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Sammanfattning 

Denna uppsats har till syfte att ta reda på vilken funktion vårdpersonal respektive anhöriga till 

demenssjuka anser att tv-tittande har för demenssjuka som vårdas på demensboende. 

Uppsatsen bygger på följande frågeställningar: hur beskriver de båda kategorierna av 

intervjupersoner funktionen av tv-tittande, utifrån sin profession respektive sina upplevelser? 

Hur förhåller sig den valda teoretiska modellen, uses & gratifications, till tv-tittande på 

demensboenden? 

Undersökningen har en kvalitativ ansats och genomfördes med hjälp av intervjuer. Fyra 

personer som arbetar i ledande befattning för vårdpersonal vid demensboenden intervjuades 

samt fyra anhöriga till demenssjuka. Demensboendena är belägna i fyra olika kommuner – två 

i Uppsala län och två i Stockholms län. 

Undersökningens resultat visar att vårdpersonalen anser tv:ns funktion vara att sprida glädje 

genom humoristiska filmer och att stimulera fram samtalsämnen när personal och 

demenssjuka tittar på gamla filmer tillsammans. Samtidigt betecknar vårdpersonalen tv-

program som en potentiell framkallare av oro bland de demenssjuka och att det är viktigt att 

begränsa mängden tv-tittande på demensboendena. De anhörigas svar kring tv-tittandets 

funktion är mer vag och obestämbar. Detta kan bero på att demensboendena i fråga inte 

informerat de anhöriga tillräckligt om hur personalen använder sig av tv för att uppmuntra de 

boende till igenkänning och skratt med humoristiska tv-programs hjälp. 

När det gäller uses & gratifications-modellens tillämpning på tv-tittande på demensboenden, 

måste den modifieras i betydande delar för att korrekt kunna återge hur medieinnehåll på 

demensboenden ser ut. 

Glädje – gärna via tv:s förmedling. Oro – den kan blossa upp framför tv:n, men är oönskad. 

Därmed kan tv:n på demensboenden betecknas som ”ett tveeggat svärd” – eller kanske 

snarare – en tveeggad skärm. 

 

Nyckelord: demens, television, funktion. 

 

 

 



Abstract 

This thesis had as purpose to find out what function is ascribed to watching television in 

dementia care facilities, by dementia personnel and family members of persons with dementia 

being taken care of in these facilities.  

The thesis is based upon the following questions: how do the both interviewee categories 

describe the function of watching television, from their professional point of view and their 

personal experience? How does the chosen theoretical model, uses & gratifications, relate to 

watching television in dementia care facilities?  

The study is based on qualitative interviews. Four people who work in leading position of 

nursing staff at dementia care facilities were interviewed, as well as four people who are 

family members of persons with dementia. The dementia care facilities are located in four 

different Swedish municipalities – two in the county of Uppsala and two in the county of 

Stockholm.   

The main results show that the nursing staff interviewees consider the function of television to 

be spreading joy through funny movies and to suggest topics of conversation, as nursing staff 

members and the dementia patients watch old movies together. Simultaneously, the nursing 

staff interviewees consider television programs as a potential anxiety provoker, and they 

believe that the time spent watching television in the facilities should be limited. The replies 

from the family interviewees on the function of watching television are more vague and 

indeterminable. This may stem from a lack of information from the care facilities towards the 

family members regarding the use of television as an encouragement of laughter with funny 

television programs as aid. Regarding the applicability of the uses & gratifications model for 

description of watching television in dementia care facilities, the model has to be modified 

considerably, in order to correctly be able to represent how media content at these care 

facilities is dealt with.  

Joy – more than gladly through the conveyance of television. Anxiety – it might very well pop 

up in front of the television set, but it is unwanted. Hence television in dementia care facilities 

may be considered as “a double-edged sword” – or perhaps rather – a double-edged screen.  

 

Key words: dementia, television, function. 
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

Dator- och TV-spel på demensboenden.  

Det som kanske till en början framstår som en föga tänkbar kombination har faktiskt prövats 

på sina håll – med framgång.   

”Wii-konsolen installeras i TV-rummen och boende och personal samlas runt TV:n. […] Först 

sätter vi igång Wii balansbräda och testar att åka slalom och det fungerar riktigt bra. […] Herren 

i rullstolen deltar på avstånd och vill ha min uppmärksamhet, det märks att han vill vara med 

även om hans förmåga är begränsad. […] Efter skidåkning och ett försök av mig att rocka 

rockringar går vi vidare med Wii play. […] Det blir nästan lite tävlan om vem som skall hålla i 

kontrollen. Personalen är med hela tiden och ser hur glada och framförallt koncentrerade på sin 

uppgift de boende blir. Det är helt fantastiskt att se en äldre man med en diagnostiserad 

demenssjukdom sitta framför TV:n och skjuta lerduvor.” (Borg 2010, s 187). 

Ny teknik i form av TV-spel är alltså fullt tänkbart som aktivitet på demensboenden framöver. 

Men när ny teknik är på frammarsch är det lätt att glömma bort användandet av befintlig 

teknik som kommer att brukas inom demensvården inom en överskådlig framtid. Hur ser det 

exempelvis ut med mediekonsumtion via tv-apparaten på demensboenden? Och hur används 

tv-tittande i så fall på demensboenden? 

I Sverige insjuknar årligen 15 000-20 000 personer i demenssjukdom (Marcusson 2014-11-

01).  

Cirka två tredjedelar av de som bor på en institution med vårdplatser för äldre i Sverige i dag 

är demenssjuka (Esping 2014-11-01) 

Mot bakgrund av dessa siffror är det en inte oansenlig skara människor med demenssjukdom 

som berörs av ny och gammal medieteknik, inklusive tv-apparaten. 

Det faktum att allt fler människor drabbas av demenssjukdom innebär också att ett stort antal 

anhöriga är meddrabbade. Demens kallas ibland ”de anhörigas sjukdom”, eftersom familj och 

vänner till den demenssjuke i hög grad berörs av sjukdomen. Rådvillhet inför sjukdomen, 

okunskap och ett plötsligt tillkommande omsorgsansvar kan upplevas påfrestande av 

anhöriga. 
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Kanske blir det med tiden en oundviklig, stor förändring i den demenssjukes liv – när 

anhöriga inte förmår att ta hand om den sjuke i hemmiljö längre återstår flytt till en ny miljö, 

med andra personer som drabbats av sjukdomen och som befinner sig olika stadier av det 

ohejdbara sjukdomsförloppet. För de friska anhöriga kan den demenssjukes flytt till 

demensboendet kännas både som en befrielse och som en ny börda att förhålla sig till. Inför 

flytten till demensboendet får de friska anhöriga sannolikt fylla i en levnadsberättelse om den 

demenssjuke, så att personalen på demensboendet får all nödvändig information och är 

förberedda att möta den sjuke. 

Ett besök på ett demensboende kan ibland föranleda en arg insändare från anhöriga: 

”Hemkommen efter besök hos en nära och väldigt kär anhörig till mig, känner jag mig tvungen 

att dela med mig av mina reflektioner. Bakgrunden är att hon sedan en tid vistas på ett av 

Bollnäs äldreboenden. Hon har uppnått en aktningsvärd ålder. Med den följer som så ofta en 

åldersdemens och en inskränkning av den egna rörligheten. […] Vad jag reagerar på är att de 

boende ofta är placerade framför tv:n. I dag, till exempel, till ett skrikigt tävlingsprogram på 

TV4. Vi som känner till något om demens vet att sjukdomen bland annat gör att man förlorar 

förmågan att se och följa sammanhang, bland annat i tidningar och på tv. Då anser jag inte att 

popmusik, skrik, skratt och applåder i högt tempo, är rätt stimulans för den målgruppen.” (Hela 

Hälsingland, 2014-11-01) 

Det finns således anledning att ägna tv-tittande på demensboenden uppmärksamhet genom en 

närmare studie. 

 

1.2 Områdesidentifiering  

Denna uppsats hör inom medie- och kommunikationsvetenskapen till kommunikationsteori 

och medias användning och effekter. I uppsatsen ställs en modell inom uses & gratifications-

teorin mot empiri genom intervjuer med vårdpersonal och anhöriga. Uses & gratifications-

teorin kallas även användningsmodellen. Synsättet inom uses & gratifications bygger på 

uppfattningen att publiken strävar efter att tillfredsställa sin uppsättning av olika behov genom 

media. En tv-publik som tar del av frågesportprogram kan exempelvis vara motiverad att titta 

på programmet för att stärka sin självkänsla, att få vara social med andra eller för att få 

spänning och utbildning (Fiske 1997).  

Jag undersöker hur media, specifikt tv, används på de demensboenden som är aktuella för 

undersökningen, och vilken funktion och vilka behov som tv-tittande tillgodoser. 
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1.3 Tidigare studier - forskningspositionering 

När det gäller forskning kring demenssjuka och deras tv-konsumtion har det gjorts en handfull 

undersökningar. Dessa har varit inriktade på att studera beteende och uppmärksamhet hos de 

dementa under tiden dessa sett olika tv-program. Dessutom har ett par observationsstudier 

gjorts i Sverige kring vardagslivet på demensboenden, varav forskarna i en av studierna 

observerade tv-tittande specifikt. I den aktuella studien gjordes dock inga intervjuer med 

demensvårdpersonal eller anhöriga om vilken uppfattning de har av tv-tittandets funktion på 

demensboendet. Detta är ett outforskat ämne inom medie- och kommunikationsvetenskapen. 

Därför kommer jag genom intervjustudier att i denna uppsats undersöka hur vårdpersonal på 

demensboenden och anhöriga till demenssjuka uppfattar tv-tittandets funktion på 

demensboenden. 

