket. Billinger påpekar att med individuella intervjuer blir påverkan från intervjuaren 
större, eftersom mening och sammanhang konstrueras av den intervjuade och 
intervjuaren tillsammans. I en fokusgrupp är det deltagarna som konstruerar mening och 
handling i interaktion med varandra. Intervjuaren har visserligen inflytande på 
fokusgruppen genom att bestämma ämnet, men det anses ändå vara av mer obetydlig 
karaktär (Billinger, 2005, s. 171). I arbetet med att säkra validiteten i denna studie har 
mycket tid ägnats till att läsa tidigare undersökningar för att få en stabil bakgrund och 
därmed kunna formulera relevanta frågeområden för rapporten. I syfte att säkerställa 
validiteten har intervjuerna utförts på respektive arbetsplats där deltagarna kunde känna 
sig bekväma. Den fysiska omgivningen anses viktig för hur en intervju avlöper, eftersom 
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en ovan miljö anses hämma deltagarna i en diskussion (Wibeck, 2000, s. 31, 121). En 
fara för trovärdigheten i fokusgrupper är om deltagarna på grund av grupptrycket 
upplever att de inte vill eller kan säga vad de egentligen tänker. Jag uppfattade 
stämningen i de båda grupperna som lugn och vänlig, och att deltagarna inte verkade ha 
några problem med att prata i grupp, även om det fanns några som var mer tystlåtna än 
andra.  

Malterud (1998, s. 60-61) beskriver att generaliserbarheten visar huruvida 
forskningsresultatet kan sägas vara allmängiltigt för en större population. Hon menar att 
en generaliserbarhet är svår att påvisa eftersom det alltid finns begränsningar för 
tillämpningsmöjligheterna. En av förutsättningarna för att göra en generell tillämpning är 
att det urval som föregått undersökningen varit strategiskt lämplig. Kvale (1997, s. 210) 
menar att med en så kallad analytisk generalisering kan en bedömning göras i vilken mån 
resultaten från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en 
annan situation. Den granskningen bygger på en analys av likheter och skillnader mellan 
de båda situationerna och med hjälp av en väl motiverad argumentering görs det möjligt 
att bedöma riktigheten i generaliseringsanspråken. Syftet med denna studie har inte varit 
att dra några generella slutsatser och med tanke på att urvalsförfarandet är ett 
bekvämlighetsurval samt att undersökningen endast grundar sig på två fokusgrupper, 
görs heller inga generaliseringsanspråk.  
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Resultat 
I följande kapitel presenteras det jag uppfattat som de viktigaste tendenserna i 
intervjumaterialet från de två fokusgruppintervjuerna, men först ges en kort presentation 
av personalgrupperna och respektive dagverksamhet. Resultatet redovisas därefter utifrån 
fem kategorier enligt följande ordning; metod och inriktning, aktiviteter, personalens roll, 
dagverksamhetens betydelse samt dagverksamhetens gäster. I resultatet redovisas och 
fokuseras på personalgruppernas gemensamma uppfattningar om vad de anser sig ha att 
erbjuda sina gäster. 
 
Presentation av personalgrupperna och respektive dagverksamhet 
• Personalgrupp A – denna grupp består av fem personer, varav en arbetar deltid. Tre av 

dem har arbetat i dagverksamheten i cirka tio år och de flesta har nära tjugo års 
erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen. En har undersköterskeutbildning och 
övriga har med ett undantag vårdbiträdesutbildning. De har alla deltagit i olika 
demenskurser och föreläsningar genom åren. Dagverksamhetens lokal finns på 
bottenplanet i ett bostadshus och har tillgång till en uteplats. Antalet inskrivna gäster är 
cirka 30 personer, antalet besökare per dag varierar mellan 11 och 22 personer. 
Gästerna är i åldrarna 77 till 92 år, och är till övervägande delen kvinnor.  

• Personalgrupp B – denna grupp består av tre personer. De har arbetat i dag-
verksamheten mellan tre och fem år, och alla har tidigare erfarenhet av att arbeta inom 
äldreomsorgen. Två av dem har undersköterskeutbildning och en har arbetat som 
arbetsterapibiträde. De har alla deltagit i demenskurser och andra utbildningar som 
anordnats av arbetsgivaren. Dagverksamhetens lokal finns i anslutning till annan typ 
av verksamhet inom äldreomsorgen och den ligger några våningar upp. En stor 
balkong tillhör lokalen. Antalet inskrivna gäster är drygt tjugo personer och antalet 
besökare per dag är maximerat till 11 personer. Det är lika många kvinnor som män 
inskrivna på dagverksamheten och de är i åldrarna 75 till 95 år.  

Båda dagverksamheterna är lokaliserade inom Stockholm stad och båda lokalerna är 
handikappanpassade och ser trevliga ut, men framkallar ändå en känsla av 
”samlingslokal” hos mig. Det visade sig att dagverksamheterna är olika till sin driftform, 
i den meningen att den ena verksamheten drivs av kommunen och den andra i privat regi 
sedan ett par år tillbaka. Eftersom avsikten inte är att jämföra verksamheterna med 
varandra anser jag att driften av verksamheterna inte är intressant för denna rapport och 
väljer därför att inte notera detta vidare. 
 

Metod och inriktning 
En verksamhets inriktning eller metod kan beskrivas vara den bas eller grund som 
personalen har som stöd för sitt arbete. I litteraturen anges att det finns ett antal olika 
metoder och inriktningar som används på olika dagverksamheter. Det finns däremot inga 
angivna riktlinjer hur dagverksamheter ska bedrivas, utan det är enheten som driver 
verksamheten som bestämmer det. 

Det finns en stor skillnad härvidlag mellan de två dagverksamheterna som besöktes 
med anledning av denna studie. På den ena dagverksamheten har personalen själva 
sammanställt en speciell pärm med beskrivning och instruktioner hur olika 
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arbetsuppgifter ska skötas. Pärmen innehåller bland annat förslag på aktiviteter för 
dagverksamhetens gäster, instruktioner hur omvårdnadspärm ska användas och vilket 
ansvar kontaktpersonen har. Det finns även anvisningar om bemötande av gästerna, och 
personalens förhållningssätt inspireras av Feils (1994) valideringprinciper. Det innebär 
att personalen har ett bekräftande och empatiskt förhållningssätt till gästerna. Personalens 
egen beskrivning av arbetssättet var följande:  

”Att inte förneka det de säger, att leda in på annat spår…”   

”Om de frågar efter sin mamma, då kan man fråga: Vad heter din mamma? 
Och efter ett tag kan ju personen säga: Jamen, hon är ju död, jag är ju 
gammal. Då kan de ju komma på det själv utan att man behöver tala om 
det”.  

Den andra personalgruppen uppgav att de inte hade någon utarbetad och formulerad 
metod eller inriktning att arbeta efter. Det framkom emellertid att även de hade ett system 
med kontaktperson och en omvårdnadspärm för varje gäst. Deras arbetsmetod grundar 
sig på erfarenhet och känsla för den verksamhet som de har hand om, eller som en av 
dem säger:  

”Man lär ju känna dem, men ser ju vad det är som behövs.” 

