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ter åldras utomlands och behöver därmed vård i det landet. Eftersom in- och utflyttning 

mellan länder är ett fenomen runt om i världen, är det viktigt att undersöka vilken inver-
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1 INLEDNING 

De flesta länder blir allt mer mångkulturella på grund av immigration. Många av dessa 

immigranter flyttade då de ännu var unga och beslöt att leva sitt vuxna liv där.  De åldras 

i ett land som inte är deras hemland och behöver därmed vård i detta land. I Sverige 

kommer en stor del immigranter från Finland. (Heikkilä & Ekman 2003) 

 

Eftersom in- och utflyttning mellan länder är ett fenomen runt om i världen, är det viktigt 

att undersöka vilken inverkan detta har på den åldrande populationen i det skede då de 

skall ta hand om varandra. Invandrare drabbade av demens är dessutom en grupp som blir 

allt vanligare (Canevelli et al. 2018). Därför är syftet med detta arbete att undersöka hur 

närstående till invandrade personer med demens upplever vardagen och vilka faktorer 

som kunde inverka på den.  

 

Detta arbete är en delstudie av ett större forskningsprojekt i samarbete med högskolan i 

Skövde och vårdverksamheter i Mälardalen, Sverige. Syftet med forskningsprojektet är 

att utforska hur icke-svensktalande personer upplever vården i det egna hemmet. I pro-

jektet intervjuas olika grupper (personer med demens, närstående till personer med de-

mens och vårdpersonal till personer med demens) och därmed fås olika synvinklar på 

ämnet. Denna delstudie har avgränsats till att belysa enbart de närståendes synvinkel. 

Personer med demens och vårdpersonal har inte involverats i detta arbete. 

 

Jag har själv under flera år jobbat inom äldrevården i olika roller. Jag har sett de problem 

som kan uppstå när hälsan sviker och det behövs hjälp antingen utifrån eller av en närstå-

ende och hurdan inverkan det kan ha att dessutom bo i ett land som inte är ens eget och 

möjligtvis inte tala språket. Jag har dessutom fått se hur värdefullt och krävande arbete 

närståendevårdarna gör. 
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2 BAKGRUND 

I detta kapitel beskrivs för detta arbete väsentliga begrepp. Dessa är emigration, demens, 

och närståendevård. Till sist beskrivs även vilken betydelse närståendevårdare har för 

samhället i dagens läge. 

2.1 Emigration från Finland till Sverige 

Termerna invandrare och immigrant, används för att beskriva utrikes födda personer eller 

utländska medborgare, som har flyttat från ett land till ett annat, för att bosätta sig där. 

Det kan vara fråga om en permanent eller tillfällig lösning. Begreppet invandrare började 

användas på 1960-talet, och ersatte termen utlänning. (Kulturdepartementet 2000) 

 

Enligt statistikmyndigheten SCB (2016) fanns det 250 000 utlandsfödda personer i Sve-

rige år 2015 som var 65 år eller äldre. Om tio år beräknas de öka till 350 000. Finland är 

det näst vanligaste födelselandet bland utrikesfödda efter Syrien. I Sveriges nordligaste 

län, men även i Stockholm, Uppsala och i Södermanland är Finland det vanligaste födel-

selandet bland utrikesfödda. Av de utrikesfödda i Haparanda i Norrbotten, som gränsar 

till Finland, är 82% födda i Finland. En stor del av dagens äldre sverigefinnar flyttade till 

Sverige då de ännu var unga (Lukkarinen Kvist 2006 s. 5). Sverigefinnarna fick minori-

tetsstatus år 2000 (Länsstyrelsen Stockholm 2019). 

 

Finland och Sverige är grannländer. De har en delvis gemensam historia eftersom Finland 

var en del av Sverige i flera hundra år. I rapporter av Korkiasaari & Söderling (2003) och 

även Korkiasaari (2003) framkommer att Finländare har migrerat till Sverige genom ti-

derna. Många finska barn skickades till Sverige under det andra världskriget. Finlands 

deltagande i kriget resulterade i att det inte fanns tillräckligt bostäder och det var svårt att 

hitta arbete. I och med industrialiseringen var Sverige i stort behov av arbetskraft. Det 

ledde till att många finländare sökte bättre livsvillkor i Sverige. Mer än en halv miljon 

finländare emigrerade till Sverige mellan år 1945 och 1999. Mer än hälften av dem kom 

tillbaka till Finland efter några års vistelse, men det finns ännu en stor del kvar i Sve-

rige. Fortfarande emigrerar finländare till Sverige, men enligt statistikmyndigheten SCB 

(2016) minskar gruppen finskfödda stadigt.   
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2.2 Demens 

Demens är ett samlingsnamn för en rad symtom som kan inverka på kognition, som 

minne, språk och inlärning (Prince et al. 2013). Alla typer av demens innebär någon form 

av kommunikationssvårigheter (Ash et al. 2013). Enligt Savundranayagam et al. (2005) 

inverkar beteende som aggression, frustration, upprepade frågor, svordomar mm. på kva-

liteten av relationer och därmed även på den drabbades, de närståendes och vårdpersonals 

välmående. De rapporterar även att denna typs beteende ökar oftast då sjukdomen fram-

skrider. 

 

Då befolkningen åldras, ökar även antalet människor drabbade av demens. Enligt Alzhei-

mer´s disease international (2015) lever i världen ca 47 miljoner personer med en de-

menssjukdom. Varje år insjuknar 10 miljoner, som motsvarar en person var tredje se-

kund. År 2030 uppskattas antalet demensdrabbade öka till 75 miljoner och år 2050 till 

131 miljoner. Enligt Institutet för hälsa och välfärd (2019) är ca 120 000 personer drab-

bade av demenssjukdomar i Finland i dag och dessutom ca 120 000 personer av lindrigt 

försvagad kognitiv förmåga eller sjukdom. Enligt Socialstyrelsen (2017) beräknas 130 

000 - 150 000 personer i Sverige ha en demenssjukdom. Varje år insjuknar 20 000 - 25 

000 personer. År 2030 beräknas antalet öka till 180 000 - 190 000 och år 2050 ännu till 

250 000. Siffrorna för 2030 och 2050 bygger på att dagens befolkningsprognoser stäm-

mer och att inte förebyggande åtgärder eller nya behandlingsmetoder påverkar utveckl-

ingen. De flesta drabbade är åldringar, men demens har även diagnostiserats hos yngre 

människor (Maslow 2013). Ca 60 % av personer med demens bor i egen bostad och ca 40 

% på serviceboende (Socialstyrelsen 2014). 

 

Det finns flera olika demenssjukdomar, till exempel Lewykroppens demens, frontotem-

poral demens, cerebrovaskulär sjukdom och Alzheimers sjukdom. Den vanligaste är Alz-

heimers sjukdom. Äldre personer med demens har ofta drag av såväl Alzheimers sjukdom 

som cerebrovaskulär sjukdom. Förändringar i hjärnan kan börja utvecklas tiotals år innan 

sjukdomen kan diagnosticeras. Orsaker till demenssjukdomar är ofta både levnadsvanor 

(t.ex. rökning, ohälsosam diet och brist på motion) och genetiska faktorer. Även faktorer 

som diabetes, högt blodtryck och högt kolesterol inverkar negativt, medan t.ex. hög 



11 

 

utbildning hjälper till att förebygga demenssjukdomar. (Institutet för hälsa och välfärd 

2019) 

 

Det går inte att bli frisk från demens, men det finns läkemedel som lindrar och skjuter 

upp symtomen. Läkemedlen kan bromsa inverkan som sjukdomen har på minnet, kon-

centrationen och språket. Målet för vården av en minnessjuk är att trygga livskvaliteten. 

Personens livsstil och bakgrund beaktas, värdigheten och de sociala nätverken bevaras 

och autonomin tryggas. (Käypä hoito 2018) 

 

Invandrare drabbade av demenssjukdom är en grupp som blir allt vanligare (Canevelli et 

al. 2018). Enligt Lokalt vårdprogram Gotland (2011) medför stigande ålder en risk att 

mista kunskaperna i det sist inlärda språket. Vid demens faller man dessutom ofta tillbaka 

till sitt modersmål.  För dessa grupper är det mycket viktigt att kunna få vård på det egna 

modersmålet samt även vård som tar i beaktande kulturella skillnader. Olofsson et al. 

(2010) konstaterar att vård på modersmålet ger trygghet och också möjlighet till bättre 

vård då den drabbade kan uttrycka sina önskemål och behov bättre. Det har länge på flera 

orter i Sverige arbetats för att koppla ihop de äldre i behov av vård med personal som kan 

deras hemspråk (Heikkilä 2004). 

2.3 Närståendevård  

En stor del av vården har varit, är fortfarande och kommer i framtiden ännu mera att vara 

något som ges av närstående. Det har genom tiderna ansetts som en plikt. På sistone har 

vårdarna börjat få hjälp, stöd och respekt. (Lahtinen 2008 s. 4) 

 

En närståendevårdare är enligt Omaishoitajaliitto (2019) någon som tar hand om en per-

son som inte klarar sig självständigt i vardagen. Orsaker till detta kan vara till exempel 

sjukdom eller handikapp. Det kan vara fråga om människor i vilken ålder som helst, till 

exempel en vuxen som tar hand om sin maka/make eller förälder, eller en förälder till ett 

barn med specialbehov.  Enligt Socialstyrelsen (2019) behöver det inte finnas ett släkt-

skap mellan närståendevårdaren och personen som hen vårdar, det kan exempelvis handla 

om en vän eller en granne. Att fungera som närståendevårdare kan till exempel bestå av 

övervakning en stor del av dygnet eller till och med dygnet runt. Det är fråga om långa 
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dagar och rastlösa nätter. Vårdbehovet ökar sakteligen och kraven i samma takt (Lahtinen 

2008 s. 13-14).  

 

Det är möjligt att få stöd och ekonomisk ersättning för att vårda sin närstående om vissa 

krav uppfylls. Det framkommer enligt Omaishoitajaliitto (2019) och Socialstyrelsen 

(2019) att stödet varierar från land till land. En närståendevårdare kan få stöd i form av 

avlösning och intervallvård samt även hjälp en del av dygnet till exempel i form av dag-

verksamhet. Det finns även stödgrupper och andra aktiviteter för närstående. År 2018 

fanns det 16 983 personer i Sverige som fick sk. närståendepenning (SCB 2019). Ifall 

kraven inte uppfylls för stöd för närståendevård eller om detta inte ansökts om, är det 

möjligt att fungera som en så kallad inofficiell närståendevårdare (Socialstyrelsen 2019). 

 

Att fungera som närståendevårdare betyder att känna personen som vårdas från tidigare 

och att i många fall bo tillsammans med denna person en längre tid. Då den andras hälsa 

börjar bli sämre, vill närståendevårdaren gärna fortsätta att bo tillsammans med personen 

hen vårdar, även om situationen blir svår. Förhållandet förvandlas gradvis till ett vårdför-

hållande. Vårdaren känner ofta en sorts kallelse och moralen är hög. Hjälp bes inte gärna 

om varken för att orka eller ens då den egna kunskapen inte räcker till. (Kaakkuriniemi et 

al. 2014 s. 10-11)  

 

Kaivolainen et al. (2011 s. 173) skriver att närståendevårdare behöver mycket information 

om sjukdomen som den som vårdas är drabbad av, dess symtom och beteendeförändringar 

som den kan medföra, för att kunna handskas med situationen. På grund av att lojalitet är 

ett starkt fenomen, leder situationer då utomstående hjälp behövs ofta till skuldkänslor. 

Då processen går vidare uppstår ofta tudelade tankar, där vårdaren kanske funderar om 

det är rätt att be om hjälp, till exempel att boka in personen med demens på intervallvård 

för att själva ska kunna få vila (Lahtinen 2008 s. 14-15). 

 

Kaakkuriniemi et al. (2014 s. 10-14) skriver att varje familj är unik och reagerar olika på 

situationer och har sina egna sätt att fungera i krissituation. De nämner även att närstående 

till personer med demens ofta känner olika känslor, både positiva och negativa. Det går 

lätt så att personen med demens sakteligen förvandlas till ett barn igen, och detta kan 

medföra känslor som till exempel sorg och osäkerhet. Det kan också medföra känslor av 
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hat antingen mot sjukdomen eller till och med mot den som vårdas. De som vårdar sina 

nära upplever även ofta en tacksamhet över att de har möjlighet att vårda sin närstående. 

En närståendevårdare måste kunna handskas med sina egna känslor i en situation då hu-

vudfokus ligger på den andra (Kaivolainen et al. 2011 s. 174). 

 

Det finns mycket som närståendevårdare måste ta i beaktande (Kaakkuriniemi et al. 2014 

s. 16). Närståendevårdarens uppgift är att finna lösningar till svåra livssituationer. För 

detta behöver hen hjälp och stöd. Stöd behövs speciellt i förändringssituationer, till ex-

empel i början av vården och även då personen med demens flyttar till någon form av 

boende (Kaivolainen et al. 2011 s. 168-170). Kaakkuriniemi et al. (2014 s. 16) konstaterar 

att för att orka måste man ta hand om sig själv. Det är viktigt att få leva sitt eget liv med 

hobbyn, vänner och tid för sig själv. Detta är inte alltid lätt att ordna. De nämner även (s. 

135) att levnadsomgivningen måste tas i beaktande. Hemmet har en stor betydelse för 

människan. Det är ett ställe för trivsel och var det är lätt att vara. Samtidigt blir det en 

arbetsplats för närståendevårdaren. Kaakkuriniemi et al. (2014 s. 136) nämner även att 

det kan krävas att vissa förändringar görs i hemmet för att det skall gå att fortsätta leva 

där, möjligtvis behövs utrymme för hjälpmedel. Andra förändringar behövs också ofta 

göras, till exempel mattorna bytas ut eller trösklar tas bort så att personen med demens 

inte snubblar eller halkar. Badkar kanske måste bytas ut till dusch, och wc-förhöjningar 

och handtag behöver installeras. I vissa fall kan det även vara bra att byta ut sängen till 

en sjukhussäng.  Det är viktigt att närståendevårdaren vet varifrån hen skall skaffa allt 

detta. 

 

En närstående till en person med demens upplever lätt sin situation via denna person. Det 

kan kännas att det inte går att tala om sina egna problem utan att den som vårdas alltid 

kommer först. De känner även att det är svårt att söka hjälp. Även rädslan för att inte orka 

och att vårdförhållandet tar slut finns närvarande hos många närståendevårdare. Det kan 

lätt leda till att egna läkarbesök skjuts upp och diskussioner om egna problem undviks. 

Äldre närståendevårdare funderar över hur de skall kunna hjälpa sin maka/make, om de 

själva behöver hjälp. Oviljan att ta emot utomstående stöd och hjälp grundar sig ofta i en 

rädsla över sin närståendes välbefinnande. För att kunna delta i till exempel hobbyn, 

läkarbesök eller stödgrupper, behövs alltsom oftast skaffas tillfällig vård åt sin närstå-

ende. (Kaivolainen et al. 2011 s. 168-170) 
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Närståendevårdare har ofta ett behov av att klara sig själva, utan utomståendes hjälp. De 

vill även hålla kvar sitt eget sätt att leva. De söker oftast hjälp först sedan då situationen 

gått så långt att de inte klarar sig längre, även om det redan varit mycket tungt en längre 

tid. Det finns även ofta en rädsla över att den utomstående hjälpen inte är kvalitetsmässigt 

god. (Kaivolainen et al. 2011 s. 159, 172) 

2.4 Närståendevårdares betydelse för samhället 

Det hör till kommunerna, enligt lagen, att ordna vård åt invånare som behöver detta. Kom-

munen får dock själv bestämma på vilket sätt den ordnar vården (Kaakkuriniemi et al. 

2014 s. 21). Utgifterna för social- och hälsovården ökar i och med att demenssjukdomar 

blir allt vanligare. Detta beror till en stor del på att dygnet-runt vård är dyrt att producera.  

(Institutet för hälsa och välfärd 2019) 

 

I Sverige är det vanligt att personer som är i tidiga skeden av demens, bor i sina egna hem 

och har antingen makan/maken eller barnen som tar hand om dem så länge som möjligt. 

Under de senaste tiderna har antalet boendeplatser minskats och det antas att personer 

med demens vårdas hemma så länge som möjligt. Detta ökar pressen på familjemedlem-

mar som därmed sköter sina närstående dygnet runt. (Pietilä Rosendahl et al. 2016)  

 

Eftersom antalet vårdplatser minskats rejält (Lahtinen 2008 s. 16), stiger även närståen-

devårdens betydelse för kommunen. Målet är att endast några procent av 75-åringar och 

däröver skall vara i anstaltsvård eller serviceboende inom närframtiden. Tidigare studier 

i Finland visar att ifall en närståendevårdare som ger dygnet runt vård skulle bytas ut till 

kommunal personal, skulle fem vårdare måsta anställas istället. Genom att en närstående 

ger vården hemma istället för anstaltsvård, sparar kommunen ca. 43 000 euro i året. Det 

kan alltså konstateras att ett välfärdssamhälle inte skulle klara sig utan närståendevård. 