 

1.4 Problemformulering 

Det finns en handfull forskningsrön i form av observationer kring olika hur olika tv-program 

inverkar på demenssjukas uppmärksamhet i tv-tittandesituationen. Dessa observationer har 

genomförts i Sverige, USA och Kanada. Någon akademisk forskning kring hur 

demensvårdpersonal och anhöriga till demenssjuka uppfattar tv-tittandets funktion på 

demensboenden har jag inte funnit. Mot bakgrund av att fler drabbas av demenssjukdom och 

kan behöva vård och omsorg på ett demensboende, är det av intresse att studera tv-tittandets 

funktion närmare. 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilket ändamål/vilken funktion vårdpersonal 

respektive anhöriga till demenssjuka anser att tv-tittande har för demenssjuka som vårdas på 

demensboende. 

 

1.6 Frågeställning 

Vilken funktion uppfattar demensvårdpersonal och anhöriga till demenssjuka att tv-tittande på 

demensboenden har? Hur förhåller sig den valda teoretiska modellen, uses & gratifications, 

till tv-tittandet på demensboenden? 
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1.7 Kort beskrivning av undersökningen 

Fyra personer som arbetar vid demensboenden intervjuas, jämte fyra anhöriga till 

demenssjuka personer som vårdas vid dessa demensboenden. De får svara på frågor där de 

ombeds att beskriva olika situationer framför tv-apparaten i det allmänna utrymmet på 

demensboendet. Utifrån svaren ringas sedan svaret på frågan om funktionen in. Som teoretiskt 

ramverk används en uses & gratifications-modell. 

Medieinnehållet som ses från en tv-apparat kan vara såväl direksänt som förinspelat (till 

exempel på dvd). Jag gör ingen distinktion i frågorna till intervjupersonerna kring detta, utan 

är intresserad av de situationer där demenssjuka på boendet tar del av audiovisuellt innehåll, 

oavsett tekniskt format. 

 

1.8 Avgränsning  

I intervjuerna med vårdpersonal och anhöriga begränsar jag mig till att fråga efter 

intervjupersonernas erfarenhet i samband med tv-tittande i gemensamma utrymmen på 

demensboendet. Det kan finnas situationer där demenssjuka tar del av TV-program på sina 

egna rum. Men för att intervjusvaren i möjligaste mån ska vara jämförbara, kan endast 

observationer i anslutning till TV-tittande i de gemensamma utrymmena ligga till grund vid 

frågekonstruktionen. 

 

1.9 Disposition  

Uppsatsen är indelad i ett inledande kapitel där tidigare studier översiktligt presenteras och 

där en forskningspositionering och en ämnesbakgrund ges. I kapitel 2 presenteras tidigare 

forskning närmare jämte den teoretiska ansatsen. I kapitel 3 presenteras valet av metod, 

undersökningens urval, genomförande och operationalisering. Kapitel 4 ägnas åt 

undersökningens resultat. I analyskapitlet som utgör kapitel 5 tolkas resultaten med den teori 

som tagits upp i teorikapitlet. I kapitel 6 förs en avslutande diskussion där även framtida 

forskning tas upp. 

 

1.10 Ämnesbakgrund 

Demens innebär att hjärnan utsätts för sjukliga förändringar vilket har en påverkan på minnes- 

och tankeförmågan. Minnesförlust som ensamt symtom är otillräckligt för att diagnos på 
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demens ska kunna ställas.  Funktioner som brukar drabbas då en person insjuknat är förmågan 

”att planera och skapa överblick, att hitta i miljön, att tala och förstå språket, att ta egna 

initiativ, att uppleva känslor som förut och att kontrollera sina känslor.” (Demensförbundet 

2014-11-01) 

Det finns inte en utan flera olika demenssjukdomar. Den vanligast förekommande är 

Alzheimers sjukdom. Denna står för 60 procent av alla fall av demenssjukdom, då nervceller i 

hjärnan förtvinar och dör. Försämrat närminne och koncentrationssvårigheter hör till de tidiga 

symtomen (Demenscentrum 2014-11-01)  

I Sverige kommer allt fler personer att leva till hög ålder. Detta betyder att antalet personer 

med demens kan förväntas öka markant till år 2050 – från dagens ungefär 160 000 personer 

till det dubbla (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2014-11-01). 

På något kortare sikt estimeras antalet demenssjuka uppgå till 230 000 år 2030, då 60-

talistgenerationen kommer upp i pensionsåldern. Varannan svensk som fyllt 95 år är i dag 

drabbad av demens. Fetma och diabetes är två faktorer som driver på utvecklingen. 

Kostnaderna för vården av dementa i Sverige uppgår till 63 miljarder kronor årligen – en 

summa som beräknas öka dramatiskt framöver (Ennart 2015-01-04) 

 

Till vanliga symtom vid demenssjukdom hör svårigheten att tolka det man ser. Symtomet har 

beteckningen agnosi och innebär att personen inte känner igen välkända ansikten, föremål 

eller miljöer. Den demenssjuke kan också få svårigheter med att själv använda språket och att 

förstå vad som sägs. Detta kallas afasi (SBU 2014-11-01). 

Den dementes humör kan påverkas av dessa minnesstörningar och störningar av 

hjärnfunktioner. Det kan handla om upprepade misslyckanden, känsla av otillräcklighet eller 

att omgivningen visar bristande förståelse gentemot den demente, vilket leder till att denne 

blir lättirriterad (Marcusson, J. m fl 1997, s 255).  

”Oron och ångesten över sjukdomen kan påverka beteendet och även själva hjärnskadan kan 

orsaka beteenden som andra tycker är störande. Personen kan exempelvis bli väldigt orolig, 

tvångsmässigt upprepa samma ord eller göra samma sak gång på gång, bli argsint och kanske 

våldsam, vara sexuellt påträngande, tvångsmässigt vandra fram och tillbaka, skrika okontrollerat 

eller vända på dygnet. Sådana beteenden kan vara besvärliga att handskas med för dem som 

vårdar personen. […] En nära, positiv relation mellan vårdaren och patienten kan få en 

demenssjuk person att fungera mycket bättre än annars. Det kan vara en förklaring till att två 
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vårdare kan utföra exakt samma vårduppgift, men bara den ena lyckas medan den andra 

misslyckas.” (SBU 2014-11-01, s 10-11). 

 

Hur ser omvårdnaden av demenssjuka ut på Sveriges demensboenden? SBU (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering) publicerar sammanfattningar kring olika sjukdomars 

kunskapsläge i rapporter. Budskap kring omvårdnad och etiska frågeställningar kring vården 

av demenssjuka personer finns att ta del av i deras rapport. I denna beskrivs olika insatsers 

effekter för personer med demenssjukdom. Insatser som prövats inom demensvård och som 

SBU tar ställning till kan delas in i följande kategorier: 

 

• Kognitiva insatser. Insatser som försöker förbättra den demenssjukes 
intellektuella förmåga eller att få försämringen att gå långsammare. Med 
kognition avses ”hur vi tar in och bearbetar sinnesintryck, ordet 
betecknar olika intellektuella funktioner som minne, problemlösning och 
planeringsförmåga”. Minnesträning är ett exempel på kognitiva insatser. 

• Praktiska göromål och aktiviteter (ex. promenader, fysisk träning etc.) 
• Trygghet och tydlighet i boendemiljön (förändrad ljus- och färgsättning 

för ökade kontraster, ledtrådar i form av gångmattor som visar vägen 
fram till toalettdörren) 

• Insatser för stärkande av den demenssjukes identitetskänsla och 
självuppfattning. 

• Insatser för förbättrad kommunikation mellan vårdare och den 
demenssjuke. 

• Insatser för glädje och välbefinnande – till exempel konst, musik, dans 
eller kontakt med sällskapsdjur (SBU 2014-11-01, ss 16-17). 

Sammanfattningsvis handlar många av insatserna om att genomföra olika aktiviteter och 

åtgärder där olika stimuli skapas som ska verka stödjande och i bästa fall reducerande på 

sjukdomsförloppets hastighet. SBU använder inte begreppet stimuli uttryckligen, men det 

finns implicit i de olika aktiviteter som man hänvisar till. 

Det är värt att notera, att SBU inte nämner TV-tittande överhuvudtaget som specifikt exempel 

under någon av de nämnda kategorierna. Utöver exemplifieringen ovan av konst, musik, dans 

etc. som insatser som ska ge glädje och välbefinnande uttrycker man principtanken kring god 

omvårdnad av demenssjuka i mer allmänna ordalag: 

”Omvårdnad är att kommunicera med den demenssjuka personen, att stimulera honom/henne till 

olika aktiviteter och att på olika sätt försöka ge den demenssjuka angenäma upplevelser. […] 
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Omvårdnad kan vara spontana, enkla vardagsmöten eller planerade aktiviteter med ett bestämt 

syfte och en utvald metod.” (SBU 2014-11-01, s 9). 

 

1.11 Socialstyrelsens rekommendationer 

Den myndighet som har regeringens uppdrag att utforma nationella riktlinjer för 

demensvården i kommunerna är Socialstyrelsen. Till de dagliga aktiviteter som 

Socialstyrelsen rekommenderar för vården av dementa hör individuellt anpassade aktiviteter 

som till exempel hushållssysslor, utomhusvistelse, underhållning, musik och dans. Dessa 

aktiviteter är avsedda att ”ge dagens struktur och innehåll”. Om tv-tittande nämner 

Socialstyrelsen ingenting specifikt i sina rekommendationer. Riktlinjerna är av ”bör”-karaktär 

(Socialstyrelsen 2014-11-01, s 28). 
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2. Tidigare forskning och teoretisk ansats  

 

2.1 Melin Emilsson - deltagande observation och intervjuer 

I en avhandling baserad på deltagande observation och intervjuer med personal från tre 

gruppboenden för demenssjuka om vardagen på demensboenden konstateras att tv-apparaten 

har en framträdande roll i det dagliga livet på ett av boendena. Personalen på boendet i fråga 

uttrycker resignation över att det anordnas alltför få aktiviteter för de demenssjuka. Förutom 

de dagliga sysslorna anordnades under boendets första verksamhetsår inga aktiviteter 

överhuvudtaget (Melin Emilsson 1998, s 146).  