 

Dagverksamhetens aktiviteter 
Ett av dagverksamhetens syften är att aktivera personen med demenssjukdom eftersom 
det är vanligt i personens sjukdomsbild att den tidigare initiativförmågan går förlorad. 
Det betyder att man kan få svårigheter med att klara sin dagliga livsföring och därför 
anses det viktigt att upprätthålla gamla vanor och rutiner för att förmågorna inte ska 
försvinna helt.  

De aktiviteter som erbjuds på de båda dagverksamheterna visar sig ofta ha en social 
prägel i form av gruppaktiviteter som samtal om gamla tider och gamla filmer, 
tidningsläsning, frågesport, bingo, sång, korsord, gymnastik, promenader och måltider. 
Personalen på de båda dagverksamheterna berättade att de planerar dagens aktiviteter 
beroende på vilka gäster som kommer och beroende på hur stämningen är bland gästerna. 
Aktiviteter måste även anpassas till lokalerna och antalet personal, och inför detta faktum 
utryckte personalen sin frustration över sin idétorka. De berättade att det var svårt att 
hitta lämplig sysselsättning för alla:  

”Man blir igensnöad, det finns inte mycket att syssla med, det finns inte 
mycket aktiviteter man kan…” 

”Det får inte vara för barnsligt och inte för svårt.” 

Det var inte alla som tyckte att avsaknaden av variation var något stort problem eftersom 
de menade att de flesta ändå glömde vad de gjort tidigare och därför gick det bra att 
upprepa vissa saker. Det blev visserligen mycket ”favoriter i repris” och det berättades att 
prata årtal och gamla tider var mycket uppskattat, ordspråk och gamla författare var 
andra populära teman. På det ena stället hade man en fast rutin med att läsa dagens 
tidningsnyheter. 
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Att införa nya aktiviteter på dagverksamheten har visat sig vara svårt och personalen 
konstaterar att gäster gärna vill titta på, men absolut inte pröva själva. De diskuterade om 
vad det berodde på, om det möjligen var så att gästen hade glömt och tyckte att det var 
pinsamt och jobbigt att bli påmind om det. Personalen beskrev hur gästen kunde stå med 
en pensel i handen och undra vad hon skulle med den till. Gästerna har olika 
undanflykter för att vifta bort situationen, t ex: 

”Det där har jag gjort så mycket i mina dagar, det vill jag inte hålla på med 
nu.”  

Frågesport och minnesträning var något båda personalgrupperna nämnde som en annan 
vanlig aktivitet. Det fanns dock delade meningar i grupperna huruvida gästerna 
uppskattade det eller inte. Flera ur personalen menade att olika typer av frågesporter var 
något som gästerna verkligen tyckte om, samtidigt som en annan sa att det berodde nog 
på hur långt personen kommit i demenssjukdomen. Det berättades vilka knep gästerna 
hade för att dölja att de inte kunde och hur man på olika sätt förvarade sig med att de 
visste, men hade inte lust att svara.  

”Våra gäster har ju kommit olika i sin demens och på vissa märks ju det 
tydligare… de sjunker ner liksom om de inte kan svara och säger: det här 
kan inte jag.” 

Det resonerades kring liknande situationer och personalgruppen konstaterade att det var 
svårt att veta hur gästerna kände, någon trodde dock att det kanske inte bekom dem så 
mycket om personen var långt gången i sin demens.   
 

Dagens höjdpunkt - måltiden 
Alla människor har något slags förhållande till mat och de allra flesta känner till 
proceduren kring måltiden. Detta var något som dagverksamheternas personal tagit fasta 
på och måltiden användes som ett naturligt inslag i de dagliga rutinerna. Måltiden var 
också något som båda personalgrupperna nämnde som en av dagverksamhetens 
viktigaste inslag. Många av aktiviteterna var inriktade på måltiderna, som exempelvis 
dukning, vika servetter och till sist själva ätandet. Personalen uttryckte även att måltiden 
fanns med som ett av dagverksamhetens gemensamma mål:  

 ”Den viktigaste biten här är ju maten, det är en högtid varje dag.” 

Det som markant skiljde de båda verksamheterna var att på den ena dagverksamheten 
tillagade personalen maten på plats medan de andra fick maten levererad, färdiglagad och 
varm. På den dagverksamhet som tillagade sin mat själva var det alltid några av gästerna 
som var delaktig i köksarbetet. De hjälpte till med enklare sysslor som att skala potatis 
och skära sallad. Personalen menade att det var viktigt att de fick känna att de fortfarande 
kunde och dög till att göra något och att sysslorna var välbekanta för många. De beskrev 
hur dofter och ljud från matlagningen gav en mer hemlik miljö eftersom det tillhör det 
vardagliga:  

”Det är härligt att bara se det, tror jag, att se hur det pysslas och stökas och 
att det doftar.”  

Båda personalgrupperna berättade att de la ner mycket tid på att göra måltiden till en 
trevlig samvaro och att de dukade fint och satt länge vid bordet. De vill gärna försöka 
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skapa en hemlik atmosfär. Personalen berättade att många av deras gäster verkligen 
uppskattar måltiden, att de klär upp sig och ser det lite som en fest eller en bjudning. Med 
värme berättade de om den gäst som trodde att de var värdinnor på hans pensionat och 
hur han nöjt konstaterade: 

”… på det här pensionatet får man så god mat.”  

Musik och sång 
Musik har en central roll på båda dagverksamheterna och är något som ofta används för 
att förgylla vardagen. Att musiken har en stor betydelse i båda verksamheterna märks, 
eftersom det fanns musikanläggning och ett stort antal Cd-skivor på central plats i 
lokalerna. På den ena dagverksamheten fanns även ett piano, som var flitigt använd. 
Personalen beskrev hur man på morgonen brukade spela lite lugn musik för att få en 
mjuk start på dagen och att de sjunger och spelar tillsammans med gästerna under dagen. 

”Sångtexterna kan de ju ofta utantill, det är en otrolig skatt och tillgång.”  

”De ser förvånade ut själva, kunde jag den här?”  

Bara vara 
Personalen berättar att många av gästerna tycker om att bara vara, att se andra personer 
runt omkring sig och känna att de inte är ensamma. De menar att även om gästerna inte 
är verbala så märks det att de tycker om att vara med, att bara finnas där. En annan 
reflektion som gjordes var:  

”Det är mycket som handlar om trygghet, även om man är den som inte kan 
prata, kan det vara skönt att sitta med och bara känna att man inte behöver 
prata.” 

Alla gäster är inte heller roade eller intresserade av dagverksamhetens aktiviteter och det 
är något som personalen har största förståelse för. De menar att finns olika skäl till att 
gästerna befinner sig på dagverksamheten och de anser att man inte ska tvinga dem att 
vara med på något.  

”Vi tvingar inte dem att vara med på något, många är ju bara här för att…ja, 
för syns skull.” 

”Många tycker ju om att bara vara, se andra personer runt omkring sig.” 

 

Personalens roll 
Personalen har en stor betydelse för dagverksamheten och dess gäster eftersom det är 
personalgruppen som utformar det dagliga innehållet och aktiviteterna. Flera av 
personalen menar att det är en fördel att arbeta i en mindre grupp och att det för arbetets 
skull är viktigt att de känner varandra väl. Många har arbetat länge tillsammans och sa 
sig trivas bra ihop. Personalen börjar klockan åtta på morgonen med att förbereda frukost 
till sina gäster och dagverksamheternas öppettider är mellan klockan 9.00 och 14.00. 
Övrig tid ägnade personalen till att städa, plocka undan och förbereda inför nästa dag.  