Närståendevårdarna ses som en resurs och deras insats uppskattas. Genom att stöda när-

ståendevårdare i sitt arbete kan behovet av vård på serviceboende eller anstaltsvård skju-

tas upp. Systemet är dock ännu stelt och stödresurser finns inte tillräckligt för dessa vår-

dare. Upplysta kommuner och beslutsfattare jobbar för att utveckla detta. (Kaivolainen et 

al. 2011 s. 21-23)  
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Närstående har stor inverkan även med tanke på kommunikation mellan vårdpersonal och 

personen med demens (Pietilä Rosendahl et al. 2016). För att personer med demens skall 

få individuell, personcentrerad vård, behövs den erfarenhet som den närstående har av 

personens hälsotillstånd och förändringar i detta samt även dess sätt att fungera och dess 

önskemål (Kaivolainen et al. 2011 s. 153). Personcentrerad vård beskrivs mer utförligt 

senare i detta arbete, under den teoretiska referensramen, men i korthet kan Sveriges kom-

muner och landsting citeras: “Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningssätt som in-

nebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov, resur-

ser och förutsättningar. På detta sätt kan vården både bli mer jämlik och kostnadseffek-

tiv” (SKL 2019).   

2.5 Problemspecificering 

Sverige är inte det enda landet med stora grupper invandrare (Ehrkamp 2019). Eftersom 

in- och utflyttning mellan länder är ett fenomen runt om i världen, är det viktigt att un-

dersöka vilken inverkan detta har på den åldrande populationen i det skede då de skall ta 

hand om varandra. Som tidigare konstaterats, är invandrare drabbade av demenssjukdom 

dessutom en grupp som blir allt vanligare. Att undersöka hur närstående upplever varda-

gen och vilka saker som kunde inverka på det, är därför till nytta på internationell nivå. 

Det är till nytta till exempel för dem som planerar stödet för närståendevårdare och olika 

föreningar. Genom dessa drar de personer som vårdar sina närstående i hemmet stor nytta 

då de får det stöd de behöver för att orka i vardagen och kunna ge den vård som personen 

med demens behöver. En välplanerad närståendevård är även till ekonomisk nytta för 

samhället i och med att det är billigare att ge både finansiellt stöd och andra former av 

stöd som till exempel intervallvård och dagverksamhet, än det är att ta in personen på 

anstaltsvård eller serviceboende. 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen, personcentrerad vård. 
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3.1 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård har redan länge ansetts vara ett sätt att förbättra vården av personer 

i olika åldrar som har olika sjukdomar och olika vårdbehov (Maslow 2013; Olsson et al. 

2016). Den personcentrerade vården har sina rötter i humanistisk psykologi och de ame-

rikanske psykologernas, Carl Rogers (1902-1987) och Abraham Maslows (1908-1970), 

arbete (Love & Pinkowitz 2013). Downs (2013) skriver att den personcentrerade inställ-

ningen till vård av personer med demens inleddes av Tom Kitwood (1937-1998) och hans 

kollega Kathleen Bredin i slutet av 1980-talet. Målet var att se personen som en individ, 

att veta hens biografi och livshistoria och att förstå hens subjektiva erfarenheter av att 

leva med demens. Strävan var att bekräfta personen istället för att försvaga. Tidigare 

troddes att dålig livskvalitet var oundvikligt för en person med demens. Nu togs istället 

en mera optimistisk och hälsofrämjande syn än tidigare. De uttryckte att personcentrerad 

vård och kommunikation främjar livskvalitet då personlig autonomi och individens för-

mågor respekteras. Tom Kitwood avled innan han hann publicera en fungerade teoretisk 

referensram för vård av personer med demens, men hans arbete har fortsatt genom andra 

både nationellt och internationellt (Love & Pinkowitz 2013).  

 

Människor är unika och mångdimensionella varelser. Vi har personliga egenskaper, be-

hov och beteenden. Personcentrerad vård fokuserar på individuella behov som byggs upp 

av personens styrkor, värderingar, val och preferenser. Det är ett modernt förhållningssätt 

där samarbetet mellan patient och vårdare betonas (Svanberg 2015). Vården baserar sig 

på ett förhållande av gemensam respekt och likvärdighet. Focus ligger på att lyssna till 

personens berättelse. Patienten ses som en expert på sitt eget liv (Boström et al. 2020). 

Genom att lyssna till berättelsen fås en djupare förståelse om patienten och kan därmed 

hjälpa hen att hitta sina egna lösningar. Berättelsen hjälper att identifiera resurser, för-

väntningar, möjligheter och barriärer. Genom att ta både berättelsen och de resultat som 

framkommit via prover och undersökningar i beaktande, formas grunden för vårdplanen 

som sedan byggs upp i samarbete med personen ifråga och ofta även dess närstående. 

(Ekman et al. 2011) 

 

Människor är så mycket mer än en diagnos (Ekman et al. 2011). Personen är alltså inte 

sin sjukdom. Sjukdomen är endast en del av deras nuvarande tillvaro. Personcentrerad 
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vård innebär att personen, hela människan, är i fokus och inte sjukdomen (Svanberg 

2015). Det är viktigt att lägga fokus på de styrkor personen har istället för de minskade 

förmågorna. Det är också viktigt att sätta sig in i deras värld för att bättre tolka och förstå 

deras beteende från deras synvinkel. (Love & Pinkowitz 2013)  

 

Vården skall ta i beaktande personens erfarenheter, resurser och förutsättningar och pati-

enten ska vara en jämlik partner i vården. Tanken är att patienten och de närstående skall 

vara aktiva och delaktiga i både planeringen och även i genomförandet av vården. (Svan-

berg 2015)  

 

Olika teorier om personcentrerad vård har formats längs åren. Två av dessa valdes att 

begrundas närmare i detta arbete. Dessa är McCormack & McCance (2006) som kombi-

nerat sina tidigare fynd till en omvårdnadsteori och Ekman et al. (2011) som byggt upp 

vissa rutiner till stöd för systematisk användning av personcentrerad vård. 

 

McCormack & McCance (2006) grundar sin teori på att tidigare forskning visar att 

personcentrerad vård innebär terapeutiska förhållanden mellan vårdpersonalen, patienten 

och dess närstående samt att dessa förhållanden byggs på tillit, förståelse, att dela med 

sig av kunskap och gemensamt beslutsfattande. De tar i beaktade värderingar, omtänk-

samhet, engagemang, omgivningen och även fysiska behov. Genom att förstå hur perso-

nen uppfattar situationen är det lättare att involvera hen i beslutsfattande. Det är frågan 

om en dialog och en sorts förhandling där en slutsats nås gemensamt om hur vården kom-

mer att framskrida. Detta leder till en terapeutisk vårdmiljö där vårdtillfredställelsen blir 

högre och välmåendet hos personen ökar. Nedanstående figur visar den personcentrerade 

ramen McCormack och McCance publicerade år 2006 i Journal of Advanced nursing: 
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Figur 1. The person-centred nursing framework (McCormack & McCance 2006) 

 

Ekman et al. (2011) baserar sina resultat på hurdan personen är som helhet: omgivningen, 

deras historia, deras nära och kära, deras individuella styrkor och svagheter. De hävdar 

att personen inte skall reduceras till sin sjukdom. Personen i fråga skall tas aktivt med i 

beslutsfattandet angående deras egen vård. Detta har visat öka på motivationen och vård-

tillfredställelsen samt även leda till bättre vårdresultat. Ekman et al. (2011) har fastslagit 

3 rutiner för att inleda, integrera och skydda personcentrerad vård i den dagliga vården. 

Rutin 1: Inleda partnerskapet – Patientens berättelser. Den sjuka personens narrativ 

om hens sjukdom, symtom och hurdan inverkan de har på hens liv. De fångar lidandet i 

en vardaglig kontext och är grunden för partnerskapet. Det skickar ett budskap åt perso-

nen i fråga att hens erfarenheter, känslor, värderingar och preferenser är viktiga och fo-

kuset flyttas från sjukdomen till personen själv. Rutin 2: Utveckla partnerskapet – till-

sammans formulera en personlig hälsoplan. En dialog förs mellan vårdare och patient. 
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Denna dialog baserar sig på berättelsen som framkommit vid rutin 1, då vårdaren aktivt 

lyssnat, och dessutom resultaten som framkommit vid prover och undersökningar. Denna 

leder till en gemensam vårdplan. Rutin 3: Säkerställandet av partnerskapet – doku-

mentation av överenskommelsen. Dokumenteringen av preferenser, värderingar, enga-

gemang i vården och beslutsfattandet gör vården transparent samt möjliggör kontinuitet i 

vården.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att målet med personcentrerad vård är att synliggöra 

hela personen och prioritera individuella behov i en strävan efter bättre vård. Olika per-

soner har olika uppfattning om vad hälsa betyder. Den personcentrerade vården tar detta 

i beaktande. Patientens välmående ökar och även effektiviteten, då patienterna är mer 

delaktiga i den egna vården (Brännström et al. 2014; Olsson et al. 2016). Huvudfokus i 

personcentrerad vård är dialogen mellan vårdare och patient. Även familjemedlemmar är 

ofta involverade i detta. Med hjälp av dialogen, fattas besluten tillsammans istället för att 

vårdpersonalen informerar om vad som beslutats. Planen som fattats tillsammans är ett 

“levande” dokument, specifikt till varje patient, där det framkommer mål och handlingar. 

Dessa uppföljs och revideras vid behov (Ekman et al. 2011). Motivationen och viljan att 

klara av sin sjukdom ökar på detta sätt. Nöjdare patienter leder till att de känner sig trygga 

i vårdrelationerna. Egenvården och även intag av ordinerade läkemedel förbättras. (Svan-

berg 2015) 

 

Regioner och kommuner i Sverige har under en längre tid arbetat för att införa person-

centrerad vård i sin verksamhet. År 2015 gjorde SKLs (Sveriges Kommuner och Lands-

ting) kongress ett beslut om att de ska arbeta för att information om personcentrerad vård 

sprids med syfte att regioner, landsting och kommuner ska kunna implementera person-

centrerad vård i sina verksamheter. (GPCC 2019)  

3.2 Personcentrerad vård i relation till närståendevårdare och 

personer med demens 

Varje förhållande har dynamiker, styrkor och sårbarheter som existerar från tidigare. 

Dessa inverkar högst antagligen på personen med demens och såväl även på familjens 

sätt att anpassa sig och klara av situationen. Förhållanden vars ursprung ligger i att bry 
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sig om varandra bygger på vardagliga händelser, interaktioner, omgivningen och utveckl-

ingen av sjukdomen. Relationerna bygger på gemensam respekt och känslighet. Ifall det 

är makan eller maken som sköter om personen med demens har de tendens att förstå den 

andras beteende med hjälp av erfarenheter av tidigare beteenden. De använder hela deras 

gemensamma liv med alla gemensamma erfarenheter som grunden för tolkningen av be-

teendet. Vården sker alltså inom relationen och relationen är nödvändig för personcentre-

rad vård. (Morhardt & Spira 2013) 

 

Personer med demens bör ha meningsfulla aktiviteter att göra i det dagliga livet för att 

kunna leva ett meningsfullt liv (Han & Radel 2016). Dessa bör grunda sig på deras unika 

intressen, preferenser och behov. Det kan vara att en viss person till exempel behöver en 

lugnande och tyst omgivning under en viss tidpunkt under dagen för att inte bli irriterad 

medan en annan person behöver få lyssna till musik för att lugna ner sig. Det är även 

viktigt att komma ihåg att även personen som ger vården, är en unik varelse med sitt unika 

sätt att se världen. (Love & Pinkowitz 2013) 

 

I vård av en närstående förenas kunskap, kapabilitet och vilja. Hos en närståendevårdare 

är oftast viljan starkast. Personen samlar på sig kunskap om vad som är bäst för just ens 

egen närstående. Om personen känner att hen blir godkänd just så som hen är, även som 

bristfällig, känner hen att hen är i goda händer. Även vårdaren måste få känna att hen är 

godkänd som hen är, även om det kanske finns brister i vårdkunskapen. (Lahtinen 2008 

s. 11) 

4 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras relevant tidigare forskning. Ett flertal informationssökningar 

utfördes inom ämnet. Litteratursökningen har skett mellan januari 2019 och september 

2020. Databaser som använts under sökprocessen var Academic Search Elite (EBSCO), 

Cinahl (EBSCO), PubMed och SAGE.  Sökorden som använts: aging, dementia, ethnic-

ity, family member, family care, family caregiver, immigrant och person-centered. In-

klusionskriterier: skriven på finska, svenska eller engelska; innehöll sökorden eller syno-

nymer till dem; fulltext tillgänglig och publicerat 2000-2020. Vid informationssökningen 

användes även böcker tillgängliga på bibliotek.  
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4.1 Att åldras utomlands  

Många saker inverkar på hur hemma personer känner sig i ett främmande land då de åld-

ras, till exempel anpassningssättet till den främmande kulturen och språkkunskaper. Det 

har även en inverkan om det i landet bor nära personer som till exempel släkt, vänner och 

personer med gemensam etnicitet (Bhugra & Ayonride 2004). Att bo i ett främmande 

land leder lätt till att det inte finns ett nätverk att få stöd av i vardagliga situationer, i och 

med att släkt och vänner oftast stannat kvar i Finland. Det inverkar även om flyttet skett 

i ett tidigt eller sent skede i livet. Det kan antas att ju längre en person bor i ett främmande 

land, desto bättre anpassar hen sig. Därför åldras alla på sitt eget sätt. (Heikkilä 2004) 

 

Tidigare forskning tyder på att då en immigrant kommer till landet är hen ofta friskare än 

majoritetsbefolkningen. Detta kan bero på så kallad selektiv migration, dvs. det är ofta 

friskare population som migrerar (Westman et al. 2008). När hen åldras är hen ofta dock 

av sämre hälsa, både fysiskt och psykiskt (Lood et al. 2015a). Orsaker till detta är livsstil, 

omgivning, socioekonomiska faktorer, saknad av sociala nätverk, integrering i det nya 

landet och diskriminering (Westman et al 2008). Nykomlingar i ett land råkar ofta ut för 

lågstatus levnadsområden, tunga och lågbetalda arbeten (Hjern 2012). Invandrare har ofta 

även lägre skolning än infödda (Lood et al. 2015b; Koocheck et al. 2007). Låg skolning, 

låga inkomster och arbetslöshet anses även vara faktorer som inverkar negativt på hälsan 

(Saarela & Rooth 2005).  Detta leder ofta till att leva under sämre förhållanden och ha 

svårare att ta kontroll över sin egen hälsa (Bhugra & Ayonride 2004). Invandrare och 

andra minoritetsgrupper har även svårigheter att nå service på grund av språkproblem och 

diskriminering (Silverira et al. 2002) samt även på grund av att de är mindre medvetna 

om vad det finns för vård tillgängligt jämfört med majoritetspopulationen (Heikkilä 

2004). Enligt tidigare studier kan det vara en dubbelbörda att vara både invandrare och 

svag (Arola et al. 2016). Möjligheterna att nå sin fulla hälsopotential är orättvisa för äldre 

personer med olika kulturella och språkliga bakgrunder (Lood et al. 2015a).  

 

Äldre invandrare uppskattar sin självständighet och sitt eget sätt att handskas med varda-

gen, inklusive hälsorelaterade frågor (Arola et al. 2016). Kulturellt arv är viktigt med 

tanke på självkänslan för äldre personer, även för dem med demens och kulturen kan 

fungera som en terapeutisk resurs i vården (Day & Cohen 2000). Pietilä Rosendahl et al 
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(2016) konstaterar att Finländare har en stark etnisk identitet. Språket är en av de starkaste 

kännetecken av en etnisk grupp i och med att kommunikation är ett av grundbehoven. Det 

ger en känsla av säkerhet och samhörighet. Enligt vårdpersonal är språket den största 

skillnaden mellan invandrade personer med demens och svenska personer med demens. 

Att ha ett gemensamt språk i vardagen är viktigt i vården av personer med demens. Utan 

ett gemensamt språk uppstår missförstånd. En känsla av att bli ordentligt förstådd och att 

förstå andra ökar dessutom självkänslan och empowerment (Heikkilä 2004). 

 

De åldrande finska invandrarna i Sverige önskar att kunna fortsätta leva i sina hem så 

länge som möjligt. När de i ett senare skede blir tvungna att flytta till ett boende önskar 

de känna bekantskap, säkerhet och ett kamratskap med andra. De hoppas att detta skulle 

uppfyllas tillsammans med familjemedlemmar som de känner sig nära med och har levt 

med en längre tid eller också i bekant omgivning tillsammans med människor som talade 

samma språk. Det sistnämnda anses speciellt viktigt i och med att invandrare i Sverige är 

rädda att de i framtiden kommer att mista sitt sistinlärda språk, svenskan. (Heikkilä 2004) 

4.2 Närståendevårdare till invandrad person med demens 

Många studier har gjorts om att använda sig av kulturellt passande vård för att möta vård-

behov (Heikkilä 2004). De har konstaterats att det är bra, och också rätt vanligt, att när-

stående vårdar varandra eftersom de har samma kulturella bakgrund (van Wentzel et al. 