Det finns anledning att citera ett längre stycke ur doktorsavhandlingen, för att få en 

stämningsbild över hur TV-apparaten använts på demensboenden i Sverige: 

”För de dementa intar TV-tittande en central plats i livet på gruppboendet. Fem av de åtta 

boende tillbringar den största delen av sin tid framför TV-n i vardagsrummet. Detta börjar redan 

när de har stigit upp mellan sju och halv åtta på morgonen. Efter påklädningen, som en del av 

dem klarar helt själva, sätter de sig i sofforna för att invänta frukosten som vanligen serveras 

mellan nio och tio. TV-n är då redan påslagen och visar antingen de sedvanliga 

morgonprogrammen eller ibland någon av de tillgängliga utländska kanalerna. Några av de 

gamla tittar och andra somnar en stund i sittande ställning. […] Efter frukosten sätter sig nästan 

undantagslöst fyra eller fem av de gamla åter vid TV-n medan Berta och Sigrid går in till 

varandra under någon timme. Vid TV-n som nu kan erbjuda utbildningsprogram av olika slag 

sitter bara de boende. Ett par av dem tittar lite förstrött, några inte alls då de antingen pratar med 

varandra eller för sig själva och några sover. […] Efter dukning och diskning i samband med 

maten sätter sig de dementa återigen i vardagsrummet. TV-n står för det mesta på och några 

tittar medan de andra sover. Detta fortsätter fram till eftermiddagskaffet som alla utom 1:a 

vårdbiträdet dricker tillsammans antingen i vardagsrummet eller i matrummet.” (Melin Emilsson 

1998, s 139) 

 

När det gäller specifikt TV-tittande på demensboenden har några få deltagande observationer 

gjorts.   

 

2.2 Knall & Östlund - deltagande observationsstudie/fältstudie 

I en deltagande observationsstudie kombinerat med fältstudie bekräftas tidigare forskning om 

att TV-tittande utgör en viktig rutin i det vardagliga livet och att det bidrar till att skapa 

kommunikation där erfarenheter och upplevelser delas mellan demenssjuka på ett 
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oproblematiskt sätt. Denna kommunikation anses av forskarna som värdefull att 

vidareutveckla som en del av vårdstrategin (Knall & Östlund 2009, s 29). 

Empiriska data via observation samlades vid nio tillfällen vid tv-apparaten, under totalt 18 

timmar under kvällstid i det gemensamma allrummet på demensboendet i Malmö. Femton 

demenssjuka personers tv-tittande observerades. Normalt ägnade sig gruppen åt tv-tittande 

varje kväll från omkring klockan 18 fram till klockan 20, medan vårdpersonalen började 

förbereda de boende för läggdags. Forskarna fann att tv-tittande verkade ha blivit en 

återkommande rutin hos de demenssjuka, på samma sätt som sömn och måltider. Ibland 

yttrade någon av de 15 observerade: ”Ska vi se om det finns något att titta på?” Gruppen 

tittade bland annat på riks- och lokalnyheter, kaféprogram, danstävlingar och frågesport. 

Reklamfilmer med musik och roliga situationer uppskattades. Gruppen kunde också, tack vare 

intern-tv, se sina egna foton på tv-skärmen. Detta förekom endast vid ett tillfälle, då man 

tittade på foton från fjolårets midsommarfirande (Knall & Östlund 2009, ss 35-36). 

Nyhetsprogram framkallade de flesta kommentarerna från den observerade gruppen och 

lokala tv-program resulterade i fler kommentarer jämfört med riksutsända program. En kväll 

visades inslag om politiska händelser i Zimbabwe och Estonias förlisning på nyheterna. En 

dam förklarar för sin granne vad ordet ”mayday” betyder i samband med att en modell av 

Estonia visas på tv (Knall & Östlund 2009, s 37). 

Forskarna menar att atmosfären i tv-rummet för det mesta var lugn och vänlig. Vid några 

tillfällen påverkades individerna i gruppen av oro som framkallades av ”någon eller något”, 

till exempel om en gruppmedlem plötsligt tog på sig jackan för att gå ut på promenad. 

Forskarna ser att denna oro fortplantades snabbt i gruppen, oberoende av tv:n (Knall & 

Östlund 2009, s 39). 

I studieresultatet beskriver författarna att de dementa i gruppen tog på sig antingen olika eller 

samma sociala roller mellan observationstillfällena. Exempelvis agerade en kvinna för att 

bibehålla ordning i gruppen. Bland annat bad hon en man som bankade eller skrek att vara 

tyst.  

”Efter ett tag, när vi fick kunskap om de sociala roller som individerna anammade i gruppen, 

började vi lita på dessa roller när något inträffade, till exempel att den kvinna som bekymrade 

sig om andra tog hand om gruppen när den var oroad.” (Knall & Östlund 2009, s 41). 

De menar att en befriande insikt av att ha tittat på TV tillsammans med demenssjuka är att 

dessa inte längre låtsas vara intresserade av något som de inte har intresse för. De 
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demenssjuka den deltagande observationsstudien verkade enligt forskarna ha förlorat sitt 

intresse för politik men bibehållit sin känsla för humor och förmågan att interagera med andra 

människor. De personlighetsdrag som är opåverkade av demenssjukdomen kan därför 

förstärkas genom TV-tittande, exempelvis den språkliga förmågan, att bry sig om andra 

människor och känslan för humor. Forskarna anser det vara anmärkningsvärt att TV-tittande 

kringgärdas av många tabun och missförstånd. TV-tittande ger vårdpersonal och andra en 

möjlighet att förstå en person som inte enbart är drabbad av demens, utan har flera friska drag 

i behåll, en identitet och personlighet även om denna förefaller vara dold av sjukdomen. 

Forskarna anser att det finns potential att utveckla programinnehåll som tillgodoser behov och 

krav på program som människor med kognitiv nedsättning har (Knall & Östlund 2009, ss 39-

40). 

När en dement person flyttar in på ett demensboende utgör denna förändring ofta problem för 

den sjuke. Den demenssjuke individen kan ha svårt att orientera sig i den nya miljön och 

förstå den nya omgivningen. TV-tittande, en välkänd syssla från individens tidigare liv, kan 

då användas för att stärka känslan av sammanhang, coherence (Knall & Östlund 2009, s 29). 

TV-tittande kan också förse vårdpersonalen med kunskap om den demenssjuke eftersom 

nyhetsprogram och andra TV-program kan få den sjuke att minnas olika händelser som 

inträffade lång tid tillbaka. TV-program kan också ge stimulans till sång, bakning, 

underhållning och att öva mentala förmågor. Forskarna menar att TV-tittande låter sig väl 

förenas med samtal. De efterlyser kunskapsinsatser bland vårdpersonal om hur TV kan 

användas som ett medel att öka livskvaliteten hos vårdtagarna. De rekommenderar även att 

TV-programutbudet på demensboenden bör skräddarsys för att bättre tillgodose demenssjukas 

behov (Knall & Östlund 2009, s 39-40). 

En reflektion som jag gör kring denna studie är att den förbigår problematiken med oro, 

depression och utåtagerande beteende bland demenssjuka helt med tystnad. En diskussion 

saknas kring varför den bankande och skrikande mannen i observationen agerade som han 

gjorde – kan det möjligen ha varit en reaktion på att denne satt med och såg inslag om Estonia 

eller andra upprörande nyhetsinslag? Forskarna konstaterade att det inträffade något i gruppen 

ibland, men hade tilltro till den kvinna som tagit på sig en social roll av att ha omsorg om de 

andra dementa i observationsgruppen när gruppmedlemmarna visade oro (Knall & Östlund 

2009, s 38-39). Någon djupare diskussion kring att oron skulle kunna härstamma från tv-

innehållet för forskarna däremot inte. Därför klingar forskarnas slutsats om att ”tv har en roll i 

att generera kommunikation och utbyte av erfarenheter” (Knall & Östlund 2009, s 29) som 
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alltför oförbehållsamt optimistisk och onyanserad. Ja, rentav naiv. Forskarna efterlyser 

dessutom att tv-utbudet på demensboenden ”skräddarsys för att bättre tillgodose 

demenssjukas behov”, men problematiserar inget kring det tv-innehållet som ingått i deras 

studie, bland annat nyhetsinslaget om Estonia, vilket är anmärkningsvärt. 

 

2.3 de Medeiros, Beall & Brandt - pilotstudie 

I en amerikansk observationsstudie undersökte forskarna 22 demenssjukas beteende inför, 

under och efter TV-tittande för att dokumentera huruvida tittandet hade observerbara effekter. 