Båda personalgrupperna uppgav att en av deras främsta uppgifter var att skapa 
struktur i tillvaron för de personer som besökte dem. De arbetar med att ge de äldre en 
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bra tillvaro med regelbundna måltider och kontakt med andra människor. De nämner att 
tålamod, lyhördhet och medkänsla är viktiga egenskaper som krävs för att arbeta på en 
dagverksamhet för personer med demenssjukdom. 
 

Tålamod och lyhördhet 
En av frågeställningarna var om vilka egenskaper som krävs av dem som personal och 
båda personalgrupperna nämnde spontant - tålamod. Det förklarades med att deras gäster 
ofta upprepar samma sak gång efter annan, vilket kan vara påfrestande. De anser sig dock 
kunna hantera detta bättre än exempelvis anhöriga eller övriga gäster på 
dagverksamheten. 

”För oss är det ingen match egentligen, men för de anhöriga är den biten 
jättetung.” 

”Det är bara att se ut som det är första gången han sa det.” 

Personalen pratade också om tålamod i bemärkelsen att avvakta och inte hjälpa för 
mycket, eftersom de äldre oftast kan själv, men att det bara tar lite längre tid. 

”Kunna sitta på händerna ibland… att inte göra för mycket, att man 
verkligen sitter och väntar in så att de får en möjlighet.” 

Båda grupperna anser att det är viktigt att vara lyhörd och ta tillvara vad gästen kan och 
kommer ihåg. Personalen pratade även om att använda sig själv som redskap och 
berättade hur de ibland måste gå in och avleda uppmärksamheten om någon bland 
gästerna kände sig kränkt och inte klarade upp situationen själv. Det är främst gäster som 
har omdömessvikt som är det stora problemet och personalen beskriver situationen:  

”De är ganska duktiga på att kritisera varandra, då blir det lätt dålig 
stämning mellan dem när de sätter fart.” 

”De som säger det där som alla tänker, det är väl den största svårigheten vi 
stöter på.”  

Båda personalgrupperna beskriver situationen när gästerna sinsemellan blev oense som 
en stor svårighet i arbetet, och de lägger dagligen ner mycket tid och kraft på att avleda 
och lugna oroliga gäster. De beskriver hur gästerna kan vara oroliga och att de hela tiden 
är på väg någon annanstans och vissa av gästerna kan bli aggressiva. Deras uppgift är då 
att avleda för att skapa lugn i gruppen. Personalen berättade att gästerna blev irriterade 
när någon annan uppträdde störande eller annorlunda. Det resulterade ofta i en del 
uttalanden från övriga gäster som:  

”Åh nej, är hon här idag och Måste hon gå här? eller Släng ut kärringen!” 

Personalen på båda dagverksamheterna uttryckte att detta med gruppdynamiken bland 
gästerna var något som de dagligen måste jobba med och menade att det var en grannlaga 
uppgift att se över och placera rätt gäster bredvid varandra vid matbordet eller i 
soffgruppen så att gruppen fungerade något så när.  
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Kunskap  
Kunskap och utbildning är något som båda personalgrupperna anser vara viktigt och de 
menar att det är svårt att förstå och bemöta gästerna på rätt sätt utan kunskap om 
demenssjukdomar. Det finns inga formella krav på utbildning för att arbeta inom 
dagverksamheten, men alla var överens om att kunskap var viktigt för att ha förståelse för 
gästernas handlande. All personal på dagverksamheterna har genomgått någon slags 
demensutbildning i form av kurser eller föreläsningar. Erfarenhetsbaserad kunskap 
ansågs vara något som man får med tiden.  

”Kunskapen lär man sig här … kunskapen att ta hand om människor.” 

Personalen uppgav att eftersom den äldre ofta hade en sviktande minnesfunktion och 
ibland kommunikationssvårigheter är det viktigt att de har kännedom om gästens 
bakgrund för att kunna avgöra vad de hade för behov. De brukar därför be anhöriga om 
information om den äldres bakgrund, intressen, tidigare yrke och namn på viktiga 
personer för gästen. Personalen informerar alltid de anhöriga att uppgifterna ska 
användas till att lättare hitta aktiviteter och samtalsämnen som kan intressera den äldre, 
något de gör för att de inte ska känna det som att personalen snokar i deras privatliv. 
 

Samarbete med andra grupper 
Personalgrupperna pratade mycket om hur viktigt samarbetet med andra yrkesgrupper 
som färdtjänstchaufförer, hemtjänstpersonalen, biståndshandläggare och distrikts-
sköterska är för att dagverksamheten ska fungera, de menar att alla behövs. Personalen 
berättar exempelvis att chaufförerna informerar dem om det hänt något speciellt med 
gästen: 

”Det har hänt att de ringt och sagt att någon inte ser så pigg ut och då kan vi 
ordna att hemtjänsten går dit lite snabbare.”  

Personalen berättar att både chauffören och hemtjänsten är en förutsättning för många av 
gästernas vistelse på dagverksamheten, de lirkar och ibland övertalar gästerna att följa 
med på morgonen. De menar att om inte hemtjänsten hjälpte den äldre på morgonen med 
påklädning, mediciner och liknande så skulle gästen inte kunna komma till dagverksam-
heten.   

”Det är de som går hem på morgonen och väcker, och ser till att de är 
färdiga när chauffören kommer. De klarar sig inte själva.”  

”Hemtjänsten är de som gör grovjobbet.” 

 

Dagverksamhetens betydelse 
Det finns många sätt att beskriva denna typ av dagverksamhet som har sin inriktning mot 
personer med demenssjukdom, bland annat som avlastning för anhöriga, att fördröja flytt 
till institution samt att ge personen struktur i sin ofta kaotiska tillvaro. Personalgrupperna 
hade i stort överensstämmande uppfattning om vad dagverksamheten hade för betydelse 
för gästerna och beskrev speciellt kvarboende och anhörigavlastning för personer med 
maka eller make som var demenssjuk som viktiga faktorer. 
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Trygghet  
Trygghet har olika betydelse för alla människor och båda personalgrupperna menade att 
dagverksamheten har en enorm betydelse för deras gäster. De menar att dagverksamheten 
ger trygghet i form av struktur i vardagen, social stimulans, regelbundna måltider och en 
bättre dygnsrytm. De berättar hur gästerna kan beskrivas som helt förvirrade av hemtjänst 
och närstående, men att de lever upp och fungerar helt utmärkt på dagverksamheten. 
Gästen behöver inte vara ensam och får samtidigt en trevlig stund. Dagverksamhetens 
betydelse för gästen beskrevs av personalgrupperna med följande:  

”Det har en enorm betydelse. De älskar att vara här, och våra gäster säger 
ofta … Åh, vad skönt att komma hit.”  

”Sitta och äta tillsammans, slippa sitta hemma med kall matlåda.” 