2016). Pietilä Rosendahl et al. (2016) konstaterar dock att ifall den finska personen med 

demens är gift med en svenskspråkig person, skapar förlusten av det svenska språket i 

samband med att sjukdomen framskrider, en distans i äktenskapet då de inte längre kan 

kommunicera med varandra.  

 

Närståendevårdaren har en viktig roll i att hjälpa personen med demens hantera sin sjuk-

dom (Lopes Dos Santos et al. 2020) och att hen känner sig säker (van Wentzel et al. 2016). 

Att fungera som närståendevårdare i hemmet åt en person med demens är ofta fysiskt, 

psykiskt, emotionellt, finansiellt och även socialt tungt (Takai et al. 2011). Stressen av 

detta ökar risken för utmattning som i sin tur leder till dålig mental hälsa och även en 

förminskad livskvalitet (Lopes Dos Santos et al. 2020). I en undersökning utförd av van 

Wijngaarden et al. (2018) konstaterades att i samband med att sjukdomen framskrider, 
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blir närståendevårdaren allt mer upptagen med vården och detta har en stor inverkan på 

deras eget liv. Till sist känns det som att de inte har tid för ett eget liv mera. Även Smebye 

& Kirkevold (2013) har i sin undersökning funnit att närståendevårdarens egna behov lätt 

blir åsidosatta och detta leder till frustration och besvikelse. De konstaterade även att den 

tidigare relationen mellan närståendevårdare och personen med demens inverkade på den 

nutida relationen. Detta var tydligast i relationer som haft problem tidigare och ledde ofta 

till bitterhet och negativitet i relationen. Tidigare forskning av van Wijngaarden et al. 

(2018) tyder på att närståendevårdaren, trots alla svårigheter, försöker vara optimistisk 

och minska på sina förväntningar om livet. Detta leder ofta till att utomstående får en bild 

av att situationen ännu är ganska bra och att närståendevårdaren därför känner sig miss-

förstådd och frustrerad.  

 

Personer med demens blir ofta isolerade och så även deras närståendevårdare. Detta kan 

bero på att vänner och bekanta inte mera kommer och hälsa på i och med att det inte klarar 

av att hantera situationen (van Wijngaarden et al. 2018). Isolation och brist på stöd är ett 

hot med tanke på att orka som närståendevårdare (Lahtinen 2008 s. 82-82) och även med 

tanke på kapabiliteten att ta hand om personen med demens (Lopes Dos Santos et al. 

2020). I krävande situationer, speciellt i ett främmande land, finns det risk för att inte få 

det stödet som behövs. Detta stöd kan bestå av information om hur hantera symtom (del 

Carmen Pérez-Fuentez et al. 2017), vård och sociala förändringar. Detta stöd hjälper till 

att utveckla närståendevårdaren i sin roll. Ofta är det dock närståendevårdaren själv som 

måste söka denna hjälp (Lopes Dos Santos et al. 2020). Det har i tidigare forskning av 

Forssell (2004) och Haralambous et al. (2014) konstaterats att närstående till invandrade 

personer med demenssymtom dröjer längre med att söka hjälp än infödda. Han & Radel 

(2016) säger även att det kan vara att hjälp inte söks eftersom det anses att det hör till en 

själv att vara ansvarig för vården av personen med demens och att det dessutom finns en 

rädsla att personen i fråga skulle motsätta sig servicen. I och med att denna pliktkänsla 

om att ta hand om sin närstående gör att närståendevårdare skjuter upp sökning av hjälp, 

kan det kännas som en lättnad ifall en utomstående (professionell) till sist gör beslutet att 

det är oundvikligt att personen med demens flyttar till ett boende. Flyttet till ett boende 

lättar dock inte alltid på känslan om att vara överbelastad. Ofta känns det som att perso-

nalen på boendet inte har den expertis som närståendevårdaren har om just denna person 
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med demens i och med att de inte känner hen från tidigare och det kan kännas betyngande 

att dela med sig av sin kunskap (van Wijngaarden et al. 2018). 

4.3 Personcentrerad vård i relation till närståendevård 

Det har utförts och det pågår fortfarande flertal forskningsprojekt kring personcentrerad 

vård. De handlar om ett personcentrerat arbetssätt inom till exempel primärvård och äldre-

omsorg (Svanberg 2015). Tidigare forskning tyder på att personcentrerad vård är effektiv 

för samhället (Waweru et al. 2019) samt höjer kvalitén för både patienter (Havas et al. 

2017) och även vårdare (Boström et al. 2020). Det är viktigt att öka möjligheterna för 

åldrande personer att ta kontroll över sin hälsa och en personcentrerad och tvåspråkig 

inställning i samhället kunde göra detta möjligt (Lood et al. 2015a). 

 

Familj representerar samhörighet, säkerhet och välbefinnande. Familjemedlemmar kän-

ner varandra väl (Woods 2001) och har ofta levt tillsammans med personen med demens 

i flera år. Deras livshistorier är sammanflätade och de delar många minnen. Omvårdnad 

definierades som en logisk förlängning av familjerelationer. Tidigare forskning tyder på 

att närståendevårdare ofta har en känsla av att i och med att personen med demens har 

hjälpt dem tidigare, är det nu deras tur att hjälpa hen. Tack vare att de har ett långvarigt 

förhållande med personen med demens och detaljerad kunskap om hen som de lärt sig 

under en livstid av delade upplevelser, har närståendevårdare en unik möjlighet att ge 

personcentrerad vård. Deras specifika kunskap om personen med demens ger dem möj-

lighet att ta i beaktande personliga drag samt prestationer både från tidigare och nutid. 

Närståendevårdare anses som experter på personen med demens och detta värderas inom 

vårdbranschen. (Smebye & Kirkevold 2013) 

 

Närståendevårdare har långvariga, djupa och interpersonella förhållanden med personen 

med demens (Takai et al. 2011). Detta är till nytta då de kognitiva och kommunikativa 

funktionerna försämras hos en person med demens och detta i sin tur leder till en föränd-

ring i interaktionen mellan hen och närståendevårdaren (Lopes Dos Santos et al. 2020). 

Vid demens är personligheten något som döljer sig allt mer i takt med att sjukdomen 

framskrider. Tidigare forskning visar även att personen med demens blir som ett barn 

igen och att hen upprepar samma kommentarer och frågor om och om igen (van 
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Wijngaarden et al. 2018). Personligheten utvecklas även i relation till andra. Tidigare 

forskning tyder på att relationer som upprätthåller personligheten är nära emotionella 

band mellan närståendevårdare och personen med demens. Nära familjerelationer karak-

teriseras av förtroende och respekt. Detta är grunden för vården och hjälper dem att förstå 

personens känslor och behov. Genom att individualisera vården och ta i beaktande den 

andras perspektiv, uppehålls en positiv relation. En motvillig eller uppgiftsdriven närstå-

endevårdare har dock en negativ inverkan på den andras personlighet. (Smebye & Kirke-

vold 2013)  

 

Närståendevårdaren behöver stöd och utbildning för att kunna identifiera sin insats i för-

hållandet med personen med demens. Eftersom personligheten skapas av de sociala relat-

ionerna runt personen med demens, behöver närståendevårdaren kunskap för att kunna 

relatera till personen på ett varmt sätt. Personligheten är en produkt av ett omsorgsgivande 

förhållande. Utan stöd, blir det svårt för en närståendevårdare att utföra personcentrerad 

vård. (Woods 2001) 

5 SYFTE 

Syftet med denna studie är att utforska och beskriva hur närstående till invandrade äldre 

med demenssymtom upplever att leva med och vårda en sådan person i det egna hemmet 

samt belysa de utmaningar som kan uppstå vid vistelse utomlands.  

 

Studien har avgränsats till att belysa enbart de närståendes synvinkel. Personen med de-

mens samt vårdpersonal har inte involverats i studien. 

6 METOD 

I detta kapitel beskrivs datainsamlingsmetoden, deltagarna i studien, analysprocessen och 

etiska reflektioner. 
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6.1 Datainsamling 

Den valda datainsamlingsmetoden för arbetet är kvalitativ intervju. Det var ett naturligt 

val i och med att tanken var att försöka reda ut hur närstående upplever att leva tillsam-

mans med en person med demenssymtom och hur de tänker, känner och handlar i olika 

situationer (Alvehus 2019 s. 84). Den kvalitativa metoden valdes dessutom för att skaffa 

en djupare förståelse av fenomenet än den som troligen skulle fås med en kvantitativ me-

tod (Patel & Davidson 2013 s. 119). I enlighet med Kvale & Brinkmann (2009 s. 18-19) 

var intervjuerna diskussioner som fördes kring olika teman som fungerade som s.k. öpp-

ningsfrågor. Utgångspunkten var alltså att inte på förhand veta exakt vad som söktes efter, 

det fanns alltså inga färdiga svarsalternativ att välja från, utan frågorna var så öppna som 

möjligt och följande fråga byggde på svaret från den föregående frågan.  

 

Intervjufrågorna (se bilaga 5) utvecklades dels utifrån syftet och dels utifrån tidigare 

forskning inom området. Bakgrundsinformation om deltagarna var viktigt att inkludera i 

studien för att få en bild av informanterna och för att kunna bedöma resultaten i förhål-

lande till denna information. I och med att tidigare studier tyder på att personer med in-

vandrarbakgrund som lärt sig ett nytt språk i vuxen ålder ofta tappar det senast inlärda 

språket vid en demenssjukdom, var det även av intresse att reda ut ifall språket förändra-

des till följd av sjukdomen. Intervjuerna spelades in, eftersom det då var lättare att kon-

centrera sig på intervjun, i och med att anteckningar inte behövde föras samtidigt och 

informanterna blir så även återgivna korrekt utan att behöva komma ihåg det som sagts 

(Kvale & Brinkmann 2009 s. 194-196).  

 

Fördelen med den kvalitativa metoden är att informanterna fick uttrycka sig med egna 

ord, på sitt eget sätt och välja själva vad hen ville berätta. Då kommer även åsikter och 

tolkningar säkrare fram. Tanken var att undvika att skapa en på förhand bestämd uppfatt-

ning om vad som letas efter, eftersom det kan leda till att endast får svar på just det och 

därmed uteblir annan viktig information. Metoden är också flexibel. I detta arbete har det 

utgåtts från en problemställning, men denna har förändrats i takt med att informationen 

ökat. (Jacobsen 2007 s. 48-50) 
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I enlighet med Patel & Davidson (2013 s.120) och Jacobsen (2007 s. 51-53) togs vid 

planeringsskedet i beaktande att mängden informanter skulle vara så passlig som möjlig. 

De fick inte vara för många med tanke på att intervjuerna inte skulle blir för resurskrä-

vande, men inte heller för några för att informationen skulle bli för liten. Konklusionen 

var att försöka finna 5-10 informanter. Slutsatsen ledde till att 7 personer nåddes för in-

tervju.  

6.2 Deltagare 

Avsikten var att komma i kontakt med närstående till finskfödda äldre personer med de-

menssymtom. Intervjuerna utfördes i en kommun i Mälardalen, Sverige, i april 2019. Mä-

lardalen valdes som område i och med att den finska populationen där är relativt stor. 

Valet av finsktalande äldre, istället för någon annan språkgrupp, gjordes dels utifrån att 

dessa är en stor invandrargrupp i Sverige, men även på grund av att forskaren som ge-

nomför intervjuerna talar både finska och svenska och därmed kunde intervjuerna genom-

föras utan tolk. Informanterna fick själva välja vilketdera språket de ville att intervjuerna 

skulle genomföras på.  

 

Informanterna nåddes via en kontaktperson i Finska kyrkan, som har ett brett kontaktnät. 

Kontaktpersonen rekryterade informanterna i en kommun i Mälardalen i Sverige, och in-

tervjuaren bokade intervjutillfällena per telefon.  

 

Samplet består av sju informanter. Informanterna består av deltagare som har olika erfa-

renheter och därmed kan belysa området från olika synvinklar. Alla informanter var i 

pensionsålder. Fem av dessa var kvinnor och två män. De var alla inflyttade finländare 

och hade alla finska som modersmål. Alla informanterna fungerade för tillfället eller hade 

fungerat tidigare som närståendevårdare antingen officiellt eller inofficiellt till en person 

med demens.  

 

Informanterna i detta arbete, flyttade från Finland till Sverige mellan åren 1947 och 1969. 

Orsaken till att de flyttat till Sverige var oftast arbetslöshet. En familj flyttade på grund 

av att de inte lyckats få bostad i Finland. Informanterna flyttade tillsammans med perso-

nen med demens i alla fall utom ett. Två av informanterna bodde ännu tillsammans med 
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personen med demens som de vårdade. En person med demens hade flyttat till ett äldre-

boende och fyra hade avlidit.  

 

De intervjuerna som tangerade skolning, tydde på att informanterna, och även personerna 

med demens, var lågt skolade då de kom till Sverige. Alla informanter hittade dock arbete 

i Sverige, och så även deras maka/make. 

 

Informanterna fick själva välja var de ville att intervjuerna utfördes. Alla valde att inter-

vjuas i sitt eget hem. Informanterna fick dessutom välja vilketdera språket de ville att 

intervjuerna skulle genomföras på och de valde alla finska. Intervjuerna tog 30 - 60 mi-

nuter och de fick fritt utifrån 4 - 5 frågeställningar berätta om sina upplevelser. 

6.3 Analysprocessen 

Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys. Det är en metod som används 

mycket inom hälso- och sjukvård (Graneheim & Lundman 2004; Granskär & Höglund-

Nielsen 2008 s. 159). Den användes i denna studie för att systematiskt och objektivt för-

klara hur närstående upplever att leva tillsammans med en person med demens (Elo et al. 

2014).  

 

Intervjuerna lyssnades igenom flera gånger och transkriberades. Materialet förvandlades 

till skriftlig form för att det skulle gå lättare att analysera (Kvale & Brinkmann 2009 s. 

194-196). I enlighet med Graneheim & Lundman (2004) noterades vid transkriberingen 

tystnad, suckar, skratt etc. i och med att de kan ha inflytande på en underliggande bety-

delse. Tanken var att låta texten tala och inte lägga in betydelse som inte fanns där. Det 

transkriberade materialet består av 37 sidor. 

 

Det insamlade materialet delades in i kategorier. En kategori är en grupp av innehåll som 

delar likheter. Med hjälp av kategoriseringen förenklades komplex, detaljrik och omfat-

tande data. Då var det lättare att i ett senare skede i analysprocessen förhålla sig till ett 

antal kategorier istället för hela datamassan. Dessutom skulle det ha varit svårt att jämföra 

texter från olika intervjuer utan en sådan kategorisering. Kvale & Brinkmann (2009 s. 

219) menar att kategorierna kan vara något som utvecklats på förhand, eller också kan de 
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växa fram under analysen.  I detta arbete utvecklades kategorierna ur materialet under 

analysen. Metoden är induktiv (Graneheim & Lundmann 2004).  

 

För att finna en kategori, söktes först i det transkriberade materialet efter relevanta ord, 

meningar och texter. Dessa grupperades så att de bildade meningsenheter. Sedan konden-

serades dessa till kondenserade meningsenheter. Därefter hittades koder. Koderna bildade 

underkategorier och till sist nåddes en kategori (se bilaga 6). Processen upprepades tills 

inga flera kategorier uppkom. Kategorierna fylldes sedan med innehåll och dessa belystes 

med hjälp av citat. Samband mellan kategorierna söktes. Intervjuerna jämfördes, skillna-

der och likheter söktes efter samt även förklaringar till skillnaderna. I analysfasen i denna 

studie växlades mellan delar och delarna betraktades i en större helhet. Det var alltså en 

fram och tillbaka rörelse mellan hela textmaterialet och delar av texten (Graneheim & 

Lundman 2004).  

 

Kategoriseringen ledde till tre huvudkategorier. Dessa är: närståendevårdarens många rol-

ler, hjälp och stöd av samhället samt språkets och kulturens inverkan på vardagen. Då 

kategoriseringen var färdig återgicks till syftet och även den teoretiska referensramen, för 

att försäkra att problemformuleringen blivit besvarad. 

6.4 Etiska reflektioner 

Detta arbete är skrivet i enlighet med Arcadas riktlinjer för God vetenskaplig praxis inom 

utbildning och forskning, som baserar sig på Forskningsetiska Delegationens (2012) rikt-

linjer för God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från 

den i Finland. Etiska frågor beaktas redan från början och fortsättningsvis genom hela 

undersökning (Kvale & Brinkmann 2009 s. 78). I arbetet iakttas ärlighet och noggrannhet 

och alla skeden dokumenteras.  