Samtliga 22 personer hade lindrig till långt framskriden demenssjukdom. Anhöriga till de 

boende och vårdpersonal inbjöds av forskarteamet att föreslå tv-program som de ansåg vara 

”lämpliga” respektive ”olämpliga” för personer med demenssjukdom. De åtta mest föreslagna 

programmen var: I Love Lucy, The Honeymooners (båda komedier från 1950-talet), The Joy 

of Painting (där en konstnär färdigställer en oljemålning), Venice, Italy (ett reseprogram som 

visar vykort över Venedig till en berättarröst), Solitudes (ett program innehållande inslag om 

djur och natur, med naturläten, till exempel vågskvalp och fågelsång), The Lawrence Welk 

Show (ett musikprogram från 1950-talet), Judge Judy (en rättegångsshow där 

mellanmänskliga konflikter avhandlas) och The Jerry Springer Show (en talkshow med gäster 

i skandalösa situationer som ofta inkluderar både fysisk och verbal konfrontation) (de 

Medeiros et al 2009, ss 640-641). 

Forskarna fann att ”slummer” var den aktivitet som de demenssjuka ägnade sig åt oftast under 

den tid TV-programmet visades. Dessutom dröjde sig många av de observerade personerna 

kvar framför TV-apparaten och ”tittade” på en tom TV-ruta i en halvtimme efter att 

programmet tagit slut. De lämnade inte platsen där tv:n var uppställd förrän personal kom och 

ledsagade dem till någon annan lokal. Detta tyder på att personerna i fråga inte har förmåga 

att självmant initiera någon ny aktivitet, till exempel förflyttning till ett annat rum (de 

Medeiros et al 2009, ss 646-647). 

Forskarna noterade även andra känslouttryck hos de observerade personerna: 

prat/kommentarer till andra boende, leenden/skratt och bister uppsyn. Den sistnämnda 

reaktionen tillmätte forskarna låg reliabilitet, eftersom de ansåg det vara oklart huruvida den 

bistra ansiktsmimiken var en missnöjesyttring, som i en rynkad panna, eller om de 

observerade hade svårt att urskilja tv-apparatens bild och att detta var anledningen till 

mimiken. Forskarna hade också svårt att tolka huruvida skratt (eller frånvaro av skratt) är 
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detsamma som glädjefylld känsloyttring (eller frånvaro av densamma) (de Medeiros et al 

2009, s 646). 

Forskarna överraskades i sin studie av att inga observerbara negativa reaktioner förekom hos 

någon av de observerade under någon av programvisningarna. Flera personer bland både 

vårdpersonal och anhöriga hyste farhågor om att programmen Judge Judy och The Jerry 

Springer Show skulle utgöra problem för de demenssjuka, eftersom båda programmen 

innehåller inslag av skrik (de Medeiros et al 2009, s 646). 

Det program som föranledde minst antal inslumranden hos försökspersonerna var Venice, 

Italy. Detta program skiljde sig från de övriga i och med avsaknaden av en intrig och ett 

händelseförlopp där olika inslag var länkade till varandra. I stället innehöll programmet 

stillbilder i form av vykort och foton som växlade var 15-20 sekund. Även om samtliga bilder 

föreställde Venedig, var de inte relaterade till varandra i fråga om kronologi, geografisk plats, 

eller någon annan urskiljbar aspekt. Forskarteamet konstaterar att möjligtvis avsaknaden av 

intrig och den långsamma bildväxlingen bibehöll de boendes uppmärksamhet längre eller 

bidrog till att programinnehållet var lättare att följa. Forskarna menar att detta är ett område 

värt att utforska närmare (de Medeiros et al 2009, s 646). 

 

2.4 Heller, Dobbs & Strain - observationsstudie 

I en observationsstudie med utgångspunkt inom psykologi observerade forskare i Kanada 24 

demenssjuka personers reaktion på fyra videor med  specifik utformning avseende 

komplexiteten i innehållet. Forskarna kallar innehållet cognitively congruent (ung. ”kognitivt 

likformig”) och avser därmed videoinnehåll som har enkel intrig, bygger på igenkänning, 

närrelaterade sekvenser och/eller innehåll som är sparsamt utformat informationsmässigt och 

visuellt. Dessutom visades försökspersonerna ett inspelat nyhetsprogram med lokala nyheter. 

Det framkom att graden av ”uppmärksamt engagemang” (attentional engagement) var 

signifikant högre för de fyra specifikt utformade videoprogrammen med mindre komplext 

innehåll än för nyhetsprogrammet. Varken försökspersonernas tidigare TV-vanor (så som 

anhöriga uppgett dessa vanor vara) eller försökspersonernas aktuella kognitiva status hade 

samband med engagemanget hos de observerade personerna. Som utgångspunkt hade 

forskarna antagandet att om videoinnehållet var engagerande och begripligt, skulle 

försökspersonernas TV-tittande pågå utan avbrott. Om innehållet byttes till att vara 

obegripligt och ointressant, skulle TV-tittandet avbrytas (Heller et al 2009, s 123).  
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Det valda nyhetsprogrammet i undersökningen representerade en typisk nyhetssändning med 

reklamavbrott. Den första specifikt utformade videon var hämtad från serien Video Respite, i 

vilken en kvinna spelar en vänlig besökare. Hon talar långsamt och är väl synlig i bild mot en 

mörk bakgrund. Hon visar upp välkända föremål och sjunger välkända sånger (Heller et al 

2009, s 124). 

Den andra videon i denna kategori var avsnitt ur Blues Clues, en programserie producerad 

med förskolebarn som målgrupp. Den visuella bakgrunden bakom den medverkande personen 

har i likhet med Video Respite-programmet utformats med minimalism som rättesnöre för att 

störande synintryck ska kunna undvikas. Personen som uppträder i programmet, Steve, talar 

långsamt och tydligt. Den animerade hunden Blue ger Steve tre ledtrådar till en gåta i början 

av programmet, och Steve har i uppgift att lösa gåtan med hjälp av dessa. Samtliga animerade 

inslag i programmet är tecknade med ett enkelt manér, färglagda med ljusa färger (Heller et al 

2009, s 124). 

Det tredje programmet i studien bestod av ett avsnitt ur I Love Lucy-serien från tidigt 1950-

tal. Forskarna valde detta avsnitt med tanke på hur välkänd serien ansågs vara för målgruppen 

och för dess komiska innehåll. Avsnittet representerar också en visuell utformning som 

forskarna ansåg vara mindre kognitivt krävande när det gäller bildväxlingar, panoreringar och 

närbilder jämfört med den foto- och redigeringsstil som är rådande inom tv idag (Heller et al 

2009, s 124). 

Som fjärde och sista video i kategorin valdes några Bugs Bunny-avsnitt (dvs. Snurre Sprätt) 

från 1950-talet. Tre stycken avsnitt om sju minuter vardera valdes på grund av filmernas enkla 

intrig, minimala visuella bakgrund, igenkänning av karaktärer och inslag av den 

orkestermusik från 1950-talet som är ett genomgående inslag (Heller et al 2009, s 124). 

Under en tvåveckorsperiod erbjöds sex deltagare åt gången att se en video om dagen i 

följande ordning: nyheter, Video Respite, Blues Clues, I Love Lucy och Bugs Bunny, och 

ordningen repeterades veckan därpå. Hela datainsamlingen pågick under åtta veckor (Heller et 

al 2009, s 124). 

Medan de demenssjuka såg på programmen (antingen från videokassettinspelningar eller 

DVD), filmades de diskret av en videokamera som var placerad ovanpå tv-apparaten. 

Kameran registrerade deras huvud och axlar. Dessutom filmade en kamera som placerats på 

sidan av tv-apparaten in en översiktligare bild över de observerade personernas 

kroppshållning och rörelser i stolen. Forskarna noterade därefter längden på de observerade 



14 
 

personernas blick, från det att blicken fästes på tv-apparaten till dess att personen släppte tv-

skärmen med sin blick (Heller et al 2009, ss 124-125). 

Forskarna antog att de demenssjuka som tidigare hade tittat på mycket komedi skulle hålla sin 

blick på tv-apparaten under en längre tidsrymd av I Love Lucy-avsnittet än de boende som 

enligt uppgift från anhöriga sällan eller aldrig hade tittat på komedier. Men så var inte fallet. 

Forskarna konstaterar att tidigare tv-vanor inte var till hjälp i studien när det gällde att 

förutspå aktuella preferenser om tv-innehåll (Heller et al 2009, ss 126-127). 

Forskarna konstaterar också i sin genomgång av tidigare undersökningar att TV-tittande har 

ansetts vara negativt då det kan framkalla ett tillstånd av starka spänningar, oro, rastlöshet och 

ångest (så kallad agitation) och andra problembeteenden hos dementa. För vårdinrättningar, 

där incidenter av detta slag förekommer, har rekommendationen därför varit att begränsa eller 

avstå helt från TV-tittande. Å andra sidan, konstaterar forskarna, har TV använts 

framgångsrikt inom en audiovisuell variant av minnesterapi, SPT, simulated presence 

therapy, då demenssjuka som drabbats av oro och depression som en reaktion mot den 

främmande vårdmiljö de vistas i, får titta på familjemedlemmar som talar till den 

demenssjuke från en videoinspelning (Heller et al 2009, s 122). 

Även musik och annan minnesterapi kan enligt forskarnas genomgång av undersökningar 

förknippas med positiva effekter i form av bland annat reducerad agitation och reducerat 

rastlöst omkringvandrande (Heller et al 2009, s 122). 

Forskarna fann stöd för sin hypotes om att videoprogram med kognitivt likformig utformning 

och innehåll skulle vara mer meningsfullt för personer med Alzheimers sjukdom jämfört med 

icke kognitivt likformigt innehåll. I genomsnitt tillbringade försökspersonerna längre tid med 

att titta på de program som uppfyllde forskarnas definition av kognitivt likformiga program, 

det vill säga Blues Clues, Bugs Bunny, I Love Lucy och Video Respite, jämfört med 

nyhetsprogrammet (Heller et al 2009, s 127). 