Det faktum att personen med demenssjukdom ges möjlighet att bo kvar i sin invanda 
miljö anses värdefullt för dennes trygghet. Personalen nämner detta som ett av 
dagverksamhetens främsta mål, att gästerna kan bo hemma så länge som möjligt. 
Personalen pratade om gästernas svårigheter att klara sin dagliga livsföring trots den 
hjälp de får från hemtjänsten och att den inte var tillräcklig. De menade att 
dagverksamheten är en hjälp att bryta personens isolering och det finns risk att de annars 
försämras i sin demens. Personalen poängterar sin roll i att stödja och stimulera personen 
med demenssjukdom. De nämner även dagverksamhetens betydelse som 
anhörigavlastning.   

”Att ta till vara på vad de fortfarande kan och kommer ihåg.”  

”Behålla sin värdighet som person trots sitt tillkortakommande.” 

”Vi finns ju som avlastning för dem, det är A och O för dem med make eller 
maka.” 

Personalen uppger att deras målsättning är att ge de äldre en dag av trevlig samvaro i en 
vänlig, trivsam och trygg atmosfär. Ett ämne som återkom flera gånger var personalens 
ambitioner att skapa en lugn stämning och ge en trevlig stund. De ansåg också att det var 
viktigt att:  

”Även om man inte minns med tankeminnet, att få gå hem med en varm 
känsla.”  

 

Närhet 
Många personer med demenssjukdom drabbas av språkstörningar på grund av sin 
sjukdom och för dem kan den fysiska kontakten ersätta en del av språket. 
Personalgrupperna uppgav att den fysiska kontakten i form av kramar och beröring hade 
en stor betydelse för deras gäster. Personalgrupperna såg det som ett sätt att ge en varm 
känsla till sina gäster eller som några av dem uttryckte det: 

”Man tar emot med ett leende, att man kramar om dem man vet vill bli 
omkramade. Vi är riktigt goda vänner.”  
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”Mycket att man kramas och så, det gillar de… de står ju nästan och väntar 
på morgonen att de ska få en kram.” 

Att personalen står nära vissa av sina gäster visade sig när de pratar om de gäster som 
måste sluta på dagverksamheten på grund av flytt till gruppboende eller liknande. Ett 
faktum som några tyckte var jobbigt, speciellt om gästen besökt dagverksamheten i 
många år. De menade att det skulle vara bra om gästen kunde fortsätta hos dem ännu en 
tid. Personalen ansåg att gästerna gick ner sig i sin sjukdom mycket snabbare när de 
flyttar till ett annat boende. De berättade att det hade hänt att anhöriga dragit ut på flytten 
till annat boende eftersom de visste att den äldre måste sluta på dagverksamheten. 
Personalen menade att det kunde bli lite för mycket för den äldre att både flytta och 
tvingas sluta på dagverksamheten efter att ha gått där i många år. En av personalen säger: 

”Bor de hemma kan de ju gå ut på gården om de vill, men kommer de till ett 
hem är det låsta dörrar och så, det är klart att demensen går snabbare, en 
sorglig bit. Ja, det är tufft ibland, direkt härifrån till sitt nya hem.” 

Personalen berättade att de ibland brukade besöka sina tidigare gäster på det nya boendet 
en tid efter de flyttat och att många blev glada över besöket, men att vissa av gästerna 
hade blivit så sjuka att de inte längre kände igen dem. 
 

Dagverksamhetens gäster  
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom beskrivs i litteraturen som en 
mellanform av vård och omsorg mellan institution och den hjälp som ges i hemmet. Det 
är därför intressant att ta reda på hur dagverksamhetens personal uppfattar dessa personer 
och hur de talar om dem. Det visar sig att båda personalgrupperna kallade de äldre som 
besöker verksamheten för ”gäster”, vilket gav en beskrivning av en trevlig samvaro och 
ett sätt att minska känslan av institution.  

Personalgrupperna nämnde kontinuitet och struktur var något som kommunens 
biståndshandläggare ofta angav som skäl för att bevilja dagverksamhet för den äldre. 
Även personalen ansåg att rutiner och struktur var viktiga eftersom deras gäster många 
gånger hade ”fel” dygnsrytm och inte klarade mathållningen. Beroende på sina behov 
besöker den äldre dagverksamheten en till fem dagar i veckan. Personalen ansåg att två 
besök i veckan var ett minimum. 

”Ju fler dagar de går desto bättre är det. Det blir en kontinuitet och de får en 
rutin.” 

 

Oro och aggressivitet 
Gästerna som besöker dagverksamheten har mycket varierande bakgrunder och de har 
framförallt kommit olika långt i sin demenssjukdom. Deras sjukdom medför ibland 
symptom med beteendestörningar i form av aggressivitet, oro och svårigheter att 
upprätthålla ett socialt accepterat beteende.  

Personalen uppgav att de inte hade någon bra lösning hur störande personer bäst 
skulle bemötas. De pratade om olika sätt att avleda uppmärksamheten, ibland kunde det 
räcka att gå in i ett annat rum:  
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”Eller så kan det hjälpa med en promenad innan måltiden, så de klarar av 
att sitta tillsammans. Man får luska lite vad personen i fråga har intresse av. 
Vi har en person nu som det fungerar bra att sitta och sjunga med, då är hon 
lugn.” 

Att avleda brukar oftast fungera bara för stunden och personalen konstaterar att det ändå 
är tur att gästerna glömmer så fort. Ibland går det dock inte att hantera en alltför störande 
person och när problemen ständigt återkommer och gästen blir alltför aggressiv, kan 
personalen inte se någon annan lösning än att gästen måste sluta på dagverksamheten. 
Personalen beskrev det som ett svårt dilemma eftersom gästen stundtals kan fungera bra 
och alternativet att hon slutar kändes inte bra eftersom den äldre så väl behöver 
dagvården.  

”Det är en hård grej att låta henne sluta här, hon behöver ju dagvård och 
oss, ja det är en svår bit.”  

Personalen konstaterade att gästerna var mycket känsliga för förändringar i gruppen och 
att det räckte med att en person försvinner och en ny kom in så förändrades hela 
atmosfären. De berättade att gruppen även noterar hur personalen agerade och därför var 
det viktigt att de uppträdde lugnt och inte stressade. Gästerna märkte på dem när de höjde 
tonen och blev arga, det fick genast konsekvenser i form av en oro i gruppen. Personalen 
lägger ner stor energi för att grupperna skulle fungera så friktionsfritt som möjligt, men 
de konstaterar dock att detta projekt i princip var omöjligt eftersom gästernas sjukdom 
gjorde att de gradvis blev sämre med tiden.  
 

Alla passar inte in 
Båda personalgrupperna menar att det skulle vara en fördel om personerna kom i ett 
tidigare skede av sjukdomen, eftersom miljö och rutiner då skulle bli mer bekanta för 
dem. Samtidigt förstod de att det kunde vara svårt att motivera personen till att besöka en 
dagverksamhet i sjukdomens första skede. Personalgrupperna diskuterade om de 
personer som inte passade in i på dagverksamheten och hur vissa som kommit dit ganska 
snart slutade för att de tyckte att de andra gästerna var så dåliga. Den nye gästen stördes 
ofta av dem som upprepade sig och menade att de var så tjatiga.  
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Resultatanalys  
I detta kapitel kommer en analys av uppsatsens resultat att göras genom att återknyta till 
tidigare forskning och därefter görs en analys utifrån Maslows behovsteori och 
avslutningsvis görs en kort sammanfattning. 
 