 

Följande tre grundläggande krav uppfylls i studien: informerat samtycke, skydd av pri-

vatlivet och att informanten blir angiven korrekt (Jacobsen 2007 s. 21). Deltagarna i 

undersökningen informerades om syftet både muntligt och skriftligt (se bilaga 1-4). De 

fick tillräcklig information om studien för att kunna välja om det ville vara med, men inte 

så mycket att de möjligtvis skulle anpassa sina svar enligt det. Det har även försäkrats så 
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långt det går att informanterna dessutom förstått den information de fått (Kvale & Brik-

mann 2009 s. 87-88; Jacobsen 2007 s. 22-23). I enlighet med Jacobsen 2007 (s. 24-26) 

var deltagandet frivilligt och de kunde när som helst avbryta sitt deltagande utan att ange 

orsak till detta. Inget av det de sagt går att härleda till någon enskild person eller situation.  

 

Intervjuerna bandades in med informanternas samtycke. Materialet, både inspelningarna 

och därav de transkriberade texterna, förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga har 

tillträde till det. Skriftligt samtycke inhämtades från alla deltagare i undersökningen. 

Forskningsprojektet som detta arbete är en delstudie av, har fått godkänt utlåtande av 

etikprövningsnämnden i Uppsala, diarienummer: 2016/034. 

 

Det är omöjligt att presentera det insamlade materialet i sin fulla kontext men strävan är 

att presentera resultatet så fullständigt och korrekt som möjligt. Det tas även i beaktande 

att citat som tagits ur en större helhet kan få avvikande mening utanför detta. (Jacobsen 

2007 s. 26-27) 

7 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten som innehållsanalysen lett till. En inblick på hur in-

nehållsanalysen utförts kan ses i bilaga 6. Intervjuerna förverkligades på finska. För att 

bevara och säkerställa det riktiga innehållet samt budskapet i materialet har citaten inte 

översatts till svenska. I vissa fall innehåller citaten även svenska ord då informanterna 

lättare hittade orden på svenska.  

7.1 Närståendevårdarens många roller 

Att vara närstående, speciellt närståendevårdare, till en person med demens är bindande. 

Detta upplevdes oberoende av om det var fråga om en officiell eller inofficiell titel. Det 

kräver ett fysiskt och psykisk närvarande, ofta dygnet runt. Livet kretsar kring den andra 

och det finns inte just någon tid för närståendevårdaren själv.   

 

Informanterna konstaterade alla att det var en tung tid att fungera som närståendevårdare 

åt en person med demens. En stor del av belastningen kom från att personens beteende 
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ändrade, de förvandlades i stort sett till en annan person. En av informanterna berättar att 

läkaren hade förvarnat om detta redan vid diagnosticering, ”...sulta on vaimo menny 

et….et sinä enää saa takasi vaimoo” (5). Informanterna berättade om olika förändringar i 

beteendet hos personerna med demens och detta upplevdes som en negativ sak. Det kunde 

vara fråga om små tillfälliga ögonblick, men alltsom oftast var det återkommande situat-

ioner. Flera informanter konstaterade att sjukdomen och de medföljande symtomen kom 

sakta, smygande: 

...tää on semmonen juttu että tämä tulee tämä sairaus kyllä niin hiipien että sitä ei oikeen ittekään osaa 

sanoa...että jos multa kysytään että koska se niinku alko...nii en ossaa sanoo...se tulee niin pikkuhil-

jaa...ja sitten mä en tiedä...siihen tottuu…(6) 

7.1.1 Ansvarig för den andra och hushållet 

Vid intervjutillfällena framkom att huvudrollen en närstående till en person med demens 

har är att vara ansvarig för den andra. Detta gäller såväl i hemmet som utanför. Detta kan 

bestå av till exempel medicinering, skötsel av personlig hygien, matservice och anskaff-

ning av allt som behövs för dessa. Närståendevårdaren svarar konstant på frågor den andra 

ställer, ofta samma frågor om och om igen. Dessutom är hen oftast även ensam ansvarig 

för skötsel av hemmet. Vid vistelse utanför hemmet, är hen ansvarig över att den andra 

hittar rätt och att alla ärenden blir utförda. På läkarbesök fungerar hen som både tolk i 

språkliga ärenden och även som någon som kan berätta hur situationen egentligen är, i 

och med att personen med demens själv ofta inte uppfattar att något är på tok eller att 

några förändringar har skett. Nattetid är hen dessutom ansvarig över att den andra inte 

försvinner ut i mörkret och kylan. En informant konstaterade att det är som att ta hand om 

ett barn. 

 

Det framkom att alla personerna med demens som intervjuerna handlade om hade någon 

form av minnesproblem. Ofta rapporterades att personen med demens upprepade samma 

saker med några minuters mellanrum i och med att hen inte kom ihåg att hen sagt detta 

redan tidigare. Det framkom att diskussioner mellan informanten och personen med de-

mens ofta kretsade kring det förflutna, på ett sådant sätt att det var tydligt att personen 

med demens trodde sig leva i dessa gamla tider för tillfället, “se ei ollut niinkun nyky-

aikaa….se oli niinkun työelämästä ja tämmöstä” (1). Det rapporterades även hallucinat-

ioner, som personen med demens upplevt som riktiga händelser. Ofta var det fråga om 
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situationer då hen varit rädd att någon kommer och skadar hen, och dessa känslor base-

rade sig på upplevelser om situationer som inte varit riktiga. Informanterna berättade att 

vissa dagar var personen med demens helt klar i tankarna och andra dagar upplevdes det 

att hen inte förstod någonting överhuvudtaget. I början av sjukdomen var problemen 

mindre, till exempel bilnycklar blev malplacerade. I ett senare skede kunde det till och 

med gå så att människor de kännt länge, inte mera kändes bekanta. Det kunde vara fråga 

om att de arbetat med en viss person i flera år, och nu inte hade någon aning om vem 

människan är: ”Se on muisti...ajatelkaa kuulkaa ko...se on yks toinen suomalainen nai-

nen...ollu samassa töissä...ja samalla osastolla monta vuotta ja nyt eivät tunne toisia” (5). 

Det rapporterades även situationer då de varit ute på stan och då det blir dags att åka 

hemåt, ställer sig personen med demens på fel busshållplats, på väg åt helt fel håll. Andra 

symtom som rapporterades var en minskad uppmärksamhet och trötthet. Dessa föränd-

ringar i beteendet leder till att närståendevårdaren måste vara den som tar över ansvaret 

om personen med demens i en ökande grad. Hen kan inte släppa uppmärksamheten i och 

med att hen aldrig på förhand vet i vilket sinnestillstånd den andra råkar vara i just den 

stunden. 

 

I samtalen framkom hur viktigt det är att bo i en sådan bostad som lämpar sig för perso-

nerna i fråga och som de trivs i. Det inverkar på hur bra närståendevårdaren orkar. En 

informant berättar att de tidigare hade en mycket trevlig bostad på ett bra ställe med rimlig 

hyra, men på grund av att personen med demens började ha balansproblem var de tvungna 

att flytta till en bostad som inte hade trappor. De flyttade flera gånger efter det i och med 

att det, enligt informanten, alltid var något fel på bostaden som de bodde i. Den nuvarande 

bostaden är trevlig, de trivs och den är säker, men hyran är så hög att de därför inte kan 

betala för att få den hjälp de skulle behöva, till exempel städning. Detta i sin tur leder till 

att närståendevårdaren har ännu mera uppgifter att sköta och därmed även blir mer belas-

tad. Närståendevårdaren kan inte heller i sådana situationer lita på hjälp av personen med 

demens, i och med att personen inte nödvändigtvis ens vet var hen befinner sig. Det rap-

porterades situationer då personen med demens inte förstod att deras nuvarande hem var 

deras hem och även situationer då hen trodde att det nuvarande hemmet, egentligen var 

ett av de tidigare hemmen.  
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7.1.2 Advokat för den andras rättigheter 

I diskussionerna framkom det ofta att närståendevårdaren spelade en stor roll då det kom 

till att kämpa för den närståendes rättigheter. En informant berättar att det var totalt tack 

vare hen som personen med demens fick de mediciner som hen ansåg att hörde hen.  

...lääkettä...en saanu sitä...en saanu sitä sieltä. Lääkäri sano että ei sitä ole...mutta minä oon lukenu kirjan 

missä lukee että on...sitten muutin vielä toiseen lääkäriin...se oli samanlainen vastaus kahelta lääkä-

riltä...sitte mä muutin kolmanteen...vielä samana päivänä sain sen lääkkeen...joo..apu tuli heti. (3) 

 

Det framkom att ifall hemvård anlitats, måste närståendevårdaren vara konstant på sin 

vakt, för att försäkra sig om att de arbeten blir utförda som skall. 

omaisena pitää olla kun HAUKKA. Joskus silloin kun hän oli vielä kotona niin hän oli niinku...sai 

semmosta hoitoo...että mä siinä vieressä papatan...siinä silloinkin jankutin...katsoin että hänellä oli kello 

ja tämmöst ja...että hänen mobiilinsa oli lähellä ja kaikki sitten ja...tämä sänky...ja siinä oli se kaide...joo 

kanssa...se piti katsoa...kun ne ei välittäny siitä…(1) 

 

En informant beskriver att hen lärt sig mycket av den tiden. Nu när personen med demens 

har avlidit och hen är själv i den situationen att hen behöver hemvård, är hen mera med-

veten om hur det lönar sig att gå till väga för att få det som behövs. 

Mulla on kotihoito samasta firmasta...ja siihen mä oon tyytyväinen...siellä on suomalaisia ja ruotsalaisia 

ja sitten on syyrialaisia ja irakilaisia ja…olen kanssa kehittynyt itse pyytämää ja sanomaan...että...us-

kallan nyt sanoa kaikesta...että...se on nii vaikeeta kanssa että kun aikuinen ihminen on...niin uskoo että 

hän ja hän osaa sitä...ja se ei osaakaan sitä tehä...tai ei välitä sitten...yhteen aikaan kuulin että...älä tee 

yhtään mittään ellei se sano...älä ota sitä roskaa pois ellei se sano. Mutta nyt kun sanoo...tuossakin on 

roska..ota…(1) 

7.1.3 Uppfyllare av andras förväntningar 

Det framkom att det kan kännas som om både samhället och även personen med demens 

antar att den närstående skall sköta den andra, att hen inte fått välja själva. Hen känner 

sig låst, då hen inte har tid att göra något som hen själv skulle vara intresserad av. Vid en 

beskrivning framkommer att “...kun ne luottaa että minä hoidan...mun täytyy vaan olla 

koko ajan kotona ja hoitaa...että kaikki on hyvin niin kauan kun on omainen paikalla joka 

hoitaa...” (7). 
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De konstaterades att det även känns tungt då personen med demens själv inte anser att det 

är något fel med hen utan tror sig kunna ta hand om sig själv, fullt omedveten om att det 

egentligen är den andra som måste sköta allting. 

...mutta se sairaus on niinku tiedät...potilas kieltää...potilas kieltää kaikkee...nii sano et meil on kaikki 

niin hyvin...ei oo mikään vinossa...ON vinossa...ei toinen ihminen voi ottaa toisen ihmisen elämän...ei 

oo omaa elämää ollenkaan...mulle alkaa tulemaan näin...et mul ei oo omaa elämää ollenkaan...(7) 

7.1.4 Skiftesarbetare utan skiftbyte 

Flera informanter rapporterade problem nattetid. Det kunde vara fråga om att personen 

med demens talade för sig själv eller att hen inte hölls i sängen hela natten utan kunde 

börja vandra omkring, både i bostaden och även utanför den. Då fanns risken att något 

skulle hända. Speciellt i och med rapporterade balansproblem var risken närvarande att 

personen skulle falla ute, i värsta fall vintertid i kylan, och bli där liggandes ifall ingen 

hittade hen i tid. Det konstaterades att personen med demens inte därför alls kunde lämnas 

utan uppsyn. Detta upplevdes som tungt. 

 

En stor faktor i att orka är hur nätterna går. I och med att det finns ett behov av att vara 

ansvarig för den andra även då och det inte finns en möjlighet att vila ut, leder det till att 

det dag för dag blir tyngre och tyngre. Informanterna berättade att de följande dag ofta 

var så trötta att de inte orkade utföra de aktiviteter som de hade planerat, till exempel 

besök till hälsohem blev inte av. Det rapporterades även att det skulle underlätta det egna 

orkande i vardagen om det fanns en möjlighet till att rita eller göra handarbeten, men på 

grund av trötthet efter den dåliga nattsömnen kändes det att det inte var en möjlighet. En 

informant beskriver nätterna enligt följande: “...piti sellasta koiranunta nukkua...” (5) och 

en annan:  

...hänellä oli vähän semmonen paha tapa että hän karkas...nii...saatto lähtee yölläki...ja sitte piti aina olla 

hereillä yötä päivää ja se kävi viimein sitte loppujenlopuksi niin raskaaks että...ku rupesin pelkäämään 

että kun tulee talvi ja jos hän sitte kaatuu tonne lumihakeen ja että ei tuu sitten mitään...(6) 

 

Vid intervjuerna framkom även att personen med demens i vissa fall höll närståendevår-

daren vaken på andra sätt ”...ku se heräsi yöllä ni se sai raivareita...” (2). Till sist blir det 

så tungt att närståendevårdaren inte orkar vårda den andra mera, utan måste börja fundera 

på andra alternativ.  
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Det framkom att en del närståendevårdare hade försökt förbättra nätterna med hjälp av 

medicinering. Då personen med demens inte kunnat lugna ner sig till natten gavs ordine-

rad medicinering som sedan ledde till att hen varit ”benlös” följande dag eller att hen 

sedan sovit långt in på eftermiddagen.   

 

Flera informanter tog upp diskussion om avlösning. De rapporterade att det hade stor 

inverkan på hur bra de orkar i vardagen. De informanter som hade erfarenhet av avlösning 

konstaterade att det kunde ordnas på olika sätt. Det kunde vara fråga om hemvård, då de 

kommer och håller sällskap en stund eller dagverksamhet 5 - 6 timmar per gång några 

dagar i veckan eller också intervallvård, då personen med demens åker in på någon form 

av anstalt eller serviceboende för en kort, förutbestämd tid. Alla dessa former av avlös-

ning ger tid för närståendevårdaren att kunna göra sådant som de själv trivs med, utan att 

deras uppmärksamhet upptas av personen med demens. Det ger även tid för att vila ut.  

 

Informanterna rapporterade problem med humöret samt aggressivt beteende. Det förekom 

raseriutbrott bland personerna med demens såväl dagtid som nattetid, som inte var nor-

malt beteende för denna person. En informant beskriver situationen enligt följande: 

ihminen muuttuu...se tulee vanhaksi….ja jotkut voi tulla hyvin ärtyisäks jos ei saa heti vastausta….siinä 

tulee ärjästyä toiselle aika pahastiki...ja sit...sitte se mieliala...mä oon semmonen aika herkkä ihmi-

nen...mä otan itteeni aika herkästi...mä autan niin paljon ku mä pystyn mut jos mulle pahasti sanotaan 

ni mieliala menee vähän huonoon kuntoon…(7) 

 

Informanterna upplevde att personen med demens oftast var på gott humör, men att hu-

möret kunde svänga utan förvarning. Det framkom även att humöret oftast var bättre då 

det fanns utomstående på plats, att det var lättare att vara på dåligt humör om det enbart 

var den närmaste som var närvarande. 

 

Bland närståendevårdarna konstaterades att om det skulle finnas en möjlighet till tid för 

sig själva, att göra självvalda aktiviteter och inte vara så bunden i vården av den andra, 

skulle det ha en positiv inverkan på den upplevda förmågan. En av informanterna var 

speciellt slut på situationen och konstaterade enligt följande: 
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...munki pitää vähän tuntea että mä elän. Kyllä minä sen sanon että mulla menee halu...mä en kohta 

viittii tehä yhtään mitään...kyllä mä kodin hoidan mutta...mul olis...tekis käsitöitä ja kaikkee tollast...ja 

tääl on vaikka kuinka paljon touhua tuolla...mikä toi toi...siel on laulua ja käsitöitä ja sellast jos siellä 

vaan haluu olla...mutta...ja noita kirjoja kuunnella ja se on hirvittävän hyvä...mutta mutta...jos ei elämä 

oo tasasta ni sitä ei nuku…(7) 

7.1.5 Då vårdarrollen går vidare 

Diskussionerna gick ofta in på tiden efter att personen med demens flyttat hemifrån till 

ett serviceboende och vården som hen fått där. Informanterna hade olika erfarenheter om 

den tiden, både positiva och negativa. De som hade negativt att berätta, hade längre be-

skrivningar på det än de som hade positiva erfarenheter och de som hade negativa erfa-

renheter var även i tydligt behov av att få tala om saken. De berättade att och ena sidan 

kändes det som en lättnad att ge vårdansvaret vidare, men och andra sidan var det inte lätt 

att inse att vården inte var likadan som hemma och det kändes som om personalen inte 

brydde sig lika mycket om personen med demens som närståendevårdaren själv gjorde. 