Forskarna konstaterar att då tv- och videoapparater har en stor spridning, är möjligheterna 

goda för att erbjuda boende i särskilda boenden videoprogram. Dessutom har tv en viktig roll 

när det gäller livskvalitet, menar forskarna. Mot bakgrund av den sociala isolering som enligt 

många rapporter råder bland personer med kognitiv nedsättning, kan användandet av 

anpassade kognitivt lämpliga videoprogram förbättra livskvaliteten hos dessa personer. Att 

erbjuda en god fysisk och social miljö som är både stimulerande och meningsfull är en stor 
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utmaning för vårdpersonal i särskilda boenden, och en eventuellt förbisedd lösning skulle 

kunna inkludera användandet av ”effektiv television” (Heller et al 2009, s 127). 

Undersökningsresultatet talar för att videor med mindre komplext innehåll i kognitivt 

hänseende kan vara mer engagerande för personer med Alzheimers sjukdom. Forskarna 

konstaterar att den uppmätta lägre engagemangsnivån för nyhetsprogrammet är ett intressant 

rön, eftersom man kan anta att nyhetssändningar i tv möjligen visas oftare i den undersökta 

miljön, eftersom det är den typ av tv-program som kognitivt friska äldre personer efterfrågar i 

första hand. Mot bakgrund av undersökningsrönen efterlyser forskarna att större 

uppmärksamhet fästs vid olika typer av tv-program på demensboenden (Heller et al 2009, s 

127). 

 

2.5 Positionering 

I ingen av ovanstående studier har fokus hos forskarna varit på att undersöka 

demensvårdpersonalens eller anhörigas uppfattningar om tv-tittandets funktion. I den mån 

demensvårdpersonal och anhöriga har kommit till tals, har det handlat om antaganden om 

vilka tv-program som de trott vara mest ”gångbara” i samband med undersökningarna av de 

demenssjukas reaktioner på tv-programmen. Det har varit fråga om korta inflikningar och 

kommentarer:  

Flera personer bland både vårdpersonal och anhöriga hyste farhågor om att 

programmen Judge Judy och The Jerry Springer Show skulle utgöra problem för 

de demenssjuka, eftersom båda programmen innehåller inslag av skrik (de 

Medeiros et al 2009, s 646). 

Min uppsats skiljer sig från de ovanstående studierna såtillvida att den fokuserar på intervjuer 

med dessa båda grupper – demensvårdpersonal och anhöriga. De uppfattningar som de 

kommer att ge uttryck för kommer jag att tolka och jämföra för att komma till slutsatser om 

vilken funktion dessa båda grupper anser att tv-tittandet på demensboende har.  

 

2.6 Teori 

Som teori för att tolka undersökningens resultat använder jag mig av McQuails cultural media 

use model. Det är en modell som hör in under uses and gratifications-kategorin. Den 
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presenteras närmare efter avsnitten om uses & gratifications-teorins historia och kritik mot 

den. 

 

2.7 Uses & gratifications – en historisk överblick 

Uses & gratifications-forskningen härrör från USA, där Bureau of Applied Social Research i 

New York på 1940-talet bland annat gjorde en klassificering av motiven till att en 

mediepublik lyssnade till följetänger av lättsamt slag (såpoperor) och frågesport. Denna 

forskning hade Lazarsfeld och Stanton som främsta namn. Under en tidningsstrejk studerade 

Berelson år 1949 vad för slags innehåll tidningsläsarna uppgav sig sakna när inga tidningar 

gavs ut. Den för tiden nydanande idén var att fråga olika publikkonstellationer om vad 

individerna tyckte om, kände och uppskattade utifrån sin personliga medieanvändning. 

Klapper (1960) beskrev denna tidiga period som en inriktning på funktionalitet. Han kom 

fram till att medias enkla funktioner var att tillhandahålla avkoppling, att stimulera fantasin, 

att ge ”ställföreträdande interaktion” och att lägga en gemensam grund för socialt umgänge 

människor emellan (McQuail & Windahl 1993, s 133). 

Under 1970-talet dök uses & gratifications upp i modernare snitt, när Blumler och Katz 1974 

utkom med en serie artiklar som utgjorde avstampen för en ny skola av teori och forskning. 

De hävdade att de vinster som individen erhåller i samband med mediekonsumtion grundas i 

behov av socialt och psykologiskt betingade orsaker. I anslutning till dessa behov alstras hos 

individen vissa förväntningar på massmedia och andra källor, vilket leder till 

situationsmönster där individen exponerar sig för medieinnehåll. Dessa exponeringar leder 

fram till att individen upplever antingen en tillfredställelse av sina sociala/psykologiska behov 

eller upplever andra oavsiktliga effekter. Teorin förutsätter att publiken är aktiv och gör 

medvetna val utifrån tidigare erfarenheter med media (McQuail & Windahl 1993, ss 133-

134). 

En något reviderad modell av uses & gratifications presenterades av Rosengren 1974. 

Modellen utgår från individens grundläggande behov, så som de beskrivs av Maslow (1954). 

För att behoven ska leda fram till ett agerande hos individen, måste denne uppleva behoven 

som problem, samtidigt som det ska finnas en föreställning om den potentiella lösningen till 

problemet. Enligt modellen skapas behoven hos individen dels av den omgivande 

samhällsstrukturen (där mediestruktur ingår), dels av individens personliga förutsättningar 

(personlighet, social position etc.). Individen motiveras utifrån sina upplevda problem och 
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möjliga lösningar på dessa att konsumera media eller ägna sig åt andra beteenden (McQuail & 

Windahl 1993, ss 134-135). 

Palmgreen och Rayburn presenterade sin fördjupade uses & gratifications-modell 1985. De 

intresserade sig för de psykologiska effekterna som individer värdesätter i samband med 

mediekonsumtion. Deras modell tar fasta på att studera hur nöjdheten med ett visst gjort 

medieinnehållsval ökat i intensitet när den jämförs med den ursprungliga förväntningen hos 

individen. Modellen ökar förståelsen för att individer ibland lika väl kan välja att undvika 

visst medieinnehåll. Den tar också hänsyn till tidsaspekten, det vill säga när i tiden mätningen 

av en publiks känslomässiga tillfredställelse gällande visst medieinnehåll infaller (McQuail & 

Windahl 1993, ss 136-137). 

 

2.8 Kritik mot uses & gratifications 

Det har riktats en del kritik mot uses & gratifications-teorierna genom åren. De har beskyllts 

för att vara alltför funktionalistiskt, psykologiskt och individualistiskt inriktade. De har också 

ansetts överbetona ”aktiviteten” hos publiken, detta mot bakgrund av att mycket av tv-

tittandet sker med ringa inslag av selektivitet (Barwise och Ehrenberg 1988). Dessutom har 

teorierna ansetts vara okänsliga gentemot medieinnehållet och att teorierna inte tar hänsyn till 

textuella och kulturella särdrag i medieinnehållet (McQuail & Windahl 1993, s 141). 

 

2.9 Motivering till teorival 

Cultural media use model utgår i högre grad från känsla och fantasi hos mediepubliken när 

denna tar del av olika medieinnehåll än vad tidigare modeller inriktade på 

informationsrelaterat medieinnehåll gör. 

Motiveringen till att välja denna modell bygger jag på följande resonemang: 

I avsnittet Ämnesbakgrund såg vi att insatser inom demensvård ofta är inriktade på att 

(implicit) framkalla vissa stimuli som ska bidra till att antingen förbättra den demenssjukes 

intellektuella förmåga, reducera sjukdomsförloppets hastighet eller att genomföra insatser 

som ska öka den demenssjukes glädje och välbefinnande. De sistnämnda har att göra med 

känslomässiga upplevelser. Eftersom SBU:s kunskapsgenomgång avseende omvårdnaden av 

dementa har ett så uttalat fokus på att värdera effekten av sådana stimuliframkallande insatser, 

är det följdriktigt att även den medie- och kommunikationsmodell som jag väljer för min 
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uppsats bör inkludera komponenter av stimulirelaterad karaktär. En av cultural media use 

models komponenter är ”Känslomässig tillfredsställelse”. 

 

Modellen i korthet: 

Modellen inkluderar komponenten ”kultursmak”, med vilket avses ett individuellt 

kännetecken skapat av familjeband, social klasstillhörighet, utbildning och det ”kulturella 

kapital” som individen skaffat. Det är personlig kultursmak som avgör vilka slags 

kulturstimuli en individ föredrar och väljer utifrån sina preferenser olika genrer, format och 

typ av medieinnehåll. Resultatet av dessa val, efter konsumtion av stimuli från valda 

massmedia, blir enligt modellen någon slags känslomässig tillfredsställelse.  

Modellen förutsätter att individen är motiverad och gör både aktiva och mer odefinierade val 

när det gäller medieinnehållet. De aktiva valen är målmedvetna när individen uttalat strävar 

efter att ta del av stimuli som ska ge engagemang, verklighetsflykt, avkoppling, emotionell 

frigörelse etc. Men valet kan även vara mer outtalat. 

Efter att individen tagit del av medieinnehåll av det medvetet eller mer omedvetet valda slaget 

följer reflektion kring det upplevda. Modellen beskriver hur denna reflektion utmynnar i att 

individen får en potentiellt förstärkt vilja att ta del av liknande medieinnehåll i framtiden.  

Reflektionen antas även leda till att den kulturella smaken för det aktuella medieinnehållet 

antingen förstärks eller försvagas. Denna förstärkande/försvagande effekt av reflektionen 

åskådliggörs i illustrationen nedan med en pil. Pilen bildar en slinga från modellens vänstra 

nedre modul till den övre vänstra modulen där motivationen hos individen korrigeras enligt 

det som är reflektionens resultat. 
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Bild 2. Cultural media use model, McQuail & Windahl 1993, s 139. 