Metod och inriktning 
I den tidigare litteraturen fanns inte mycket skrivet om metoder och inriktning på 
dagverksamheter för personer med demenssjukdom. I kartläggningen av Stockholms 
dagverksamheter som gjordes år 1992 redovisas dock ett antal metoder och modeller som 
personalen uppgav att de använde sig av, men det kunde även konstateras att det inte 
fanns någon metod som var speciellt representativ (Schwartz, 1992, s. 46-58). I den 
undersökning som Svidén och Hansson (1996, s. 12) gjorde nämns däremot den 
verklighetsbaserade teorin som en vanligare metod än andra. 

Det var därför inte förvånande att de två dagverksamheterna som ingick i den här 
undersökningen skilde sig åt avseende metod och inriktning. Personalen på den ena 
dagverksamheten uppgav att de arbetade efter Feils (1994, s. 12-13) valideringsprinciper, 
medan den andra gruppen menade att de arbetade utifrån en erfarenhetsbaserad kunskap. 
Frågeområdet som sådant väckte inte något intresse att diskutera i någon av 
personalgrupperna, vilket kan bero på att frågan i sig var otydlig. Anledningen att 
personalgruppen som använde validering inte pratade om ämnet, kan möjligen bero på att 
metoden ingick naturligt i det dagliga arbetet och inte ansågs vara något att prata om. Det 
märktes också tydligt att personalen var influerade av förhållningssättet, framförallt i 
deras språkval. Denna skillnad i metod och inriktning påverkade dock inte de aktiviteter 
som erbjöds, utan de var i stort sett överensstämmande på båda dagverksamheterna.  
 
Aktiviteter 
I de rapporter som beskriver de aktiviteter som dagverksamheterna erbjuder poängteras 
det viktiga i att anpassa aktiviteterna för att inte skapa en onödig stressituation för 
personen med demenssjukdom (Hallberg, 1997, s. 35-38; Wimo & Sandman, 1999, s. 
67). I fokusgruppintervjuerna framkommer liknande beskrivning då personalen uppger 
att de försöker anpassa aktiviteterna beroende på vilka gäster som finns där den dagen. 
De allra flesta aktiviteter som erbjuds handlar om vardagliga sysselsättningar som 
tidningsläsning, sång, promenader, den gemensamma måltiden och kaffestunden. Det 
finns dock en påtaglig skillnad i aktiviteter mellan de två dagverksamheterna och det är 
att på det ena stället tillagar de maten själva och de använder i högre grad än den andra 
gruppen måltiden och iordningställandet av den som en stor och väsentlig daglig 
aktivitet. Personalen arbetar aktivt med att skapa en feststämning kring måltiden som 
även får en symbolisk betydelse i form av en social gemenskap. Det faktum att måltiden 
visar sig vara en av de viktigaste aktiviteterna överensstämmer med Hansson, 
Samuelsson och Bergs (1996, s. 47) enkätundersökning, där det framkom att personalen 
rangordnade måltiden som den främsta aktiviteten. Det motsvarar även med Svidén och 
Hanssons (1996, s. 35) undersökning om hur vardagsaktiviteter organiseras på en 
dagverksamhet och där också de konstaterar att måltiden har en central roll.   

Båda dagverksamheterna använder sig av frågesport, minnesträning och reminiscens 
(prat om gamla tider) som gruppaktivitet och personalen uppfattar att gästerna verkligen 
uppskattar dessa aktiviteter. När det gäller frågesport finns det dock en viss tveksamhet 
till hur gästerna kan uppfatta belägenheten att inte kunna svaret på en fråga. Denna 
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aktivitet har många sidor och trots att personalen noterar att vissa gäster blir oroade av 
frågor så menar de ändå att gästen troligen inte är medveten om omständigheten. Orsaken 
till det kan tolkas efter Hallbergs (1997, s. 122) teori om personalens maktlöshet inför 
demenssjukdomen som gör att de distanserar sig från gästen och därmed inte ser 
eventuella problem. Wimo och Sandman (1997, s. 67) menar att reminiscens som metod 
stärker självkänslan hos personer med demenssjukdom, men är däremot kritiska till en 
alltför fokuserad minnesträning, som de menar skapar förvirring och oro hos personer 
med demenssjukdom.  
 
Personalens roll 
Något som det finns mycket skrivet om är den roll och betydelse som personalens 
bemötande har för personen med en demenssjukdom. Trots att det oftast är 
omvårdnadssituationer på boenden som beskrivs, kan dessa förhållanden anses 
jämförbara med den situation som personalen på dagverksamheten befinner sig i. Wimo 
och Sandman (1999, s. 37-41) anser att det är personalens ansvar att skapa en bra relation 
till den demenssjuke för att kunna tolka och förstå vilka behov den personen har. 
Hallberg (1997, s. 120-122) beskriver att det är personalens förmåga att använda sin 
fantasi och inlevelseförmåga som gör att de kan förstå den äldres situation. Den 
beskrivning som ges i litteraturen är jämförbar med hur personalen på 
dagverksamheterna beskriver sin funktion. Personalens uppfattning om vilka egenskaper 
som fordras kan sammanfattas med tålamod, medkänsla och lyhördhet. De berättar hur 
de hjälper och försöker att underlätta för den äldre i olika aktiviteter och i den sociala 
samvaron med andra gäster. Beck-Friis (1988, s. 28) säger att det är viktigt att inte ha för 
bråttom utan låta saker ta sin tid. Vilket en i personalgruppen ger exempel på då hon 
berättar hur man måste ”vänta in” den äldre för inte ta ifrån dem initiativförmågan.     

Enligt personalen är det även viktigt att ha förmåga att kunna lugna och avleda gästen 
då en besvärlig situation uppstår. Denna egenskap är något som Hallberg (1997, s. 35-38) 
funnit vara viktigt för den demenssjuke som är mycket känslig för en stressig miljö. 
Personalen måste behålla sitt lugn och vara den som ser till att miljön runt gästen är 
harmonisk. En av personalgruppen beskriver att deras ambition är att skapa en trivsam 
och lugn miljö så att gästen kan gå hem med en varm känsla inombords. 

Ett annat ämne som är aktuellt och som diskuterats under lång tid är utbildning inom 
demensvården och det finns således många rapporter och undersökningar att läsa i ämnet. 
I olika studier har det framkommit att utbildning och kunskap om demenssjukdomar ger 
en bättre kvalité av vården. Det har även visat sig att personalen mår bättre och att de får 
en positivare inställning till den demenssjuke (Kihlgren, 1999, s. 26-27; Kärrman, 2002, 
s. 5; Wimo & Sandman, 1999, s. 48). Personalgrupperna är överens om att det är 
nödvändigt med kunskap om demenssjukdomar för att förstå olika beteenden som 
gästerna ibland visar prov på. Det framkommer i fokusgrupperna att även kunskapen om 
gästernas bakgrund är betydelsefull för att kunna ge ett bra bemötande, vilket också 
bekräftas av både Kärrman (2002, s. 14) och Edbergs (2002, s. 161-163) undersökningar 
som visar att gemenskap och bakgrundskunskap om den äldre bidrar till en mer personlig 
relation.  
 