En informant konstaterade om vården på boendet att ”...ei se kovin hääppöstä ollut…” (2) 

och den andra att de fått ett likgiltigt bemötande, ”...ja siellä kun on ollut VÄLIN-

PITÄMÄTTÖMYYS…” (6) En informant konstaterar att det är fråga om bristande re-

surser och även brist på yrkeskunskap bland vårdpersonalen som leder till detta. Fastän 

samtalet gick på finska så uttrycker hen detta delvis på svenska:  

tässä näkyi että se on BRISTANDE RESURSER… he eivät ole ollut ammattitaitoisia...että se hygienia 

on ollut plusmiinusnolla...täällä Ruotsissa niin saa...ei saa AKTIIVISTA kuolonapua...muttaa saa PAS-

SIIVISTA kuolonapua. (1) 

 

Efter att personen med demens flyttat till ett serviceboende, ville närståendevårdaren fort-

farande hålla kontakt och vara en del av den andras liv. Informanterna berättade att de 

hälsade på hos personen med demens regelbundet, och att de försökte vara på plats vid 

matsituationer, eftersom personen med demens inte åt lika bra som tidigare och de ville 

försäkra sig om att de fick tillräckligt ätet. Detta ledde till att de inte sedan kunde närvara 

under andra aktiviteter som de skulle ha velat eftersom de inte kunde spendera hela dagen 

där.  Ingen nämnde det uttryckligen, men det finns en möjlighet att då informantens egen 

kontroll över sin närståendes vård försvann, ledde detta till negativa känslor. Detta un-

derstöds även av informanternas känsla av brist på information av personalen, som rap-

porterades i många fall. En informant konstaterar att: ”...mutta sitte ku tulee semmonen 

epäluulo ku ei sanota että mistä on kysymys….” (1) och en annan:  
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...tietysti oliha siellä miellyttäviä hoitajia kanssa mutta jotkut oli jostain kumman syystä niinku...että ei 

oikeen sopinu tämmönen että mennään kyselemään...että olis aina pitäny olla tyytyväinen vaa eikä ky-

seenalaistaa mitään...siinä tuli sitten semmonen vastakkainasettelu...näki että ei sitten ollu tervetul-

lut...mutta ei niitä montaa ollu mutta muutama. (6) 

 

Det skulle säkert varit lättare för informanten att acceptera situationen och vara mer po-

sitivt inställd ifall hen skulle ha känt att hen fortfarande hade kontroll över situationen, 

om inte annars så åtminstone genom att hen visste precis vad som skedde dagligen i den 

närståendes liv. De konstaterade även att en mer personcentrerad syn på vården skulle 

uppskattas. Det skulle vara bra om de fick mer individuell vård, med tanke på att alla inte 

har samma behov, och mer personlig uppmärksamhet: ”...semmosta niinku vähän että sais 

niinku omalle kohdallekin enemmän huomioo ja sillai…” (4). En del informanter rappor-

terade även positiva erfarenheter till exempel att personalen var lätt att arbeta med, att de 

hade tålamod, att de tog i beaktande att personen med demens inte var frisk och det upp-

levdes även att det var ett säkert ställe.  

7.2 Hjälp och stöd av samhället 

Informanterna rapporterade att de i många fall valt eller blivit tvungna, att leva vardagen 

utan utomstående hjälp, men att till sist då de inte klarat sig längre ensam, fått stöd utifrån. 

De flesta ansåg att detta hände alltför sent, att de själv borde ha sökt hjälp tidigare eller 

att det gärna skulle ha fått erbjudas hjälp. Flera berättade att de hade försökt stå ut så länge 

som möjligt och ofta började fundera på utomstående hjälp på allvar först sedan då någon 

annan nämnde om saken. En informant beskriver: ”...ne sano että minun pitää hakea 

apua...ajattelee että sinun pitää ajatella itseäsi” (3). Då har de till sist börjat söka hjälp.  

 

Vid intervjutillfällena framkom det att stödet de fått av vårdpersonal i början av sjukdo-

men upplevdes som positivt, eftersom det ofta var frågan om situationer med familjelä-

kare, som kände personen med demens från tidigare. En informant beskriver det enligt 

följande:  

...se oli oikeen hyvä. Ja niinku koko se hoitohomma sairaanhoitajat ja kaikki ni ne oli oikeen ystävällisiä 

ja tunsivat...kun se oli ollu perhelääkärinä monta vuotta ja se muuttu...se oli ihan niinku spesialistina 

niinku tämmösiin...dementialääkäri...joten se oli oikeen hyvä...mä olisinki halunnu pitää hänet...(6) 
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I början av sjukdomen var stödbehovet mycket mindre och det kändes att stödet de fick 

var tillräckligt. De var dessutom vid det skede inte i behov av annat än stöd. Då sjukdo-

men framskred skulle de förutom stöd, ha behövt fysisk hjälp. 

 

En del av närståendevårdarna hade anlitat hemvård, andra hade inte. Bland dem som hade 

erfarenhet av det konstaterades ofta att vården var god. Alla var dock inte lika nöjda med 

vården deras närstående fått. En informant var speciellt besviken och konstaterade att: 

...se oli niinko välinpitämätöntä. Se oli varmaan se heiän oma persoonallisuus...se on siinä että mitenkä 

asiat otetaan...että...toisilla vaan asiat sujuu niinko justiinsa ja….toisille se on vaan...hälläväliä….kuhan 

minä olen ollu siellä ja kuhan mä olen ollu sen ajan….(1) 

 

Denna samma informant berättar att det kändes som att personalen inte hade tillräcklig 

skolning eller förståelse över hur man skall tas med en person med demens. Hen berättar 

att en av hemvårdens uppgifter hos dem varit att föra personen med demens i duschen, 

men att personen inte skulle ha velat följa med och då konstaterade personalen att de inte 

kan tvinga hen: 

emme voi pakottaa häntä kun hän ei halua lähteä suihkuun...mutta sitten mä sanoin heille että teidän 

täytyy sanoa että nyt on kello niin paljon että nyt suihkuun. Että siinä täytyy käyttää vähäsen fanta-

siaa...vähän niinkö lapsille sanoisi...se oli hyvin semmosta...kukaan ei määränny...se oli vaan kello joka 

määräs…(1) 

 

Då diskussionen gick till vad som kunde utvecklas inom den svenska hemvården, konsta-

terade informanten att det skulle vara mycket viktigt att personalen skulle veta hur viktigt 

arbete de gör samt hur stor inverkan det har på klienters och deras närståendes vardag. 

Justiinsa se että kodinhoitajat itse saavat tiedon siitä että miten tärkeää työtä ne tekee. Sillä tavalla meillä 

on lääkäreitä...jotka voi leikata...ja...ja sitten antaa hyvät lääkkeet...mutta kuka tekisi lopputyöt...se on 

just se...heidän täytyy kohottaa...heidän ammattia…se hoitajien kanssa...siinä että se välinpitämättö-

myys...sitten jää...ei itse huomaa miten tärkeä ammatti heillä on...on lääkitettävä...on pidettävä puh-

taana…(1) 

7.2.1 Orsaker till att hjälp inte anlitats 

De flesta informanterna rapporterade att de inte hade anlitat hemvård, utan att de skött 

om sin närstående själv, med lite hjälp möjligtvis av sina vuxna barn. De konstaterade att 

de ville klara av vården själv så länge som möjligt, ”...siinäki on justiin tää suomalainen 

sisu...että täytyy pärjätä...ku suomalainen on vähän niinku itsepäinen...” (4). Det 
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konstaterades att de inte var säkra på om det var det rätta beslutet, men att det kändes 

bättre så för en själv.  

 

De två intervjuade männen rapporterar båda att orsaken till att de inte behövde hjälp var 

för att de hade lärt sig att ta hand om hemmet och vardagen redan innan sjukdomen ledde 

till att de måste ta över helt och hållet, i och med att båda parterna skiftesarbetade då de 

var yngre och hade små barn “...alettiin töihin ja mentiin tuuritöihin...toinen tuli ja toinen 

lähti...ni siin oli pakko oppia toisenki tekemään…” (5). Ibland kunde det gå flera veckor 

att de knappt såg varandra alls. Då föll hushållet och allt annat på den som var ledig från 

jobbet. Detta ledde till att det kändes att det var lättare att ta över ansvaret då det redan 

fanns en kunskap om att sköta sakerna från tidigare. Kvinnorna nämnde inte att det skulle 

ha varit på grund av att de fått lärdom i ämnet från tidigare, utan de ansåg att det var 

naturligt. Kvinnorna talar mycket om att det blev tungt i längden, medan männen inte 

egentligen nämner det.  

 

Andra orsaker till att hemvård inte anlitats var att personen med demens inte ville ha 

hjälp, utan tyckte att man skall klara sig själv. Sjukdomen kom dessutom så sakteligen att 

de inte genast märkte det och de försökte klara sig så långt det går, “...se alako niin pikku-

hiljaa ett ei sitä huomaa...aina oli ennen niin että ruoka oli aina valamis...ja meni jatku-

vasti huonommaks ja huonommaks...ja minä en saanu ruokaa…” (5). 

 

Flera informanter rapporterade att en orsak till att inte hemvård anlitats eller stöd för när-

ståendevård ansökts var att de inte visste hur de skulle gå till väga eller att det ens fanns 

en sådan möjlighet och att de kommit underfund med detta alltför sent. En informant 

konstaterar att: 

...olin sitte niinku omaishoitajana lopuksi sitten...mähän olisin voinu olla vaikka kuinka monta vuotta 

mutta...kun ei kukaan sanonu että semmonenki mahollisuus on että...olla omaishoitajana ja saada siitä 

pienen korvauksenki...joku minun tuttava tossa sitten jälkeenpäin ku tuli puheeks ni hän sano sitte että 

etkö sinä oo semmosta hakenu…(6) 

 

Pengar var också en orsak till att hemvård inte anlitades. I vissa fall skulle det ha räckt 

med städhjälp, men eftersom det kostar så mycket i proportion till den lilla pensionen var 

det inte möjligt. En informant hade haft städhjälp då de bodde i en billigare bostad och 
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det därmed var finansiellt möjligt, men bostaden var annars så olämplig att de var tvungna 

att flytta och den nya bostadens hyra var så hög att de inte sedan hade möjlighet till det. 

7.2.2 Orsaker till att hjälp anlitats 

Informanterna berättade att ifall de inte själv sökt efter hjälp innan, så erbjöds det senast 

vid det skede som personen med demens av någon orsak hamnat in på sjukhus. Då fick 

de ofta hem någon form av hjälp, om inte annat så i form av hjälpmedel. Kommunal 

personal kom hem och bedömde vad de skulle behöva, till exempel larmsystem och wc-

förhöjning, och såg till att de levererades och installerades. Det ansågs oftast vara bra att 

få någon hem som bedömer behovet av hjälp, men det framkom även tankar om att det 

var helt onödigt i och med att de ändå inte kunde erbjuda något och att de frågade en 

massa, enligt informanten, irrelevanta frågor: “...kysyttiin semmosia hölmöjä asioita ni-

inku esimerkiks että kuka vie roskat…” (2). 

 

I vissa fall anlitades kommunal hemvård i och med att situationen blivit så svår att det 

inte gick att lösa den själv. I ett fall kom hemvården och gav personen med demens dess 

mediciner i och med att hen inte gick med på att ta dem av sin närståendevårdare.  

Minä en pystyny ratkasee sitä että...tota...esimerkiksi lääkkeitä se ei ottanu...piti tarjota...ja sitte oli sel-

lasta asiaa että aina kun joku vieras ihminen antaa jonkunlaisen...esimerkiks lapset...niin sehän on tota 

ni aivan kun maailma käänntyis ympäri. (Namn) nauro ja iloitsi...oi ku se oli ilonen. (3) 

 

Detta var tillfälligt och nu sköter informanten själv om medicingivningen igen. Hemvår-

den fortsätter dock sina besök, men mer sällan än tidigare och det är i huvudsak fråga om 

avlösning och annan hjälp vid behov. Personen med demens trivs med det utomstående 

sällskapet. En annan informant rapporterade att hemvården kom och hjälpa med duschan-

det samt även avlösning, så att informanten kunde gå ut på promenad för sig själv eller 

laga maten i fred. Personen med demens var så långt gången att hen behövde konstant 

övervakning.  

 

Även i de situationer då hjälp anlitats hem, ville närståendevårdaren ansvara för personen 

med demens så långt det gick och att hen skulle få bo hemma så länge som möjligt: 
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...mä en tiedä onko se sitten hyvä vai huono puoli että sitä pitää sitten niin kauan ku mahdollista kotona 

että ku aattelee että se kuitenkin on siinä että näkee että kaikki toimii että ei tarvitse ainakaan semmosta 

hirveen mahdotonta tapahtua että on kuitenkin siinä silmien alla että...että kyllä sitä pitää niin pitkään 

kotona ku mahdollista…(6) 

7.3 Språkets och kulturens inverkan på vardagen 

Vid intervjutillfällena framkom att det finns flera faktorer som inverkar på hur bra en 

person klarar sig i ett land där det talas ett annat språk än det hen själv vuxit upp med. 

Som nykomling är det lättare ifall det finns åtminstone någon form av kunskap i språket 

från tidigare. Ju bättre språkkunskaperna är, desto lättare är det. Det har även en betydelse 

hur snabbt man lär sig det nya språket. Det finns många faktorer som inverkar på detta. 

Ifall det ordnas kurser går det lättare att lära sig och genom att snabbt komma in i arbets-

livet är det även lättare att på arbetet snappa upp det nya språket.  

 

Informanterna berättade att språkkunskaperna varierade hos personerna med demens då 

de flyttade till Sverige, allt från att inte kunna överhuvudtaget till att tala det som moders-

mål och olika kunskaper där emellan. Bland personerna med demens som intervjuerna 

handlade om fanns sådana som vistats i Sverige som krigsbarn och därmed talade lite 

svenska. Det rapporterades även situationer då personen med demens kom från ett två-

språkigt hem och därmed var kunskaperna i svenska rätt bra, även om finska språket var 

det starkare av de två. Bland personerna med demens fanns även sådana som i sin ungdom 

vistats en tid i Finland på svensktalande områden, och därmed snappat upp någon form 

av kunskaper i svenska. Ofta rapporterades inga kunskaper i svenska från tidigare alls. 

Det framkom även att det inte var ovanligt att kunna andra språk. I en intervju framkom 

kunskaper i tyska och i en annan att personen med demens talade flytande ryska.  Bland 

personerna med demens rymdes det även med en finlandssvensk, som alltså talade 

svenska som modersmål.  

7.3.1 Att vara finländare i Sverige 

Informanterna upplevde att det var lätt att flytta från Finland till Sverige. De hittade både 

bostad och arbete utan svårigheter:  
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Kun tultiin tänne niin oli ihan uusi asunto ja koulu alakerrassa. Seuraavan päivänä kun menin kysymään 

työpaikkaa, niin heti sain töitä. Parin viikon päästä koulusta ilmoitettiin että poika pärjäsi yhtä hyvin 

kun ruottalaiset. (7) 

 

Det kom fram vid intervjutillfällena att informanterna var stolta över att vara finländare. 

En informant konstaterade att ”Paras työvoima mitä Ruotsi on koskaan saanut niin se tuli 

Suomesta” (7) och en annan att ”Saa olla YLPEE et on suomalainen...se on valtavan hieno 

juttu...ei tarvitse hävetä että on suomalainen...päinvastoin. Ja helposti sai ystäviä…” (4). 

7.3.2 Förändringar i språkkunskaper till följd av minnessjukdomen 

De flesta informanterna konstaterade att sjukdomen medförde någon form av föränd-

ringar i språket och kommunikationen överlag, ”sehän painu alas kokonaan” (5).  Endast 

en informant konstaterade att det inte skett några språkliga förändringar, varken i svens-

kan eller i finskan. I detta fall var det fråga om en person som hade finska som modersmål 

men som hade lärt sig lite svenska redan som barn. Även om språket inte uppehållits 

medan personen med demens ännu bodde i Finland så hade det lämnat ett så starkt spår i 

hen att då hen sedan lärde sig bättre svenska i Sverige, så satt det i.  

 

I flera fall rapporterades situationer då språken började blandas ihop. Det var fråga om att 

det i samtal kunde förekomma både finska och svenska om varandra samt ifall kunskaper 

i andra språk fanns, förekom det även ord och meningar på dessa språk. Ibland handlade 

det om att personen med demens inte visste vilket språk hen skulle tala med vem: ” hän 

sekotti että kenelle mitäkin kieltä pitää puhua että hän ei sitä enää muistanu että hän saatto 

ruotsalaisille puhua suomee ja suomalaisille ruotsia” (4). 