 

2.10 Val av källor 

De vetenskapliga källor som jag använt mig av för denna uppsats har huvudsakligen hittats 

genom sökning i den multidisciplinära databasen Scopus. Sökningen med sökorden 

”dementia” och ”television” resulterade i 70 träffar. Vid genomläsning av källornas 

sammanfattningar har jag slutit mig till vilka källor som är intressanta att ta del av i sin helhet. 

Samtliga källor har studerats ingående före publicering av en eller flera granskare i det så 

kallade peer-review-förfarandet, en kollegial granskning av forskare verksamma inom samma 

område. Dessa källor har jag sedan laddat ner digitalt och tagit del av, eller – om artiklarna 

funnits i tryckt form – beställt via Uppsala universitetsbibliotek.  

Jag har även genomfört sökningar i Libris kring akademisk litteratur om demensvård. Genom 

sökningen hittade jag en svensk doktorsavhandling om hur vardagen gestaltas i tre olika 

gruppboenden för dementa. 

För den medie- och kommunikationsvetenskapliga teori som åberopas i uppsatsen har 

universitetsbiblioteket vid Ekonomikum varit behjälplig med framtagning av litteratur kring 

uses and gratifications-modeller. 

Det har för mig varit en uttalad ambition att kunna utgå från tillförlitliga vetenskapliga källor, 

och därvidlag har den tjänst som Scopus erbjudit med kollegialt granskade artiklar varit 

avgörande när det gäller valet av källor. 
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För att få tillgång till dagsaktuell statistik har jag gjort sökningar på Internet, och därvid funnit 

ett antal akademiska artiklar och dagstidningsartiklar som rör ämnet. 
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3 Metod och material 

  

3.1 Val av insamlingsmetod 

För datainsamlingen har jag valt att göra personliga intervjuer med demensvårdpersonal och 

telefonintervjuer med anhöriga till demenssjuka från fyra olika kommuner: Håbo, Enköpings, 

Huddinge kommun samt Stockholms stad. 

Jag övervägde enkät som insamlingsmetod, men kom fram till att frågeställningen kring tv-

tittandets funktion är så komplex och kräver utförliga svar, att respondenter som ombads att 

svara på frågor i enkätform inte skulle orka skriva ner alla sina svar. Möjligheten att kunna 

ställa uppföljande frågor och få klarlägganden till eventuella oklarheter skulle inte föreligga 

med enkäten som metod.  

 

3.2 Urval 

Urvalet har skett genom ett icke slumpmässigt urval av svarspersoner. Jag har varit mån om 

att inte genomföra intervjuerna i en och samma kommun, eftersom det är rimligt att anta, att 

förhållningssätt, rutiner, aktiviteter etc. mellan en kommuns olika demensboenden inte skiljer 

sig åt nämnvärt. 

Eftersom jag har mitt förvärvsarbete förlagt till Håbo kommun, har det varit naturligt att välja 

ett demensboende (Dalängens demensboende) i denna kommun, med tanke på det korta 

geografiska avståndet. Håbo har nära samröre med grannkommunen Enköping, inte minst 

genom ortstidningen Enköpings-Posten, som bevakar nyheter och skeenden i de båda 

kommunerna. Jag valde därför Enköping som den andra kommunen för genomförande av 

intervjuer (demensboendet Kryddgården). 

Min bostadsort är i en av Stockholms södra förorter. Därför valde jag ett demensboende i 

Stockholms stad, närmare bestämt Stora Sköndal, som den tredje platsen för intervjuer.  

Den förort som jag bor gränsar till Huddinge kommun. Stuvstagårdens demensboende blev 

den fjärde platsen för intervjuer. 

Vid kontakt med tilltänkta intervjupersoner och demensboenden har fem demensvårdande 

personer i Stockholms stad tackat nej till att medverka i intervju. Tre personer inom 

Stockholms stad har inte gått att nå. Därför har jag gått vidare i telefonlistan över 
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demensboenden i Stockholms stad och fortsatt att ringa till dess att en person på 

demensboende har tackat ja till intervju.  

Urvalet av demensvårdpersonal (och i en förlängning de anhöriga som har sin demenssjuka 

anhörig på boendet där personalen arbetar) har således inte gjorts utifrån slumpmässighet. 

Detta innebär att det inte går att dra långtgående slutsatser om svarens representativitet för en 

större population. Jag har dock, som framgår ovan, vinnlagt mig om att inte genomföra 

intervjuerna i en och samma kommun mot bakgrund av antagandet att en kommun bör ha 

likalydande styrning och värdegrund för arbetet på samtliga sina demensboenden. Därmed har 

urvalet inte gjorts via första-bästaurval, eller så kallat bekvämlighetsurval. Genom att välja 

fyra olika kommuners demensboenden för intervjuerna tenderar urvalet mot karakteriseringen 

av kvoturval: det har funnits en tanke om varierande storlek på de utvalda kommunerna (ett 

varierande invånarspann från 20 000 till 909 000 personer), med viss geografisk spridning i 

Mälardalen (från Enköping i nordväst till Huddinge i söder).  

Tillgången på intervjupersoner för uppsatsen bildar genom inriktningen, intervjuer med 

demensvårdpersonal och anhöriga, en problematik i sig: hur ska intervjupersonerna förmås att 

ställa upp, eftersom man får anta att vårdfrågor omgärdas av mycket sekretess från 

vårdpersonalens sida och att dessutom anhörigas vilja att berätta om omständigheter 

relaterade till sina anhöriga sjuka kan vara en känslig fråga. Efter en första kontakt med 

demensvårdpersonal i de utvalda ”kvotkommunerna” var jag därefter hänvisad till 

personalens hjälpvillighet att i sin tur kontakta anhöriga som intervjupersoner (Esaiasson et al 

2012, s 188-190).  

Något om stickprovsstorlekens storlek i förhållande till populationsstorleken: 

Håbo och Enköpings kommuner hör till Uppsala län. En Google-sökning på ”demensboende 

Uppsala län” ger en träff på en gulasidorna-sida där 97 träffar listas. Stickprovsstorlekens 

storlek är alltså 2/97. 

Huddinge och Stockholms stad (södra delen) hör till Stockholms län. Motsvarande sökning 

för Stockholms läns del ger 116 träffar (Stockholm stad 2014-11-01).  

Stickprovsstorlekens storlek är alltså 2/116. 
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3.3 Deltagare 

Antalet intervjuer genomförda med demensvårdpersonal är 4 stycken. Antalet intervjuer 

genomförda med anhöriga till demenssjuka är 4 stycken. 

Det uppställda kriteriet var att intervjupersonerna skulle företräda fyra olika kommuner av 

varierande storlek. Jag bedömde att antalet intervjupersoner var tillräckligt för att jag som 

ensam uppsatsförfattare skulle mäkta med uppgiften att intervjua, transkribera och tolka 

svaren inom den givna tidsramen för uppsatsen.  

 

3.4 Genomförande 

Intervjuerna med gruppledarna genomfördes i något av demensboendets allmänna utrymmen 

(allrum) eller på gruppledarens kontor. Svaren spelades in med hjälp av digital diktafon. 

Efter att intervjun med gruppledaren genomförts, frågade jag efter en ”anhörig till boende” 

som jag skulle kunna intervjua med ”liknande frågor”. Om gruppledaren inte fick något 

uppslag på lämplig person spontant undrade jag om det inte fanns någon anhörig till de 

boende som brukar besöka demensboendet mer än andra anhöriga och som därmed kunde 

förväntas ha en god bild om ”aktiviteter” som erbjuds på demensboendet i fråga. 

Senast efter att jag ställt denna fråga kom demensvårdaren att tänka på någon specifik person. 

Eftersom det vore en mer framkomlig väg att gruppledaren kontaktade den anhörige än jag 

som okänd, ombad jag gruppledaren att göra detta. Jag gav gruppledaren instruktioner att inte 

säga något om att intervjufrågorna skulle handla om TV. I stället bad jag gruppledaren att 

använda formuleringen ”frågor om aktiviteter här på demensboendet”. Gruppledaren ringde 

upp den tilltänkta personen i avskildhet och fick i samtliga fyra fall ett positivt svar om 

medverkan i intervju.  

Vid en av anhörigintervjuerna fick jag tillfälle att genomföra intervjun med den anhörige på 

demensboendet, eftersom mannen i fråga var i färd med att bege sig till boendet när han fick 

telefonsamtalet från gruppledaren. De tre övriga anhörigintervjuerna genomförde jag 

hemifrån via telefon kvällstid. Även för dessa intervjuer använde jag mig av digital diktafon 

för inspelning. 

Intervjuernas längd har varierat mellan 16-27 minuter. 
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Vid transkriberingen har språket hos intervjupersonerna inte ”putsats”, utan felsägningar, 

pausljud i form av ”eh” och liknande har tagits med. Oavslutade meningar har markerats med 

tre punkter: …  

När det gäller konfidentialitet i samband med transkriberingen, avhandlas detta under 

avsnittet ”Etiska överväganden”. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

I samband med datainsamlingsmetoder är det väsentligt att diskutera två begrepp – validitet 

och reliabilitet.  

Validitet mäter giltigheten. En valid mätning mäter det som den är avsedd att mäta. 

Reliabilitet avser tillförlitligheten, att undersökningen är genomförd konsekvent och 

trovärdigt (Esaiasson m fl, 2012, ss 56-57). 

Ett översättningsproblem mellan teoretisk definition och operationell indikator (där 

frågeformuleringen är central) kan ofta vara ett problem i datainsamlingen.  