Dagverksamhetens betydelse 
Personalens uppfattning om dagverksamhetens betydelse är att den är mycket stor för 
gästerna och att de genom dagverksamheten får; trygghet, mat, gemenskap och att 
gästerna tack vare detta kan bo kvar hemma. Kvarboende är det som personalen anser 
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vara bland det viktigaste för gästerna, eftersom det betyder mycket för deras känsla av 
trygghet. De nämner även dagverksamhetens funktion som avlastning för anhöriga. 
Personalens uppfattningar finner stöd i den tidigare forskningen och det har länge varit 
känt att ny miljö skapar stress och ytterligare förvirring hos den demenssjuke (Malmberg 
& Oremark, 1987, s.11; Nygård, 2000, s. 22; Wimo & Sandman, 1999, s. 18, 48). 
Dagverksamhetens betydelse för anhöriga beskrivs av Samuelsson & Malmberg (1999, s. 
8) och de har i sin studie bland annat funnit att dagverksamheten ger lindring för den oro 
som många anhöriga till demenssjuka känner.  

I den ena personalgruppen samtalas om att gästernas sjukdomstillstånd oftast drastiskt 
förvärras efter flytt till annat boende, och de uttrycker sin oro över gästens livssituation. 
Deras uppfattning är att det blir en alltför stor omställning för personen att både flytta och 
sluta på dagverksamheten. Det som personalen säger, kan förutom att sjukdomen i sig 
förvärrats, ha sin förklaring till det som Wimo och Sandman (1999, s. 48) beskriver, att 
den demenssjuke är känslig för miljöförändringar och att en flytt kan förvärra sjukdomen.   
 
Dagverksamhetens gäster 
Personalens beskrivning av dagverksamhetens gäster är sammansatt; de beskrivs med 
stor värme och medkänsla och flera i personalen uttrycker sin oro för gästernas framtid. 
Samtidigt kan de beskriva hur vissa av gästerna ibland uppträder aggressivt och ”bråkigt” 
och har svårt att anpassa sig till övriga i gruppen. De beskrivningar som görs i litteraturen 
om de symtom som demenssjukdomarna kan uppvisa överensstämmer med vad 
personalen här berättar. Hallberg (1997, s. 120-122) beskriver hur den demenssjukes 
beteende blir fel i förhållande till det som betraktas som normalt. Hon menar att den 
demenssjukes störande beteende även blir personalens problem och att det inte är 
ovanligt att känna maktlöshet inför sjukdomens påverkan.  
 
Maslows behovsteori 
Maslows (1970) behovsteori har i denna studie till uppgift att förtydliga studiens resultat 
med sin teoretiska referensram. Teorin utgår från de allmänmänskliga behoven och 
dagverksamheternas uppgift består till stor del att tillgodose de fysiologiska och psykiska 
behov som den äldre inte längre själv klarar. Äldre personer med demenssjukdom kan 
antas ha samma behov som alla människor, men eftersom sjukdomen ofta innebär nedsatt 
minne och oförmåga att tolka kroppssignaler förmår personen oftast inte själv att uttrycka 
sina behov.  

Det visade sig förvånansvärt enkelt att applicera studiens resultat till den teoretiska 
referensram som valts för detta arbete och många av de aktiviteter som 
dagverksamheterna erbjuder tillgodoser flera behov samtidigt. De fysiologiska behoven 
beskrevs av Maslow som människan starkaste behov och det är kanske en av 
förklaringarna varför måltiden har en sådan central betydelse på dagverksamheterna. En 
annan förklaring kan vara den att måltidens aktiviteter tillfredställer flera av Maslows 
behovskategorier. Först det fysiologiska behovet genom mat och dryck, därefter 
tillfredställs trygghetsbehovet i form av dagliga och välbekanta rutiner som ger struktur i 
personens vardag. Behovet av samhörighet tillgodoses då måltiden intas gemensamt med 
andra gäster. Uppskattning får de gäster som ges möjlighet att vara delaktiga i sysslorna 
kring måltiden och att de därigenom kan känna sig behövda. Behovet av 
självförverkligande kan kanske tillfredställas för dem som hela livet sysslat med 
hushållsarbete, men med tanke på den åldersgrupp gästerna tillhör, gäller detta troligen 
de kvinnliga gästerna i första hand.  
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Efter att de fysiologiska behoven är någorlunda tillgodosedda ansåg Maslow att behovet 
av trygghet måste tillfredställas, med att känna lugn och ha struktur i tillvaron som 
viktiga ingredienser. Personalen beskriver sina ambitioner med att skapa trygghet för 
gästerna genom att utforma en hemlik miljö med regelbundna måltider och att de själva 
uppvisar en lugnt och tryggt förhållningssätt. För att minimera antalet nya ansikten för 
gästen använder sig dagverksamheterna av samma chaufför varje dag som hämtar och 
lämnar gästerna. Personalen pratar ofta om gamla tider och sjunger sånger som de äldre 
känner igen, vilket ger dem en trygghet.  

Samhörighet beskrivs som människans behov av att känna närhet till andra och att 
känna en grupptillhörighet. På dagverksamheten tillfredställs detta behov genom att 
aktiviteter oftast utförs gemensamt och med den sociala gemenskapen gästerna får under 
måltiden och kaffestunden. Personalgrupperna berättar att den fysiska närheten har en 
stor betydelse och de ser kramar och beröring som ett sätt att förmedla en känsla av 
värme, ömhet och tillgivenhet till den äldre.  

Att känna sig uppskattad beskrevs av Maslow med att det skänker en känsla av 
tillfredställelse och att självförtroendet stärks. Validering beskrivs av Feil (1994, s. 12-
13) som ett bekräftande förhållningssätt och det kan ses som en direkt koppling Maslows 
beskrivning av uppskattning. Med personalens bekräftande förhållningssätt i bemötande 
tillfredställer de gästens behov av uppskattning, och av att bli respekterad vilket stärker 
deras självkänsla. Det är även betydelsefullt att personalen har kunskap och utbildning 
om de olika demenssjukdomarna, så att de har kännedom om hur de på bästa sätt kan 
bemöta personer med demenssjukdom för att kunna ge bekräftelse och stärka gästens 
självförtroende.  

Den sista av Maslows behovskategorier är självförverkligande och innebär att vi har 
behov att göra saker vi är bra på för att känna riktig tillfredställelse. De aktiviteter som 
dagverksamheterna lägger störst vikt på är vardagliga saker som att äta och dricka kaffe 
tillsammans, att hjälpa till med dukning eller andra liknande sysslor. De pratar om gamla 
tider och sjunger sånger som de äldre kommer ihåg. För att den äldre ska känna 
tillfredställelse framhåller personalen vikten av att gästen får göra saker på sin nivå och 
som de klarar av att utföra. Vardagsaktiviteterna är därför viktiga för dem, för att de ska 
känna att de faktiskt kan och klarar att göra saker, vilket ger en inre tillfredställelse. 
 