 

Även om personen som diskussionen gick med talade ett visst språk, som personen med 

demens ännu själv kunde kommunicera på, gick det lätt så att hen istället började tala det 

andra språket tillbaka.  

...ja ei se ymmärtäny mitään ku se on ruotsalainen...mutta minä oon sanonu sille että ku se tapaa ruot-

talaisen ni se tuolla että ...käännä se toisinpäin se lehti...mutta ei...ei...se puhuu vaan sitä suomea...mutta 

sillä on vieläkin se ruotsintaito jossakin paikassa tulee vielä se asia...se vieläkin muistaa (3) 
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Det framkom i intervjuerna att något språk började försvinna före andra. I de fall som 

personen med demens kunde andra språk än finska och svenska från tidigare, var det det 

tredje språket som tvinade först. Efter detta försämrades oftast kunskaperna i svenska och 

ofta konstaterades det att dessa försvann helt och hållet. I vissa fall rapporterades dock att 

även om kunskaperna i det svenska språket försvunnit i stort sett helt och hållet, kunde 

det vissa dagar förekomma överraskningar då språket dök upp tillfälligt på nytt.  

 

Det var inte endast de sistinlärda språken som försämrades. De flesta informanterna be-

rättade att till sist försvann även kunskaperna i det finska språket, modersmålet. Talför-

mågan försämrades och till sist kändes det för informanterna som om personen med de-

mens inte mera förstod någonting heller: ” sillähän se puhekyky meni koko ajan alas ja 

alas ja sitten lopussa meni nii että se ei ymmärtäny oikeen yhtään mittään” (2). Informan-

ten som fungerat som närståendevårdare åt en finlandssvensk person med demens berät-

tade att det svenska språket var relativt starkt ända till slutet. Informanten konstaterar 

dock att språket inte var lika färggrant mera.  

 

Informanterna berättade att personen med demens ofta var trött och att det var något som 

blev värre och värre hand i hand med att sjukdomen framskred. Detta upplevdes även 

som en delorsak till att språket förändrades, i och med att personen med demens inte 

orkade upprätthålla det längre genom att läsa. 

7.3.3 Modersmålets betydelse 

Språket väckte starka känslor hos informanterna, speciellt modersmålet. Vid diskussioner 

om modersmålets betydelse framgick att även om det utan problem gick att diskutera på 

ett annat språk, är diskussioner på modersmålet en helt annan upplevelse och det väcker 

enorma positiva känslor. En informant omfamnade intervjuaren redan vid ytterdörren och 

meddelade högt och glatt att det kändes som om hens syster kommit på besök, enbart av 

den orsaken att språket var gemensamt. Att kunna diskutera på sitt eget språk, dvs. sitt 

känslospråk, ansågs nödvändigt i både vårdsituationer och även andra. Det rapporterades 

att småpratsdiskussioner gick bra på ett annat språk, men att genast då det är fråga om 

något viktigt, är det till stor fördel att kunna kommunicera på sitt eget modersmål. En 

informant uttryckte sig enligt följande: “...kyllä sitä niinku tollain pärjää tavallisesti mutta 
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sit jos tulee jotakin tärkeämpiä tai hyvin henkilökohtaisia asioita tai semmosii ni kyllä se 

äidinkieli on aina sitten se ehdottomasti…” (6). Det rapporterades att vid diskussion på 

eget modersmål går det att tala om riktiga saker, saker kan sägas som de är och det finns 

ett förtroende om att den andra förstår innebörden. Det konstaterades även att vid dis-

kussion av mer personliga ämnen, finns en önskan om att det skall gå på eget modersmål.  

 

Vid intervjutillfällena framkom att det ansågs i vissa tillfällen vara en nödvändighet att 

kunna kommunicera på sitt eget modersmål. Det konstaterades att det är speciellt viktigt 

då man är sjuk och ännu viktigare ifall man är en person med demens. En informant be-

skrev betydelsen av kommunikation på det egna modersmålet i en situation då dess när-

stående hade flyttat in på ett finskspråkigt serviceboende som följande: ”...sehän on 

välttämätön! Kertakaikkiaan se on välttämätönt...se ois kuollu jos se olis ruotsinkieli-

sessä…” (5). 

 

Informanterna beskrev modersmålet som ett känslospråk: “...oikeen suuri merkitys...eh-

dottomasti. Se on se oma äidinkieli se on semmonen tunnekieli...” (4). Flera informanter 

konstaterade att även om det inte skulle väcka känslor, så är det överlag lättare att föra en 

diskussion på ett språk som kommer naturligt för båda och att det då känns garanterat att 

den andra förstår innebörden i diskussionen. En informant konstaterade att både hen och 

personen med demens har så starka kunskaper i det svenska språket, även om ingendera 

talar detta som modersmål, att de klarar sig på båda språken men ifall de får en chans att 

välja, väljer de hellre alltid sitt eget modersmål.  

7.3.4 Betydelsen av andra språk och kulturer 

Flera informanter berättade att det nuförtiden även finns mycket andra utlänningar i Sve-

rige än finländare, och detta gäller även hälsovårdspersonal. Det konstaterades att de ofta 

råkat ut för både läkare och vårdpersonal från andra länder än Sverige och Finland. I flera 

fall visste de inte varifrån dessa hade flyttat till Sverige och att denna personal nog uträt-

tade sig på svenska, men att det var tydligt att de var varken svenskar eller finnar. Vissa 

informanter visste precis varifrån de flyttat, det var i dessa fall fråga om Syrien, Irak och 

Polen. 
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Som tidigare konstaterats, ansåg informanterna att vård på finska skulle vara det bästa 

alternativet. Vid intervjuerna framkom även att ifall detta inte var möjligt, var vård på 

svenska den följande preferensen. Det ansågs ha stor skillnad mellan att bli vårdad av 

svensk personal versus utländsk personal. Informanterna berättade att det kändes som om 

de inte kom de utländska läkarna och skötarna lika nära som ursprungspopulationen. En 

informant konstaterar att ”...voi ku kiva kun on ruotsalainen...mä aina sanon että mielum-

min ruotsalainen...en mä vastaan oo ulkolaisia mutta kumminkin...heihin ei pääse nii lä-

helle koska hän ei voi puhua nii että ymmärtää…” (7). Det konstaterades även ofta att det 

kändes att vården var bättre då de fick denna av svensk personal. Det kändes att de lyss-

nade bättre och hjälpte mer än de utländska. En informant konstaterar dock att både hen 

och hens närstående använt sig ofta av en viss utländsk läkare, och att denna varit mycket 

bra.  

7.3.5 Service på finska 

Vid intervjutillfällena framkom att det i Sverige finns en hel del service på finska att tillgå.  

Detta gäller även hemvård och vård på serviceboende. Informanterna berättade att det 

kändes bra att kunna kräva vård på finska och därmed inte var tvungen att ta emot vård 

på svenska. Det framkom dock inte i en enda intervju att någon skulle ha fått någon annan 

vård på finska än hemvård eller vård på serviceboende. Ingen, varken informant eller 

person med demens, hade upplevt läkarbesök på finska och det hade inte heller kommit 

emot någon finsktalande vårdpersonal på dessa läkarstationer. De konstaterade att de 

gärna skulle se att det skulle finnas vård på finska att tillgå även i det skede då hemvård 

eller vård på serviceboende inte ännu behövs, även om de kände att de i det skede ännu 

klarade sig utan.  

 

Informanterna som inte hade erfarenhet av finskspråkigt serviceboende från tidigare an-

såg att det skulle vara mycket bättre att bo på ett finskt än på ett svenskt serviceboende. 

En informant uttrycker sig enligt följande: 

...mielummin suomenkieliseen nii...kielen takia just niin ku sanotaan aina että ruotsinkieli häipyy sit 

ni...vanhemmiten jos tulee jotain ni se häipyy...ni tietysti sit ikävää jos jos olis aivan semmoses paikas 

et ei vois kommunikoida kenenkään kans...että ohan se kieli siinä mielessä ihan...mutta sitähän ei sitten 

tiedä...tiedä...mitä tapahtuu ja minkälainen se on sitten siinä vaiheessa kun se aika tulee….osaako mi-

tään kieltä ja voiko puhuu. (6) 
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Informanter som hade erfarenhet av finskspråkigt serviceboende genom att deras närstå-

ende bott/bor där, hade olika tankar om vare sig de gjort rätt beslut då de valt detta. En 

informant vars närstående bodde på ett finskspråkigt serviceboende som bäst, hoppades 

själv kunna flytta dit i framtiden. För övrigt hoppades informanterna att de själv kunde 

flytta någon annanstans istället när det blir dags att flytta bort hemifrån och att de inte 

borde ha fört sin närstående dit heller, men det hade inte med språket att göra utan grun-

dade sig i negativa erfarenheter av stället: ”että se oli vähä semmosta että nyt jälkeenpäin 

kun ajattelen niin olisin vienyt mielummin vaikka ruotsinkieliseen…” (3). 

 

En informant rapporterade att hen tänkte att det skulle ha varit trevligt för personen med 

demens att bo på ett ställe där det finns andra som talar samma språk och delar samma 

kulturella bakgrund, men blev besviken över att invånarna inte just umgicks med varandra 

där.  

No kun mä suomenkieliseen ajattelin että...hän vois siellä sitten toisten kanssa seurustella...mutta ei se 

sit ollu sitä kuitenkaan sitte...olis ollu aivan hyvä vaikka olis vieny ruotsinkieliseen sitte...ei siinä 

ollu...ollu semmosia mahdollisuuksia...jokainen istu omassa nurkassa ja toiminta oli semmosta...että 
semmosia virikkeitä siellä oli hyvin vähän. Että jos ei siellä olis käyny joka päivä niin se olis ollu sem-

mosta yksinäistä…(6) 

 

Efter alla dessa negativa upplevelser rapporterade informanterna ändå att språket känns 

så viktigt att det skulle starkt inverka på valet av serviceboende om de skulle vara tvungna 

att välja om för sin närstående och även med tanke på sin egen framtid. Om det skulle 

finnas ett annat finskspråkigt boende än det som de hade erfarenhet av, skulle de välja 

det. Det rapporterades dock även positiva upplevelser om boendet. Flera lyfte fram regel-

bunden dygnsrytm och utevistelsemöjligheter. 

….no siellä oli kuitenkin siis säännölliset ajat niinkun...niinkun tota ruoka-ajat ja tota...hänellä oli kui-

tenkin turvallinen olla siellä...niin...mmm...ja se oli semmonen paikka että hän voi ainakin kesäaikaan 

olla paljon ulkona kun hän oli tottunu oleen paljon ulkona….(4) 

 

Intervjuerna ledde ofta in på diskussion angående finskspråkig föreningsverksamhet. In-

formanterna lyste upp då ämnet dök upp och de hade tydligt en stor betydelse i vardagen. 

Det framkom även att det finskspråkiga boendet i trakten tidigare hade samarbete med en 

sådan förening, men att detta slopats på sistone. Verksamheten hade gett mycket glädje 
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åt invånarna och även de personer som hörde till föreningen samt det önskades att denna 

verksamhet kunde starta på nytt. 

 

De flesta av informanterna rapporterade att de hörde till någon finskspråkig förening. Det 

konstaterades att de använde servicen rätt mycket och det kändes viktigt att ha program.   

tääl on kauheen paljon täällä...siis suomalaista toimintaa että...kaiken maailman aktiviteettia että...jos 
haluaa olla mukana ni sitä saa olla joka päivä jossain...ja mä oon siis aika aktiivinen ihminen että mä 

oon mukana niinku noissa yhdistyksissä että monta kertaa viikossa on siis niinku jotain harrastusta...että 

siinä mielessä että ei tarvii sillain olla yksin. (4) 

 

I flera intervjuer framkom även att det kändes viktigt att träffa andra människor, att inte 

behövda vara ensam. De flesta hade valt denna förening just för att språket där var finska. 

De flesta var dock av den åsikten att om det inte skulle finnas finskspråkig föreningsverk-

samhet, så skulle de nog hittat en svenskspråkig istället. En informant konstaterade att 

hen absolut skulle vara med i svenskspråkig verksamhet fast hen inte talar flytande 

svenska och att hen där skulle ”...mongertaa minkä ossaa...” En annan konstaterade att 

ifall det inte skulle ha funnits finskspråkig verksamhet, så skulle både hen och personen 

med demens blivit hemma. Det framkom att ifall det inte skulle finnas föreningsverksam-

het överhuvudtaget, skulle de ha hittat på något annat att fylla dagen med: 

mutta mä luulen että kyllä sitä olis varmaan keksiny jotain muuta siihen tilalle jos ei olis näitä yhdis-

tyksiä että tietysti olis ystäviä ja...joitten kanssa vois käydä ainakin toisten luona kylässä ja semmosta 

(4) 

 

De finskspråkiga föreningarna upplevdes som ett ställe att vända sig till i problemsituat-

ioner. Om det uppstår en situation då informanten inte vet varifrån hen skall söka hjälp, 

vänder hen sig först till den finskspråkiga föreningen. Det känns tryggt att veta att det 

finns en startpunkt, någon som åtminstone kan peka en i rätt riktning. Det framkom även 

att alltid visste inte informanterna vilka frågor de skulle fråga och då kunde de bli utan 

viktig information. Det hade de konstaterat i ett senare skede då de av misstag kommit 

underfund med en viss information, ”ei siitä kukaan mitään sanonu ennenku vasta sitten 

joku...joku minun tuttava tossa sitten jälkeenpäin ku tuli puheeksi ni hän sano sitten että 

etkö sinä oo semmosta hakenu” (6). 
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I diskussionerna framkom att informanterna var mycket aktivare utanför hemmet efter att 

deras närstående flyttat till serviceboende eller avlidit. Detta berodde på att de inte kunde 

utnyttja verksamheten antingen alls eller till sitt fulla då personen med demens ännu var 

på deras ansvar i och med att det inte var så lätt att ta hen med sig. Det fanns många 

orsaker till detta. Det kunde vara fråga om att personen med demens inte riktigt passade 

in i gruppen eller också var det geografiskt svårt att ta sig dit, med många bussbyten och 

långa sträckor att gå. Det konstaterades att det skulle vara bra om det skulle finnas sådan 

aktivitet som personen med demens kunde följa med till eller också avlösning så närstå-

endevårdaren kunde åka själv för att träffa andra människor, speciellt sådana som är i 

liknande livssituation och därmed kan få stöd av varandra.  

8 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras resultaten i jämförelse med litteratur och forskning som tagits 

upp tidigare i arbetet samt även mot den teoretiska referensramen. Även kritisk gransk-

ning lyfts fram och reflexioner över fortsatt forskning. 

8.1 Resultatdiskussion 

Resultaten visar att närståendevårdare tar hand om och vårdar personer med demens en-

ligt dess behov samt tar i beaktande deras beteende och hur detta förändras då sjukdomen 

framskrider. Detta är i enlighet med den teoretiska referensramen, personcentrerad vård, 

som grundar sig på att människor är unika och mångdimensionella varelser med person-

liga egenskaper, behov och beteenden. Personcentrerad vård fokuserar på individuella 

behov som byggs upp av personens styrkor, värderingar, val och preferenser (SKL 2017). 

 

Vid intervjuerna framkom att en närståendevårdare, som känner personen med demens 

väl från tidigare, är väl medveten om vilka hens behov är och kan därmed möta behoven 

bättre, än ifall personen var främmande, speciellt i och med att personen med demens inte 

alltid kan uttrycka dessa själv. Detta resultat är i linje med Love & Pinkowitz (2013) som 

konstaterar att då en person med demens har framskridit så långt att hen behöver mycket 

stöd och hjälp, är hen oftast inte kapabel att uttrycka sina behov angående vården. Då är 

det viktigt att ta ett relationsbaserat närmelsesätt på vården. Värderingar är viktiga, 



49 

 

eftersom de formar grunden för personcentrerad vård av personer med demens. Varje 

människa har sin egen tanke om meningen med livet, sin egen historia såväl som intressen 

och preferenser och måste få fortsätta att uppleva livet på alla stadier av sjukdomen. Det 

är viktigt att sätta sig in i personens värld för att bättre tolka och förstå beteendet från 

deras synvinkel. Downs (2013) menar att personen måste ses som en individ, hens bio-

grafi och livshistoria bör kännas till och hens subjektiva erfarenheter av att leva med de-

mens bör förstås. Det framkom vid intervjutillfällena för denna studie att en närstående-

vårdare inte behöver sätta så mycket energi på att komma in i sin närståendes värld, i och 

med att hen känner personen mycket väl från tidigare. Närståendevårdaren vet vilka dess 

värderingar är och kan dra slutsatser om dess önskan på basen av diskussioner de fört då 

personen ännu varit frisk samt genom erfarenheter av tidigare beteenden. I och med att 

hen känner personen med demens från tidigare, är det lättare att se hela människan istället 

för enbart sjukdomen som hen är drabbad av. Love & Pinkowitz (2013) instämmer genom 

att konstatera att personen inte är sin sjukdom utan att sjukdomen endast är en del av 

deras nuvarande tillvaro och Ekman et al. (2011) likaså då de skriver att människan är så 

mycket mer än sin diagnos. Även Svanberg (2015) instämmer genom att skriva att hela 

människan är i fokus och inte sjukdomen.  