I McQuails uses & gratifications-modell är dock tämligen lättförståeliga begrepp involverade; 

”känslomässig tillfredsställelse”, ”smak”, ”motivation” etc. så att ett översättningsproblem 

härvidlag inte blir aktuellt. 

Jag tacklar det centrala begreppet ”funktion” i frågeformuleringen kring tv-tittande med att 

låta intervjupersonerna beskriva en situation framför tv-apparaten i demensboendets 

gemensamma utrymme ur tre olika synvinklar – en vardaglig, en positiv och en negativ 

situation. Genom att upprepa frågan och be intervjupersonerna formulera svar ur tre olika 

aspekter stärks validiteten avseende funktionsbegreppet.  

Reliabiliteten stärks av att ingen av intervjupersonerna har fått någon möjlighet att förbereda 

svar kring tv-tittande. De svar som intervjupersonerna lämnar är lika oförberedda och 

spontana i stunden. Tillförlitligheten ökar genom att ingen av dem fått någon 

förhandsinformation om intervjufrågornas ”sanna” karaktär, det vill säga att undersöka tv-

tittandets funktion. 

Reliabiliteten kan däremot eventuellt dras ned något genom att jag under intervjun avstått från 

att ställa någon enstaka fråga då jag uppfattat att det skulle innebära repetition i det förväntade 
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svaret för intervjupersonens vidkommande. Kanske skulle reliabiliteten i intervjuerna ha 

stärkts om jag inte avstått från att ställa frågan.  

 

3.6 Etiska överväganden 

Då intervjuerna med demensvårdpersonal men framför allt med de anhöriga till demenssjuka 

kan röja känsliga uppgifter om de sjukas personliga levnadsförhållanden, använder jag mig 

vid transkriberingen av ett kritiskt ställningstagande: är dessa personliga uppgifter i svaret 

som innehåller uppgifter av personlig karaktär verkligen nödvändiga för förståelsen av svaret? 

Är svaret nej på denna fråga, utelämnar jag informationen från transkriberingen. Detta för att 

iaktta individskyddskravet som Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) 

formulerat. 

I några av svaren kan dessutom personnamn förekomma på de demenssjuka. Vid 

transkriberingen anger jag därför detta med ”(namn)”, för att inte röja den demenssjuke 

individens identitet. 

Genomgående har intervjupersonernas namn fingerats, för att skydda såväl vårdpersonal som 

anhöriga, enligt ovan nämnda individskyddskrav. 

 

3.7 Operationalisering 

Operationalisering avser den process i vilken teoretiska definitioner översätts till en eller flera 

operationella indikatorer. Det är av avgörande betydelse vilka operationaliseringar som man i 

en undersökning väljer att använda sig av vad beträffar resultaten som erhålls och hur säker 

man kan vara på dessa (Esaiasson et al, 2012, s 55). 

 

3.7.1 Aktiviteter  

Den öppna frågan ”Beskriv vilka aktiviteter som ni har här på boendet för de dementa” 

(vårdpersonal) respektive ”Beskriv vilka aktiviteter som du sett erbjuds för de demenssjuka på 

boendet” (anhöriga) syftar till att få intervjupersonerna att räkna upp de aktiviteter som de 

kommer på. Det intressanta i sammanhanget blir också att undersöka huruvida 

intervjupersonerna spontant nämner ”TV-tittande” som en aktivitet eller ej. 
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3.7.2 Uppskattning av aktiviteter  

I svaret på frågan ”Kan du säga något om vilken aktivitet som de demenssjuka uppskattar 

mest, näst mest och så vidare?” ombeds intervjupersonerna att rangordna sina svar från 

föregående fråga samt att beskriva i svaret på följdfrågan ”Varför tror du att de boende 

uppskattar aktiviteterna på det sätt som du beskriver?” vilken anledningen till den uppskattade 

rangordningen är. 

 

3.7.3 Levnadsförhållanden  

Med frågan ”Berätta – vilken information får ni om den demenssjukes personliga 

levnadsförhållanden när han eller hon flyttar hit?” ombeds vårdpersonalen redogöra för den 

bakgrundsinformation som de erhåller om den demenssjuke. Även i denna fråga har 

intervjupersonerna tillfälle att spontant kunna nämna den demenssjukes preferenser kring TV-

program.  

Motsvarande frågeformulering till de anhöriga lyder ”Berätta – vilken information lämnade 

du om din anhörigs personliga levnadsförhållanden när han/hon flyttade till boendet?” 

 

3.7.4 TV-tittande generellt 

Knall och Östlund (2009) menar, att tv-tittande kan bidra till att skapa kommunikation där 

erfarenheter och upplevelser delas mellan demenssjuka på ett ”oproblematiskt sätt”. Detta 

synsätt om tv:s ”oproblematiska funktion” nyanseras av Heller et al när de pekar på tv-

programs potential att framkalla oönskat beteende i form av upprördhetstillstånd, så kallad 

agitation, hos demenssjuka, och att det i förekommande fall är tillrådligt att minska på eller 

helt avstå från tv-tittande på demensboendet. När det gäller komponenten ”Upplevelse av 

känslor” i McQuails modell kan det därför framkomma andra känsloreaktioner hos dementa 

än de förväntade. Det är därför angeläget att formulera frågor som kan fånga upp både 

förväntade och oväntade reaktioner i samband med tv-tittande.  En öppen fråga, ”Hur ser det 

ut med tv-tittande här på boendet?” bidrar till att fånga upp sådana reaktioner. 

 

3.7.5 Motivation 

Ett ansenligt mått av apati och initiativlöshet präglar de studerade personernas beteende 

utifrån sjukdomsbilden när det gäller förflyttningar på demensboendet mellan olika lokaler, 
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även i fråga om lindrigt framskriden demenssjukdom. Flera av de studerade personerna 

förblev sittande en längre tid framför tv-apparaten efter att programmet som de fått se tagit 

slut (de Medeiros et al). De demenssjuka leds av personal fram till tv:n, och de leds tillbaka 

till andra lokaler eller sina egna rum av personalen. Det är därför rimligt att formulera en 

fråga kring komponenten ”Motivation” i McQuails modell som fångar in huruvida 

demenssjuka självmant uttryckligen ger uttryck för en önskan att ta del av visst tv-innehåll: 

”Hur skulle du beskriva de boendes motivation att titta på tv?” 

 

3.7.6 Val av medieinnehåll 

I nära anslutning till denna tankegång bör det också ingå en fråga som ger intervjupersonerna 

möjlighet att besvara vem det är som väljer tv-kanal och innehåll på demensboendet, och där 

svaret är relaterat till komponenten ”Val av medieinnehåll” i modellen: ”Hur skulle du 

beskriva de boendes tv-tittande när det gäller att välja olika program?” 

 

3.7.7 Förväntan av engagemang 

McQuails modell förutsätter att det sker en förstärkning eller försvagning hos individen när 

det gäller viljan att ta del av liknande medieinnehåll framöver, mellan komponenterna ”Val av 

medieinnehåll” och ”Förväntan av engagemang”. Denna vilja kan – mot bakgrund av tidigare 

forskning – förmodas vara av försvagad karaktär, som en konsekvens av demenssjukdomens 

förlopp. Men även detta föranleder formuleringen av en fråga till frågebatteriet: ”Kan du se 

någon skillnad i hur de boende tar till sig olika typer av tv-program, till exempel nyheter, 

filmer, musikprogram?” 

 

3.7.8 Funktion 

När det gäller frågeformulering kring syftet med uppsatsen – ”hur uppfattar 

demensvårdpersonal och anhöriga till dementa tv-tittandets funktion?” – har det varit 

nödvändigt att noga överväga lämplig operationalisering. 

Det är angeläget att de centrala frågorna utformas så att de ger respondenten en möjlighet att 

beskriva (Eliasson et al, 2012, s 264). 
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”Undvik svåra ord”, är ett av råden som ges angående frågeformulering i litteraturen 

(Esaiasson et al, 2012, s 245). Ordet ”funktion” är inte nödvändigtvis något svårt ord, men i 

samband med tv-tittande kan ordet upplevas främmande. 

Det är rimligt att anta, att respondenterna – både när det gäller gruppen demensvårdpersonal 

och anhöriga – inte har reflekterat över att tv-tittande generellt har en specifik och uttalad 

funktion. Ordet ”funktion” är därför rimligtvis inte något som förknippas med en alldaglig 

aktivitet kopplad till tv-tittande. I vardagsnära situationer uttrycker man snarare det utbyte 

man har av tv-tittande med formuleringar som ”jag såg en spännande film”, ”vilket roligt 

program det var på tv” etc. 

För att kunna ställa frågor kring ”funktion” till respondenterna blev det därför nödvändigt att 

angripa frågeformuleringen så att respondenternas beskrivningar skulle stå i fokus när de 

svarade.  

Jag låter respondenterna beskriva en situation framför tv-apparaten på demensboendet utifrån 

tre förutsättningar: en (neutralt) ställd fråga kring en vardaglig situation, en fråga där 

respondenten ombeds beskriva en positivt färgad situation framför tv:n samt en tredje fråga 

där respondenten ombeds beskriva en negativt färgad situation. Dessa tre olika vinklade 

frågor kring situationsbeskrivningen kan med fördel sätta igång en tankeprocess hos 

respondenten där denne får tillfälle att jämföra sina svar och vid behov även korrigera 

och/eller komplettera sina svar.  

Utifrån de tre svaren gör jag i analysen sedan en tolkning kring hurdan respondenten upplever 

att funktionen av tv-tittandet på demensboendet är. Se bild 3 nedan. 
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Bild 3. 