Sammanfattning  
Resultatanalysen visar att personalens uppfattning om vad de har att erbjuda gästen är 
främst mat, trygghet, social samvaro samt struktur i vardagen. Det mesta som framkom i 
fokusgrupperna överensstämmer mycket väl med de resultat som framkommit i andra 
jämförbara undersökningar. Teorianalysens resultat om personalens uppfattning stämmer 
överraskande väl överens med Maslows behovsteorier och man skulle kunna säga att 
enligt personalen får de flesta gäster som besöker dagverksamheten flera av sina 
grundläggande behov tillgodosedda.  
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Diskussion  
Metoddiskussion 
Valet att använda fokusgruppintervju som insamlingsmetod anser jag är relevant i denna 
rapport med tanke på att dess syfte är att undersöka personalens uppfattning. Metoden är 
också tidsbesparande eftersom intresset riktas mot en speciell personalkategori, valet av 
fokusgrupp underlättar därmed insamlandet av intervjupersoner.    

Med facit i hand kan jag konstatera att resultatet blev en blandning av fokusgrupp och 
gruppintervju. Det som hände var att grupperna berättade utifrån de frågeområden som 
fanns, och den diskussion som jag hade förväntat mig uteblev. Det finns troligen flera 
anledningar att det blev så, men en av dem kan vara att jag som intervjuare inte är 
tillräckligt erfaren och inte förberedd på oförutsedda händelser. De frågeområden som 
tagits fram kanske upplevdes alltför strukturerade och formuleringarna kanske inte inbjöd 
till diskussion. Ett sätt att undvika detta hade varit att utföra en testintervju innan de 
planerade fokusgrupperna påbörjades.  

I efterhand och under genomgång av materialet upptäcktes områden som skulle ha 
krävt uppföljningsfrågor eller kanske ytterligare ett intervjutillfälle. En av de frågor jag 
skulle vilja veta mer om är hur dagverksamheternas metod och inriktning ser ut, och vem 
som egentligen bestämmer hur verksamheten ska utformas. En annan fråga är med tanke 
på de vardagsaktiviteter som dominerar, hur personalen hanterar ”genusperspektivet”. 
Det finns inte många män födda på 1920-talet som har erfarenhet av att sköta ett hushåll 
och hur motiverar personalen dem att delta i dessa aktiviteter.  

Wibeck menar att det inte finns något som hindrar att fokusgrupp är det enda metoden 
i en studie, men hon menar att det kan vara relevant att bredda studien genom att låta 
komplettera fokusgruppen med ytterligare en metod (Wibeck, 2000, s. 58). I detta fall 
fanns ett hinder i form av studiens avgränsande omfattning, men det material som 
utvanns har trots allt bedömts vara tillräckligt informativt för att ge svar på studiens 
frågeställningar.  
 
Resultatdiskussion 
Uppsatsens syfte är att undersöka vad personalen har för uppfattning om vad 
dagverksamheten har att erbjuda och vad de anser att den betyder för personen med 
demenssjukdom. Det är svårt att dra några generella slutsatser från denna undersökning, 
men det som framkommer i intervjuerna om de aktiviteter och den betydelse 
dagverksamheten har för gästerna, stärks av att det överensstämmer med fynd från andra 
studier. Jag kan inte påstå att det framkom några överraskande resultat i denna 
undersökning. Med hjälp av det material som de två fokusgruppintervjuerna gav i utbyte 
anser jag att samtliga fyra frågeställningar besvarats. 

Svaren på första frågeställningen visar att det inte finns några allmänna riktlinjer hur 
dagverksamhetens uppläggning ska utformas. Men trots att dagverksamheterna i denna 
undersökning skiljer sig i metod och inriktning kan jag inte finna någon större skillnad i 
personalgruppernas uppfattning och beskrivning om vad de erbjuder eller vilken 
betydelse de anser att dagverksamheten har för den äldre. Båda personalgruppernas 
ambitioner är att gästen ska ha det bra och trivas på dagverksamheten. Det kanske är så 
att metod och inriktning inte har någon större betydelse för hur personalen arbetar? Det 
förefaller som det är personalens förhållningssätt som är det viktiga och intervjuerna 
visar också på en bred erfarenhetsbaserad kunskap på båda dagverksamheterna. Detta 
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väcker ändå en viss undran hos mig, vad skulle hända om all personal slutar eller när en 
ny dagverksamhet startar upp? Vem kan då säga hur dagverksamheten ska skötas, om det 
inte finns riktlinjer, mål eller metod och endast oerfaren personal. Det gör mig också 
nyfiken på hur kommunens beslutsfattare tänker i denna fråga och vad känner de 
egentligen till om dagverksamheten?  

De aktiviteter som dominerar är vardagsbetonade som måltiden, kaffestunden, sång, 
tidningsläsning, promenader och utförs i princip alltid i helgrupp, eftersom det varken 
finns lokalutrymmen eller tillräckligt med personal för att syssla med individuella 
aktiviteter. Enligt personalen anpassas aktiviteterna beroende på gruppens samman-
sättning för dagen. Detta tyder på att vissa aktiviteter inte lämpar sig för alla gäster eller 
kanske till och med är direkt olämpliga. Jag tolkar det som att det är gruppen som styr 
aktiviteterna och inte individens behov, men jag inser dock den svåra uppgift personalen 
har att ge var och en av gästerna individuellt stöd med de resurser som finns. Min 
reflektion är att flera grupper under dagen med färre gäster i varje, kanske skulle vara att 
föredra, men det är en fråga som måste diskuteras på beslutsnivå och var heller inget som 
framkom i intervjuerna. Det bestående intryck jag fick av personalens beskrivning, är att 
de gör ett fantastiskt arbete med tanke på omständigheterna.  

De två personalgruppernas uppfattning om vilka egenskaper som krävs för att arbeta 
på dagverksamheten är i stort identiska med varandra. De nämner lyhördhet, medkänsla 
och tålamod som viktiga karaktärsdrag. Deras inställning anser jag speglar personalens 
långa erfarenhet inom äldreomsorgen, samt att de har kunskap om vad ett bra bemötande 
innebär. Det personalgrupperna uttrycker har stora likheter med vad som finns att läsa i 
litteraturen och visar att personalen har de äldre i fokus.  

Att dagverksamheten har en stor betydelse för många inblandade kan konstateras och 
personalen menar att det är tack vare dagverksamheten som de äldre kan bo kvar hemma 
en längre tid. I arbetet med denna uppsats har jag fått insikt i vilken stor betydelse 
dagverksamheten har för alla de som berörs och en av mina tankar har varit att 
dagverksamheten fungerar som en slags ”stödfamilj”, med personalen som ser till att det 
vardagliga fungerar för de äldre och hjälper dem med att tillgodose de allmänmänskliga 
behoven. Dagverksamheten är mer betydelsefull än vad jag tidigare förstått, inte bara 
som anhörigstöd utan framförallt för personerna med demenssjukdom.  

Jag anser att dagverksamheten utan tvekan har en mycket stor betydelse för den äldre 
och dennes anhörige och min förhoppning är att dagverksamhetens ställning ska stärkas 
och utvecklas. Inför framtiden med en allt större andel äldre i befolkningen kommer 
dagverksamheten att ha en än större betydelse. Det kommer att ställas större krav på 
verksamhetens målformulering och det blir därför viktigt att ge personalen verktyg och 
inspiration för att kunna utveckla sitt arbete. I annat fall finns det en risk att 
dagverksamheten endast blir en plats för förvaring på dagtid fram till den oundvikliga 
flytten till annat boende med ständig tillsyn.  
 