 

Resultaten visar att närståendevårdaren samlar på sig kunskap om vad som är bäst för just 

ens egen närstående. Denna information använder de sedan för att bättre kunna vårda 

personen med demens och denna information kan de även dela med sig åt professionella. 

Informanterna nämner att det kändes viktigt att vara med på läkarbesök för att fungera 

både som tolk, men även för att berätta hur saker och ting är på riktigt, i och med att en 

person med demens inte ofta själv kände att något var på tok eller märkte förändringar 

som sjukdomen medförde. Pietilä Rosendahl et al. (2016) konstaterar att närstående har 

stor inverkan med tanke på kommunikation mellan vårdpersonal och personer med de-

mens. Kaivolainen et al. (2011) understöder detta och konstaterar att detta är grunden för 

individuell, personcentrerad vård. En informant nämnde även att hen använde sin tidigare 

kunskap om personen med demens även vid det skedet som personen hade flyttat in på 

serviceboende. Då hen av personalen fick veta att personen med demens inte lugnade ner 

sig på kvällarna, utan frågade konstant efter sin närstående, hittade den närstående på att 

banda in på telefonen sin egen röst, då hen säger att allt är bra och att hen kommer snart 

på besök. Då personalen spelade upp detta, lugnade personen med demens ner sig. Vid 



50 

 

intervjutillfällena framkom även att flera informanter var av den åsikten att personen med 

demens behöver få personlig uppmärksamhet och för att möjliggöra detta ansåg de att det 

var viktigt att hen kunde bo hemma så länge som möjligt. Han och Radel (2016) instäm-

mer och konstaterar även att personen med demens bör ha meningsfulla aktiviteter att 

göra i det dagliga livet för att kunna leva ett meningsfullt liv samt att dessa bör grunda 

sig på deras unika intressen, preferenser och behov. Resultaten i detta arbete tyder på att 

närståendevårdare, vare sig de är officiella eller inofficiella sådana, är experter på perso-

nen de vårdar och därmed har ypperliga möjligheter att ge hen personcentrerad vård. 

 

Resultaten tyder på att det upplevs som tungt att fungera som närståendevårdare i hemmet 

åt en person med demens. Det konstaterades att i samband med att sjukdomen framskri-

der, blir närståendevårdaren allt mer upptagen med vården och detta har en stor inverkan 

på deras eget liv. Närståendevårdarens egna behov blir åsidosatta, medan personen med 

demens är i huvudrollen. I flera fall berättade de att det kändes som att de inte har tid för 

ett eget liv mera. Tidigare forskning understöder detta. Takai et al. (2011) konstaterar att 

det ofta är fysiskt, psykiskt, emotionellt, finansiellt och även socialt tungt att fungera som 

en närståendevårdare. Även Lopes Dos Santos et al. (2020) rapporterar att stressen av 

detta ökar risken för utmattning som i sin tur leder till dålig mental hälsa och även en 

förminskad livskvalitet. I en undersökning utförd av van Wijngaarden et al. (2018) nämn-

des även inverkan av bördan på deras eget liv. Smebye & Kirkevold (2013) har i sin 

undersökning funnit lika och konstaterar att närståendevårdarens egna behov lätt blir åsi-

dosatta och detta leder till frustration samt besvikelse. Informanterna tog ofta upp att en 

stor faktor i hur bra närståendevårdaren orkar, beror på hur nätterna går. Det kunde vara 

frågan om att måsta ta hand om den andra den tiden på dygnet, men även att ifall det 

dagtid var tungt och livet var oregelbundet, hade närståendevårdaren sömnproblem på 

grund av detta. Det framkom i flera intervjuer att stöd och hjälp skulle ha underlättat 

situationen. Lahtinen (2008 s. 14-15) och Kaivolainen et al. (2011 s. 173) konstaterar 

båda att närståendevårdaren behöver hjälp och stöd för att klara av situationen. Informan-

terna berättade dock att de inte alltid visste vart de skulle vända sig för att få det. Vid 

sådana situationer spelade den finskspråkiga föreningsverksamheten en stor roll och det 

ansågs att det var ett ställe de kunde vända sig till, en sorts startpunkt.  
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Resultaten visar att närståendevårdare upplever att det skulle behöva stöd och hjälp för 

att klara av att ta hand om personen med demens. De upplevde ofta att de inte fick detta 

i ett tillräckligt tidigt skede. Det finns både ekonomisk ersättning och stöd i form av till 

exempel avlösning att tillgå (Socialstyrelsen 2019) om man vet varifrån detta kan ansökas 

om. Enligt Kaakkuriniemi et al. (2014) är det även viktigt att närståendevårdaren vet var-

ifrån hen skall skaffa hjälp till exempel i form av hemvård eller hjälpmedel. Vid intervju-

tillfällena framkom ofta att det fanns en brist på denna kunskap. Resultaten visar att det 

ofta var frågan om att närståendevårdaren inte visste vart hen skulle vända sig och i vissa 

fall var hen inte alls medveten om att det fanns någon form av hjälp att tillgå. I andra fall 

visste de om möjligheten, men ville klara sig själv. Det framkom även att fastän hjälp 

skulle ha varit mycket välkommet, kostade det för mycket för att det skulle ha varit möj-

ligt att anställa. Kaivolainen et al. (2011) nämner även att det är viktigt att som närståen-

devårdare få mycket information om sjukdomen som den som vårdas är drabbad av, dess 

symtom och beteendeförändringar som den kan medföra, för att kunna handskas med 

situationen. Vid intervjuerna framkom att informationen de fick inte alltid var tillräcklig.  

 

Forssell (2004), Haralambous et al. (2014) och Heikkilä (2004) konstaterar att närstående 

till invandrade personer med demenssymtom dröjer längre med att söka hjälp än infödda. 

I denna studie framkommer inte hur tidigt en infödd svensk närstående skulle ha sökt 

hjälp åt personen med demens, men det framkommer att dessa informanter i stort sett 

gjorde just detta, sökte hjälp sent och de konstaterade ofta att de borde ha sökt hjälp tidi-

gare. Även Kaakkuriniemi et al. (2014) konstaterar att hjälp inte gärna bes om, utan man 

vill klara sig själv. Enligt Kaivolainen et al. (2011) har närståendevårdare ofta ett behov 

av att klara sig själva, utan utomståendes hjälp, och att de vill hålla kvar sitt eget sätt att 

leva. Hjälp sökes oftast först sedan då situationen gått så långt att de inte klarar sig längre, 

även om det redan varit mycket tungt en längre tid. Informanterna understödde detta och 

konstaterar att de sökte hjälp först sedan då de helt enkelt inte klarade sig själv mera. 

Kaivolainen et al. (2011) menar även att närståendevårdare är rädda att den utomstående 

hjälpen inte är kvalitetsmässigt god. Detta var informanterna av samma åsikt om och kon-

staterade ofta att kvaliteten inte var så god som de skulle ha önskat och att de fick granska 

arbetet och kommentera det, för att resultatet skulle bli som de ville. Man kan förstås 

fundera ifall detta alltid har med kvalitet att göra, eller istället det att saker utfördes på 

andra sätt än de själv skulle ha gjort det.  



52 

 

 

Tidigare forskning tyder på att i vården av en närstående förenas kunskap, kapabilitet och 

vilja (Lahtinen 2008 s. 11). Resultaten i detta arbete understöder detta. Vid intervjutill-

fällena framkom att viljan var mycket stark. Närståendevårdaren vill ta hand om personen 

med demens i det egna hemmet så länge det är möjligt, även om det blir tungt i längden. 

De kände även att det var kapabla till det, speciellt de tidigare åren, innan sjukdomen 

framskridit så att det blev för tungt att vårda den andra. Vid intervjutillfällena framkom 

även att kunskapen ibland var bristfällig. Detta var dock inte i relation till kunskap om 

personen med demens utan istället kunskap om hurudan hjälp det finns att tillgå och var-

ifrån den kunde finnas.   

 

Resultaten visar att en av de största orsakerna till att närståendevårdarens arbete blir 

tyngre i längden är att personligheten hos personen med demens sakteligen förändras i 

takt med att sjukdomen framskrider. Vid intervjuerna framkom att personen med demens 

inte oftast själv var medveten om att något förändrat i dess förmåga att ta hand om sig 

själv, utan hen trodde sig fortfarande vara kapabel att sköta allting själv som tidigare. 

Kaakkuriniemi et al. (2014) understöder detta och nämner dessutom att detta är en orsak, 

tillsammans med behovet av dygnet runt vård, till att vårdaren ofta tröttnar. De berättade 

att det ofta var som att ta hand om ett barn och det var omöjligt att veta på förhand hur 

klar i tankarna personen med demens var vid olika tillfällen och därför måste vara kon-

stant på sin vakt. De ansåg att de måste använda sig av sin fantasi för att övertala personen 

med demens att utföra vissa sysslor, på samma sätt som om de skulle tala med ett barn 

och även att de kräver liknande uppsyn i vardagen så inget illa händer dem, till exempel 

att de tappar bort sig eller går ut ur bostaden mitt i natten. Kaivolainen et al. (2011) in-

stämmer med detta och Van Wijgaarden et al. (2018) är inne på samma banor och kon-

staterar att personligheten är något som hos en person med demens döljer sig i en stigande 

grad.  

 

Resultaten tyder på att för att orka som närståendevårdare åt en person med demens, måste 

man ta hand om sig själv. Kaakkuriniemi et al. (2014) är av samma åsikt och konstaterar 

att de måste få leva sitt eget liv med hobbyn, vänner och tid för sig själva. Vid intervju-

tillfällena framkom att detta inte alltid är lätt att ordna. 
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I personcentrerad vård tas i beaktande personens erfarenheter, resurser och förutsättningar 

och personen med demens skall vara en jämlik partner i vården. Tanken är att personen 

med demens och närståendevårdaren skall vara aktiva och delaktiga i både planeringen 

och i genomförandet av vården (Svanberg 2015). Vid intervjuerna framkom att närståen-

devårdare tar personen med demens i beaktande och hela dess livshistoria. Detta framkom 

till exempel vid diskussioner om anställande av hjälp. Diskussioner om ämnet fördes mel-

lan närståendevårdare och personen med demens innan beslut gjordes och ifall personen 

med demens inte mera var kapabel att ha en åsikt om saken, användes tidigare erfaren-

heter som grund för beslutet. Enligt McCormack & McCance (2006) grundar sig person-

centrerad vård på förhållanden mellan vårdare och patient, i detta sammanhang närståen-

devårdare och personen med demens samt att dessa förhållanden byggs på tillit och för-

ståelse. Resultaten i detta arbete tyder på att tillit var ett starkt fenomen. Närståendevår-

darna kände att personen med demens litade på dem och den vård de gav. Förståelsen 

kom även fram, men mer i den andra riktningen, då det var närståendevårdaren som hade 

förståelse för personen med demens.  

 

Resultaten visar att hemmet har en stor betydelse för människan. De flesta informanter 

konstaterade att det viktiga var att hemmet var lämpligt för personen med demens och en 

informant var även starkt av den åsikten att hemmet bör vara lämpligt även för närståen-

devårdaren, för att vardagen skall fungera. Kaakkuriniemi et al. (2014) instämmer. De 

konstaterar att det är ett ställe närståendevårdaren och personen med demens trivs på men 

samtidigt blir det en arbetsplats för närståendevårdaren. Det kan även krävas att vissa 

förändringar görs i hemmet, till exempel anskaffning av hjälpmedel, för att de skall kunna 

fortsätta att leva där.  

 

Det finns många saker som inverkar på hur hemma en åldrande person känner sig i ett 

främmande land. Informanterna nämnde till exempel tidigare språkkunskaper och hur 

snabbt de lärt sig det nya språket. Heikkilä (2004) understöder detta och nämner även 

betydelsen av att ha anpassat sig till den främmande kulturen. Informanterna konstaterade 

att de klarat sig fastän de flesta av dem inte talade just alls svenska då det flyttade och att 

en del av dem inte lärt sig språket flytande under sin vistelse heller, men att livet skulle 

varit lättare om språkkunskaperna hade varit bättre. Tidigare forskning (Heikkilä 2004) 

tyder på att det även har en inverkan om det i landet bor nära personer som till exempel 
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släkt, vänner och personer med gemensam etnicitet. Informanterna berättade att de oftast 

inte hade bekanta i landet från tidigare då de flyttade men i och med att de kom tillsam-

mans med sin maka/make och sina barn, kändes det bra då de inte var ensamma. De fick 

även vänner snabbt och hittade personer med gemensam etnicitet. Speciellt vid det skedet 

då de nått pensionsålder, hade personerna de umgicks med ofta samma bakgrund, och 

dessa höll de kontakt med genom till exempel föreningar. Heikkilä (2004) påpekar även 

att det har skillnad på hur bra man anpassar sig beroende på hur tidigt i livet flyttet utom-

lands skett. Informanterna som intervjuades för denna studie och dess närstående med 

demens hade bott i Sverige i tiotals år, verkade ha anpassat sig bra, och hade definitivt 

ingen önskan om att flytta tillbaka till Finland.  

 

Tidigare forskning av Arola et al. (2016) tyder på att äldre invandrare uppskattar sin själv-

ständighet och sitt eget sätt att handskas med vardagen, inklusive hälsorelaterade frågor. 

Detta kom även fram vid intervjutillfällena, då de ovilligt ville ta emot utomstående hjälp 

och inte heller att deras närstående skulle flytta in på serviceboende innan det var absolut 

nödvändigt.  Heikkilä (2004) konstaterar att Finländare har en stark etnisk identitet. Språ-

ket är en av de starkaste kännetecken av en etnisk grupp i och med att kommunikation är 

ett av grundbehoven och ger en känsla av säkerhet och samhörighet. Vid intervjutill-

fällena framkom liknande åsikter, speciellt samhörigheten kom fram och även hur viktigt 

det är att bli ordentligt förstådd. I tidigare forskning framkommer att om man inte talar 

samma språk som den som vårdar en, bli kommunikationen snäv. Detta framkommer i 

flera artiklar, såväl Forssell (2004), Haralambous et al. (2014) som Heikkilä (2004). Detta 

var informanterna av samma åsikt om, både då det var fråga om att diskutera på finska 

och svenska. De konstaterade att diskussionen var bäst då båda parterna i diskussionen 

uttryckte sig på finska, i och med att det var deras modersmål, men att det även hade en 

inverkan om vårdpersonalen talade svenska som modersmål eller inte. Informanterna och 

personen med demens hade lärt sig så mycket svenska att de kunde uträtta sina ärenden 

på svenska, men att situationen blev försvårad ifall vårdpersonalen dessutom inte hade 

svenska som modersmål och diskussionen därmed gick mellan två personer vars moders-

mål vad något annat än svenska. Ur detta kan dras slutsatsen att så länge som någondera 

diskussionsparten talar språket som diskussionen går på som modersmål, är det lättare att 

kommunicera än ifall ingendera gör det. Allra lättast är det förstås ifall båda talar språket 

som modersmål. Tidigare forskning (Forssell, 2004; Haralambous et al., 2014; Heikkilä 
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2004) tyder på att invandrare i Sverige är rädda att de i framtiden kommer att mista sitt 

sistinlärda språk. Informanterna konstaterar att rädslan inte är utan orsak, utan att det även 

ofta gick så för deras närstående.  

8.2 Metoddiskussion 

I detta kapitel diskuteras kritiskt denna studies metod. Även eventuella begränsningar i 

studien lyfts upp här. 

 

Som metod för insamling av material valdes intervju. Valet att intervjua med öppna frågor 

gjordes för att få en större helhetsbild av informanternas vardag, än vad kunde ha nåtts 

med slutna frågor som skulle ha haft färdiga svarsalternativ, även om det kunde ha varit 

lättare att utföra intervjuerna med mer strukturerade frågor. Målet var att möjliggöra att 

finna sådan information som inte frågas direkt och därmed inte gå miste om viktig in-

formation. I och med att följdfrågorna byggde på informantens svar, var det möjligt att 

gå djupare in på det som informanten tyckte att var viktigt inom temat. Intervjutillfällena 

var avslappnade och intressanta diskussioner där inflytandet intervjuaren har på infor-

mantens svar minimerades och informanten uttryckte sig med sina egna ord. Vid ett så-

dant närmelsesätt finns det förstås en risk att samtalet spårar ur, men detta togs i beaktade 

och då styrdes diskussionen tillbaka på rätt spår. 