Fortsatt forskning 
De frågor som väckts under arbetet med att färdigställa denna uppsats har varit många. 
Ett förslag till fortsatt forskning anser jag frågan om: vem eller vad det är som bestämmer 
dagverksamhetens inriktning? Det skulle vara intressant att undersöka hur situationen är i 
landets alla kommuner och dagverksamheter i det avseendet. Till detta ämne hör även 
frågan om: vilken förväntan har biståndshandläggarna på dagverksamheten och hur ser 
handläggarens roll ut i framtiden? Jag anser ämnet är viktigt både för dagverksamhetens 
gäster och för dess personal, men framförallt för kommunen som beställer tjänsten.  
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Ytterligare en forskningsfråga som vore intressant att driva: vad betyder 
dagverksamheten egentligen för personen med demenssjukdom? Ger dagverksamheten 
en bättre livskvalité för den demenssjuke? Exempelvis kan en livskvalitéanalys göras 
utifrån den demenssjukes perspektiv genom samtal med den personen själv, anhöriga och 
personal på dagverksamheten. Kostnaden för dagens demensvård är redan nu hög och 
kommer i framtiden med all sannolikhet öka än mer. Därför är det viktigt att på allvar 
visa på dagverksamhetens stora betydelse.     
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      Bilaga 1 
 

 
 
Frågeområden  
 
 
 
 
 
Verksamheten och personalen 
- Dagverksamhetens främsta mål 
- Ge exempel på personliga egenskaper som krävs för att arbeta på en dagverksamhet 
- Vilken kunskap/utbildning anser ni vara nödvändig 
 
 
 
Besökaren  
- Beskriv era besökare, vilka de är, hur ofta de kommer och varför de kommer just till er  
- Berätta hur besökarens första kontakt med dagverksamheten kan se ut 
- Vilken betydelse anser ni att dagverksamheten har för personen med demenssjukdom 
- Vilken betydelse har anhöriga, hemtjänsten 
 
 
  
Dagverksamheten 
- Beskriv dagverksamhetens arbetsmetod/inriktning  
- Beskriv en vanlig dag här på dagverksamheten; berätta om era aktiviteter 
- Hur hanterar ni en ”störande” person  
- Vad tror ni skulle hända med era besökare, om de inte kommer till dagverksamheten? 
- Hur ser ni på framtiden för dagverksamheten 
  



 Bilaga 2 
 
 
 
 
Till personalen på dagverksamheten på xxxxxxxxx 
 
 
 
 
Dagverksamhet med inriktning mot personer med demenssjukdom beskrivs i olika 
rapporter att ha många syften. Det som visas mest intresse för är dagverksamhetens 
betydelse för anhöriga samt verksamheten ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Jag är 
intresserad och nyfiken på vad dagverksamheten erbjuder den äldre personen och riktar 
därför nu min uppmärksamhet till er i personalgruppen.  
 
Jag studerar till socionom med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade på 
Socialhögskolan, Stockholms universitet. Under sista terminen av utbildningen ingår att 
genomföra en valfri studie, vilket jag nu arbetar med. Syftet med min studie är att 
undersöka vad personalen har för uppfattning om vad dagverksamheten har att erbjuda 
personen med demenssjukdom.  
 
Eftersom jag är intresserad av personalens uppfattning vill jag gärna göra en gruppintervju, 
om det är möjligt. Det krävs minst tre personers deltagande (om det inte fungerar för er kan 
jag tänka mig att göra individuella intervjuer cirka 30 min/person). Intervjutiden beräknas 
till cirka en timme och intervjun kommer att bandas. Frågorna jag kommer att ställa gäller 
dagverksamhetens mål och arbetsmetoder samt hur ni ser på behovet av kunskap och 
personliga egenskaper i arbetet. 
 
Jag har för avsikt att besöka flera dagverksamheter och jag kommer att avidentifiera både 
verksamhet och deltagare, dvs. ingen verksamhet eller intervjuperson kommer att namnges. 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och ni kan avbryta er medverkan om och när ni önskar.  
 
Jag har fått ett muntligt godkännande av er chef att genomföra intervjun hos er, förutsatt att 
ni vill. Mina förhoppningar är att ni vill delta i min studie.  
 
Resultatet av studien kommer att presenteras i en C-uppsats, som efter godkännande 
kommer att finns tillgänglig vid Socialhögskolan, Stockholms universitet. Handledare för 
uppsatsen är fil.dr Gun-Britt Trydegård, institutionen för socialt arbete, Stockholms 
universitet, tfn 08-674 73 97. 
 
 
Med vänliga hälsningar    
 
 
Birgitta Söderkvist    
tfn 08-722 93 33 / 0768-973 927    
mail: birgis@chello.se       
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      Bilaga 3 
 
 
 
 
 
Till ansvarig chef för dagverksamheten vid xxxxxxxxx 
 
 
 
Dagverksamhet med inriktning mot personer med demenssjukdom beskrivs i olika 
rapporter att ha många syften. Det som visas mest intresse för är dagverksamhetens 
betydelse för anhöriga samt verksamheten ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Jag är 
intresserad och nyfiken på vad dagverksamheten erbjuder den äldre personen och riktar 
därför nu min uppmärksamhet till personalen inom dagverksamheten.  
 
Jag studerar till socionom med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade på 
Socialhögskolan, Stockholms universitet. Under sista terminen av utbildningen ingår att 
genomföra en valfri studie, vilket jag nu arbetar med. Syftet med min studie är att 
undersöka vad personalen har för uppfattning om vad dagverksamheten har att erbjuda 
personen med demenssjukdom.  
 
Eftersom jag är intresserad av personalens uppfattning vill jag gärna göra en gruppintervju, 
om det är möjligt. Det krävs minst tre personers deltagande men helst fler. Intervjutiden 
beräknas till cirka en timme och intervjun kommer att bandas. Frågorna jag kommer att 
ställa gäller dagverksamhetens mål och arbetsmetoder samt hur personalen ser på behovet 
av kunskap och personliga egenskaper i arbetet. 
 
Jag har för avsikt att besöka flera dagverksamheter och jag kommer att avidentifiera både 
verksamhet och deltagare, dvs. ingen verksamhet eller intervjuperson kommer att namnges. 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och de intervjuade kan avbryta sin medverkan om och 
när de önskar.  
 
Jag skickar detta brev för kännedom och refererar till vårt telefonsamtal 2005-11-08 och 
godkännande från Dig att genomföra en gruppintervju. Jag har kontaktat arbetsplatsen och 
vi har bokat tid för intervju till på tisdag 2005-11-15. 
 
Resultatet av studien kommer att presenteras i en C-uppsats, som efter godkännande 
kommer att finns tillgänglig vid Socialhögskolan, Stockholms universitet. Handledare för 
uppsatsen är fil.dr Gun-Britt Trydegård, institutionen för socialt arbete, Stockholms 
universitet, tfn 08-674 73 97. 
 
Med vänliga hälsningar    
 
 
Birgitta Söderkvist 
tfn 08-722 93 33 / 0768-973 927    
mail: birgis@chello.se       
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