 

En av nackdelarna med att utföra intervjuer är att det är resurskrävande. Det tar tid att 

hitta informanter, men speciellt att utföra intervjuerna och även transkribera dem för ana-

lys. En tidskrävande inverkan hade dessutom det att informanterna och intervjuaren bor i 

olika länder och det krävdes en resa utomlands för att utföra intervjuerna. Detta ledde till 

det att intervjuerna utfördes under en vecka, tätt efter varandra och lämnade lite utrymme 

för reflektion och begrundande däremellan. Det hade kunnat varit bra med en pilotinter-

vju. En annan nackdel med kvalitativa intervjuer är att mängden informanter lätt bli 

ganska liten. I detta arbete var det frågan om sju informanter och detta medför en risk att 

det ger en smal bild av något mycket större.  

 

Informanterna fick själv välja var de ville att intervjuerna utfördes. Alla valde att inter-

vjuas i sitt eget hem. Det visade sig för det mesta vara en bra plats i och med att den var 
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lugn och informanten kunde koncentrera sig på samtalet. I ett par fall, då personen med 

demens också var hemma, blev det några avbrott och diskussionen gick ibland på sido-

spår. Det är även omöjligt att säga ifall den närståendes närvaro hade inflytande på infor-

mantens svar på frågorna eller inte.  

 

Analysmetoden som användes, kvalitativ innehållsanalys, anser jag att lämpar sig bra för 

detta arbete. Den gjorde det lätt att växla mellan större helhet och mindre meningsenheter 

och syftet blev besvarat. Jag stod själv för analysen av materialet. Skulle även någon an-

nan analyserat materialet, är det möjligt att hen skulle ha tolkat något annorlunda eller 

funnit något utöver det jag fann.  

 

Som slutsats kan konstateras att detta arbete inte är en heltäckande beskrivning av situat-

ionen och det är möjligt att sådan information saknas som vid andra omständigheter skulle 

ha påträffats. Studier som baserar sig på observationer och tolkningar kräver en viss för-

ståelse mellan intervjuare/tolkaren och informant och det finns en risk att något inte tol-

kats så som informanten hade menat det. Det är även möjligt att språkbegränsningar kan 

ha haft en inverkan på det material som hittats inom tidigare forskning. I det stora hela 

anser jag dock att arbetet svarar på syftet. 

8.3 Tillförlitlighet 

För att försäkra tillförlitlighet, valdes att följa Elo et al:s (2014) checklista. I detta kapitel 

beskrivs hur detta skett. Valet av datainsamlingsmetod gjordes, som tidigare beskrivet, 

med tanken att få en bredare syn på fenomenet i fråga än vad skulle ha fåtts genom an-

vändning av färdiga svarsalternativ. Strävan var att få fram informantens egna tankar och 

åsikter genom öppningsfrågor, utan att styra samtalet alltför mycket. Kriterierna vid val 

av informanter var: närstående till en invandrad person med demens. Målet var att hitta 

5-10 informanter. Även tillgängligheten beaktades och därmed valdes Sverige som land 

eftersom det är relativt lätt att ta sig dit från Finland. Det kunde även ha tänkts att utföra 

studien på en invandrargrupp i Finland, men det skulle ha ställt till problem i utförandet 

av intervjuerna utan tolk, och därmed riskera att viktig information uteblir. Orsaken att 

finsktalande personer valdes i Sverige var alltså att intervjuerna kunde gå på antingen 
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svenska eller finska, informanten kunde välja själv vilketdera språket känns mera natur-

ligt.  

 

Kategoriseringen utvecklades från materialet och kategorierna kondenserades så att de 

inte var för många och att de inte överlappar varandra. Kategoriseringen fortsatte tills 

detta mål nåtts. Likheter och olikheter mellan kategorier undersöktes. Materialet granska-

des flera gånger i tolkningsskedet för att försäkra att tolkningen är riktig. För att försäkra 

att resultaten är pålitliga granskades i genomgången av det transkriberade materialet att 

inte intervjuaren lett informanten i sitt svar och att inte frågorna varit för breda men inte 

heller för strukturerade. Vid transkriberingen av intervjuerna noteras tystnad, suckar, 

skratt, gester, kroppshållning etc. i och med att de kan ha inflytande på en underliggande 

betydelse. Tanken var att låta texten tala och inte lägga in betydelse som inte finns där. 

Det har tagits i beaktande att studien bör kunna utföras på nytt vid behov. Därmed besk-

rivs alla skeden i studien så utförligt som möjligt. Resultaten presenteras systematiskt och 

logiskt. Informanterna beskrivs korrekt, men ändå så att ingen kan igenkännas. Samban-

det mellan materialet och resultatet rapporteras på ett förståeligt sätt. Alla skeden i pro-

cessen beskrivs så noggrant som möjligt och citat används systematiskt. I enlighet med 

Graneheim & Lundman (2004) försäkras även möjligast väl att ingen relevant data har 

uteslutits eller irrelevant data tagits med. De mest sannolika tolkningarna försökte hittas. 

I analysen söktes manifest och, även var möjligt, latent innehåll. Båda handlar om tolk-

ningar, men varierar i djup.  

8.4 Konklusioner 

I arbetet framkommer hur närstående till invandrade personer med demenssymtom upp-

lever vardagen och även de språkliga utmaningar som kan uppstå vid vistelse utomlands. 

Det framkommer även att närståendevårdaren har en viktig roll i sin närståendes vård och 

omsorg, speciellt ifall de bor utomlands där språket som talas inte är deras modersmål. 

Arbetet ger en inblick i närståendevårdares upplevelser, tankesätt och det stöd de skulle 

behöva för att klara av vardagen. Även om närståendevården för det mesta sker naturligt 

och av egen vilja, framkom det även att det ofta är något som anses höra till ens plikt. Jag 

hoppas att detta arbete bidrar till utvecklingen av närståendevården och förbättringen av 

vardagen för både personer med demens samt dess närstående och även vardagen för 
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invandrare. I och med att intervjuerna är gjorda i Sverige och deltagarna var finländare, 

är resultaten inte rakt generaliserbara till andra kontexter men jag anser att arbetet kan 

vara till nytta även i andra länder och kulturer. I och med att invandring ökar hela tiden 

överallt i världen, är många andra länder i samma situation. I Finland har vi speciellt en 

mycket liknande situation med tanke på finlandssvenskarna i finsk vård.  

8.5 Förslag till fortsatt forskning 

Med tanke på fortsatt forskning kunde det vara intressant att undersöka vidare sådana 

teman som uppstod vid dessa intervjuer och som tydligt väckte känslor bland informan-

terna. Ett sådant tema kunde vara åsikter om vårdkvalitén. Det var ett tema som infor-

manterna tydligt skulle ha velat diskutera djupare, speciellt angående vården på service-

boende. Detta togs inte upp grundligt i detta arbete i och med att det inte rakt svarade på 

syftet. Materialet som samlats in för detta arbete kunde användas till fortsatt forskning 

inom ämnet, men räcker inte ensamt. Ett annat tema som skulle vara nyttigt att följa upp 

är kommunikationen mellan hemvårdare och person med demens som talar ett annat språk 

som modersmål än vårdaren. Detta ämne tangerade vi i intervjuerna för detta arbete med 

sådana informanter vars närstående haft hemvård, men i och med att de flesta inte hade 

det, gick vi inte desto mera in på ämnet. Överlag skulle det vara bra att göra fler studier 

angående olika kulturella samt språkliga faktorer inom vården i och med att världen blir 

mer och mer mångkulturell hela tiden. Ytterligare studier angående personcentrerad vård 

kunde även ge verktyg till hur vi kan förbättra vården i framtiden. 
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BILAGA 1 INFORMATION TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG TILL EN ÄLDRE PERSON 

MED DEMENSSYMTOM 

  
Vi är intresserade av att utforska hur icke-svenskatalande äldre personer med demens-
sjukdom och deras närstående upplever vård, omsorg och bemötande i Sverige. Därför 
planerar vi att göra en forskningsstudie om förväntningar och upplevelser av vård och 
omsorg i Sverige utifrån äldre finsktalande personers med en demenssjukdom och deras 
anhörigas perspektiv samt även vårdpersonalens perspektiv. Vår fråga till Dig är om du 
vill vara med i denna studie? 
  
Genomförandet av studien kommer gå till så att du kontaktas per telefon av forskare i 
projektet för att höra om du vill medverka i en intervju. Du kommer då att få muntlig 
kompletterande information och du har möjlighet att ställa frågor. Intervjun tar ca 30-60 
minuter och du får fritt utifrån 4-5 frågeställningar berätta hur du upplever att vårda din 
närstående med demens. Den som intervjuar dig talar finska och svenska och intervjun 
kan därför göras på finska om du önskar det. Intervjun spelas in med ditt samtycke och 
Du får själv välja var intervjun ska göras. 
 
Studien är helt frivillig och om du av någon anledning väljer att avbryta ditt deltagande, 
kan du göra det utan att ange orsak till detta. I presentationen av intervjuerna kommer 
era riktiga namn och orter att bytas ut till fiktiva, så att det inte ska gå att härleda till nå-
gon specifik person eller ort. De uppgifter vi får från dig kommer att förvaras på låst 
plats och ingen obehörig kommer att få tal del av Dina svar. Forskningshuvudman och 
personuppgiftsansvarig är Mälardalens Högskola/Högskolan i Skövde. Enligt person-
uppgiftslagen PUL (1998:204), har Du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga 
uppgifter om Dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Det går bra att 
ringa om du undrar över något. 
Kontaktperson är Ann-Christine Goodyear, Tel: +358 44 5823 XXX och/eller Sirpa Ro-
sendahl, Tel: 0500-44 84 XX 
  
  
Vänliga hälsningar 
  
Ann-Christine Goodyear, Tel: +358 44 58 23 XXX 
  
  
  
Sirpa Rosendahl                                                                    Annikki Arola 
Projektledare                                                                         Handledare, Överlärare 
Universitetslektor i Omvårdnad                                            Institutionen för vård 
Institutionen för Hälsa och Lärande                                 Yrkeshögskolan Arcada  
Högskolan i Skövde                                                               Helsingfors 
Skövde, Sverige                                                                     Finland 
Tel: 0500 –  44 84 XX 
E-post: sirpa.rosendahl@his.se 
  
  
          
  
  



 

 

  

BILAGA 2 SAMTYCKE TILL ATT DELTA I PROJEKTET ’ ÄLDRE INVANDRADE 

PERSONER MED DEMENSSYMTOM I SVENSK VÅRD OCH OMSORG’. 

  
  

Jag har muntligen och skriftligen fått information om den aktuella studien och haft till-
fälle att i lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en 
kopia på den skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 
  
Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att 
ange orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 
  
       JA, jag vill delta i projektet ’ Äldre invandrade personer med demenssymtom i 
svensk vård och omsorg’ och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnar behandlas 
på det sätt som beskrivits i informationsdokumentet. 
  
Datum 
  
  
_____________________________________________________________________ 
Underskrift 
  
_____________________________________________________________________ 
Namnförtydligande 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 3 TIETOA MUISTIOIREISEN IKÄIHMISEN OMAISELLE 

  
Olemme kiinnostuneita tutkimaan miten ei-ruotsia puhuvat, muistioireiset ikäihmiset ja 
heidän omaiset kokevat hoidon, huolenpidon ja kohtaamisen Ruotsissa. Siksi olemme 
tekemässä tutkimusta odotuksista ja kokemuksista hoidosta ja huolenpidosta Ruotsissa, 
suomenkielisten muistisairaiden ikäihmisten ja heidän omaisten sekä hoitohenkilökun-
nan näkökulmasta. Haluatko olla osana tätä tutkimusta? 
  
Toteutus tapahtuu seuraavasti: projektin tutkija ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse sopi-
akseen tulevasta haastattelusta. Silloin saat lisätietoja ja sinulla on mahdollisuus kysyä 
projektista. Haastattelu kestää noin 30-60 minuuttia ja saat vapaasti 4-5 kysymyksen 
pohjalta kertoa kokemuksia muistisairaan omaisesi hoidosta. Haastattelija puhuu sekä 
suomea että ruotsia ja siitä johtuen haastattelun  voi suorittaa suomeksi halutessasi. 
Haastattelu nauhoitetaan sinun suostumuksellasi ja saat itse päättää missä haastattelu 
suoritetaan. 
 
Tutkimus on vapaaehtoinen ja mikäli jostain syystä päätät keskeyttää osallistumisesi, 
voit niin tehdä ilmoittamatta syytä. Haastatteluiden esittelyssä nimenne ja paikkakun-
tanne tullaan vaihtamaan kuvitteellisiin, jotta tietty henkilö tai paikkakunta ei olisi tunnis-
tettavissa. Saatavat tiedot säilytetään lukollisessa paikassa eikä asiaankuulumattomilla 
ole niihin pääsyä. Tutkimuspäämies ja henkilötietovastaava on Mälardalens Högs-
kola/Högskolan i Skövde. Henkilötietolain PUL (1998:204) mukaan, sinulla on oikeus 
kerran vuodessa saada tietoosi ilmaiseksi kaikki sinua koskevat tiedot ja tarvittaessa 
saada mahdolliset virheet korjattua. Voit olla yhteydessä puhelimitse mikäli sinulla on 
kysyttävää. Yhteyshenkilö Ann-Christine Goodyear, puh: +358 44 5823 XXX tai Sirpa 
Rosendahl, puh:0500-44 84 XX 
  
  
Ystävällisin terveisin 
  
Ann-Christine Goodyear, puh: +358 44 58 23 XXX 
  
  
  
Sirpa Rosendahl                                                       Annikki Arola 
Projektivastaava                                               Ohjaaja, Yliopettaja 
Yliopiston hoitotyön lehtori                                       Terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö 
Institutionen för Hälsa och Lärande                        Yrkeshögskolan Arcada 
Högskolan i Skövde                                                  Helsinki 
Skövde, Sverige                                                     Suomi 
puh: 0500 –  44 84 XX 
Sähköposti: sirpa.rosendahl@his.se 
  
  
          
  
 
 
 
 
 
 



 

 

BILAGA 4 SUOSTUMUS PROJEKTIIN ’ MAAHAN MUUTTANUT MUISTIOIREI-

NEN IKÄIHMINEN RUOTSALAISESSA HOIDOSSA JA HUOLENPIDOSSA ’ 

OSALLISTUMISESTA 

  
  

Olen sekä suullisesti että kirjallisesti saanut tietoa tutkimuksesta ja olen rauhassa saa-
nut tutustua siihen ja kysyä kysymyksiä. Saan myös kopion kirjallisesta tiedosta projek-
tista ja suostumuslomakkeesta.  
  
Olen tietoinen että osallistuminen on vapaaehtoista ja että voin milloin tahansa, ilmoit-
tamatta syytä, keskeyttää osallistumiseni tutkimukseen. 
  
       KYLLÄ, haluan osallistua projektiin ’ Maahan muuttanut muistioireinen ikäihmi-
nen ruotsalaisessa hoidossa ja huolenpidossa ’ ja suostun siihen että antamiani tietoja 
käsitellään niin kuin tietoasiakirjassa kuvaillaan. 
  
Päivämäärä 
  
  
_____________________________________________________________________ 
Allekirjoitus 
  
_____________________________________________________________________ 
Nimenselvennys 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 5 ÖPPNINGSFRÅGOR 

Svenska: 

Hur länge har din närstående bott i Sverige? Vad har vederbörande arbetat med? 

Hur har språkkunskaperna i svenska varit/är? Var/hur lärde man sig svenska? 

Hur har språkkunskapen förändrats som ett resultat av sjukdomen? 

Hur upplever du vardagen som anhörig till en person med demens? 

Vilket slags stöd får din närstående från samhällets vård- och omsorg? 

Vad tycker du i såfall om den vård som din närstående får? 

Får din närstående med demenssjukdom stöd från andra aktörer än från kommunen? (ide-

ella föreningar?) 

Hur uppfattar du att kommunikationen med vård- och omsorgspersonalen fungerar för 

din närstående? 

Vilken betydelse har ett gemensamt språk i kommunikationen med vårdpersonal? 

Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra? Vad skulle kunna bli bättre/utvecklas? 

 

Finska: 

Miten pitkään omaisesi on asunut Ruotsissa? Mitä töitä asianomainen teki?  

Minkälaiset hänen ruotsinkielentaidot ovat/olivat? Miten hän oppi ruotsinkielen? 

Miten kielitaito on muuttunut sairauden seurauksen? 

Miten koet arjen muistisairaan henkilön kanssa? 

Minkälaista tukea/hoitoa omaisesi saa/sai yhteiskunnalta? 

Mitä mieltä olet hoidosta jota omaisesi saa/sai? 

Saako muistisairas omaisesi tukea muualta kuin kunnalta? Esim järjestöiltä? 

Miltä sinusta tuntuu että kommunikaatio hoitohenkilökunnan ja omaisesi välillä sujui? 

Minkälainen merkitys yhteisellä kielellä on kommunikaatiossa hoitohenkilökunnan 

kanssa? 

Mikä toimi hyvin? Mikä toimi vähemmän hyvin? Mitä voisi parataa/kehittää? 

 



 

 

BILAGA 6 KATEGORISERING 

 

 

 