 

Den tidigare forskning kring demenssjukas tv-tittande vilken jag presenterade under avsnittet 

Teori ger vägledning när det gäller ytterligare operationalisering.  

 

3.7.9 Socialstyrelsens rekommendationer 

I frågebatteriet ingår en fråga om kännedomen hos intervjupersonerna om Socialstyrelsens 

rekommendationer med följande formulering: ”Socialstyrelsen har publicerat 

rekommendationer när det gäller aktiviteter inom demenssjukvård. Känner du till de 

rekommendationerna?” 

Frågan ställs mot slutet av intervjun och syftar till att få intervjupersonen en möjlighet att 

reflektera över sina tidigare avgivna svar och ställa dem i relation till rekommendationerna 

(under förutsättning att vederbörande känner till dem).  
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situation 
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Tolkning 
av 

funktion 

Negativ 
situation 
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4 Resultat 

Intervjuerna med både vårdpersonal och anhöriga innehöll inledningsvis ett antal 

”uppvärmningsfrågor”. Resultatet av dessa frågor analyseras inte här, med tanke på deras 

ringa betydelse för frågeställningen och syftet med uppsatsen. 

 

4.1 Aktiviteter 

När det gäller frågan ”vilka aktiviteter har ni här på boendet för de dementa” nämner varken 

vårdpersonal eller anhöriga spontant ”tv-tittande”. Vid frågor senare under intervjun kan dock 

i de flesta fall båda grupperna utförligt redogöra för hur tv-tittandet ser ut på boendet ur olika 

aspekter.  

En av de intervjuade vårdarna avvisar tydligt tanken på tv som aktivitet och ställer sig negativ 

till att de demenssjuka skulle tillbringa en ansenlig tid framför apparaten: 

”det är väl mer att vi… att man inte har tv:n på under lunch, frukost, middag. Eh… dels för att 

det är ett störande moment, för att det ska vara lugn och ro mellan måltiderna. Det är väl det. 

Och sen att man inte fastnar framför tv:n, att tv:n blir en aktivitet. Det är väl det också att det 

finns annat att göra än att titta på tv.” (Berndtsson) 

De aktiviteter som vårdpersonalen nämner varierar. I Håbo kommuns fall ges exemplen sång 

och musik, dansgympa, trivselträffar med tema (exempelvis bakning med en kaffekorg som 

stimulerar de demenssjukas minne kring bakning) och taktil massage (Aronsson). Den 

anhörige har svårare att räkna upp några aktiviteter, men menar att ”de gör mer än jag vet.” 

Personen tar upp bristen på information kring vilka aktiviteter som erbjuds på boendet som en 

lämplig förbättringsåtgärd under den öppna frågan ”har du något som du vill tillägga” mot 

slutet av intervjun: 

”Men varför kan man inte också tala om att de här aktiviteterna sker schemalagt under 

veckorna? Alltså de har bollträning, de har olika liksom träningsprogram, de har allt möjligt. 

Alltså, det… sådant som är positivt, det får man inte reda på. Och det är synd.” (Eriksson) 

Genomgående räknar de anhöriga upp färre aktiviteter jämfört med svaren från 

vårdpersonalen. Ändå handlar det i de anhörigas fall om personer som frekvent besöker sin 

sjuke anhörig på boendet, ända upp till dagligen. Förklaringen är att just deras anhörig ställt 

sig ovillig till att delta i aktiviteter, är så pass drabbad av sin demenssjukdom eller att 

demensboendet är nyöppnat (i Stora Sköndal Villa Sköndals/Stockholms stad fall).  
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4.1.1 Huvudresultat 

Det faktum att tv-tittande inte spontant av intervjupersonerna (såväl vårdpersonal som 

anhöriga) omnämns under denna fråga om aktiviteter tyder antingen på att tv-tittande tillmäts 

en underordnad roll som aktivitet på boendet, eller att man under benämningen ”aktivitet” 

föreställer sig någon annan sysselsättning som kräver en större förberedelseinsats från 

personalens sida. En ur vårdpersonalen avvisar tanken på tv-tittande som en aktivitet. Det är 

möjligt att de övriga också ansluter sig till denna tanke, dock utan att tydligt ge uttryck för 

den i sina svar. 

 

4.2 Uppskattning av aktiviteter  

På frågan riktad till vårdpersonal vilken aktivitet som de boende uppskattar mest, näst mest 

och så vidare rankar vårdpersonen i Huddinge bingo samt frågesport högst. Enköpings 

intervjuperson sätter bingo som den aktivitet som röner högst uppskattning bland dementa. 

Stockholms stads intervjuperson nämner tipspromenader som den populäraste, medan 

intervjupersonen i Håbo rankar dans, sång och musik högst.  

På frågan varför vårdpersonalen tror att dessa aktiviteter är uppskattade, nämns bingostunden 

och frågesporten (Davidsson) och sammanhang och delaktighet i bingorundan (Corneliusson). 

Aktiviteter som tipspromenader hjälper till att bryta isolering och erbjuda socialt umgänge 

(Berndtsson). Tryggheten i välkänd musik som finns kvar i minnet är huvudanledningen till 

att dans, sång och musik är uppskattade (Aronsson). 

När det gäller samma fråga ställd till de anhöriga, är det endast en anhörig som uppger att 

hennes demenssjuke anhörige uppskattar en specifik aktivitet, nämligen att lyssna på musik, 

eftersom personen i fråga tycker om all musik (Folkesson). Övriga intervjupersoners anhöriga 

hindras antingen av sjukdomen att delta i aktiviteter (Eriksson, Hansson) eller också saknar 

den demenssjuke vilja att delta (Gunnarsson). 

 

4.2.1 Huvudresultat 

Sociala aktiviteter i form av bingo, tipspromenader och dans, sång och musik bidrar till att 

bryta de demenssjukas isolering samt ger sammanhang och delaktighet. Sång och musik som 

känns igen ger även en trygghet. Dessa effekter av aktiviteterna är i samklang med det som 
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SBU framhåller som eftersträvansvärda. Bland de anhörigas svar anges musiklyssning som en 

uppskattad aktivitet.  

4.3 Levnadsförhållanden 

När det gäller vilken information som demensboendet erhåller om den demenssjukes 

personliga levnadsförhållanden inför flytten till demensboendet,  nämner vårdpersonalen i 

samtliga fyra fall ett särskilt framtaget material som de anhöriga ombeds fylla i. För Huddinge 

kommuns vidkommande heter dokumentet ”Dokumentet om mig” (bild 4 nedan). Stora 

Sköndal i Stockholms stad använder sig härvidlag av dokumentet ”Det här är jag”. Båda dessa 

innehåller frågor om den demenssjukes preferenser avseende tv-program. I ett fall har en 

anhörig nämnt att den demenssjuke tycker om att se på historiska tv-program och 

dokumentärer (bild 5 nedan). En anhörig till en demenssjuk boende på 

Stora Sköndal har skrivit mer utförligt (bild 6 nedan). Även 

vårdpersonalen från Håbo och Enköping nämner förekomsten av 

preferenser kring tv-program i det material som de anhöriga uppmanas 

att fylla i. 

Bild 4
 
 
 
 
      Bild 5 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6 
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Det är dock endast en av intervjupersonerna i anhöriggruppen som anger att vederbörande 

lämnade information om sin demenssjuka anhörigs favoritprogram i skriftlig form till 

demensboendet (Folkesson). 

 

4.3.1 Huvudresultat 

Vårdpersonalen lyfter fram levnadsberättelserna mer än vad de anhöriga gör. Endast en i 

anhöriggruppen säger sig ha fyllt i information i berättelsen om sin anhörigs favoritprogram. 

 

4.4 TV-tittande generellt 

På den öppna frågan ”hur ser det ut med tv-tittande här på boendet?” ger vårdpersonalen 

tämligen samstämmiga svar. I tre av de fyra svaren ingår ordet ”oro” i någon form och av 

svaren framgår att demensboendet har en restriktiv hållning till tv-tittande. Frågan ställs till 

vårdpersonalen som en inledande fråga till fördjupningen kring tv-tittande på det specifika 

demensboendet. Här citeras svaren i oavkortad form:  

”Vi här på blå sida har valt bort TV:n nästan helt. Vi kan ha någon liten stund ibland… titta på 
någon film. Vi har absolut inte TV:n på dagtid alls annars. De demenssjuka... i och med att de 
har gått så långt in i sin sjukdom här då så kan det bli så verklighetsbaserat det de ser, att det kan 
bli ett orosmoment och det kan ju trigga igång väldigt mycket. Sen kan det bli verklighetsbaserat 
det de ser. De tror att det är sanning och det kan liksom påverka, ja deras dag helt. Så ser de en 
nyhets… ja, om de ser några hemska saker, så kan de ju prata om det hela dan, det kommer 
liksom upp. Vi har ju sett att några av våra boende tror att det är verklighet med TV:n, så därför. 
Sedan är det ju mycket det här med ljud. Man ska ju inte ha ljud på hela dagarna heller för de 
demenssjuka. Det är kanske musik på något ställe, och sen har vi TV:n på på ett ställe, och… det 
blir ju kaos i deras huvud.” (Aronsson) 

”Vi försöker undvika så mycket tv. Men… för tv för demenssjuka är ju mer… skapar mer oro 
än… än…  än behag, så att säga. Men vi brukar kolla på kanske … ja, tidsenliga filmer i så fall. 
Och visst, ibland så står tv:n på, det gör den.” (Berndtsson) 

”Det är faktiskt någonting som vi är väldigt noga med, att tv:n får inte stå på, utan vi tittar på… 
det de tittar på på tv det är filmer och så, eller eftermiddagarna när det finns sådana. För att… 
man har passerat det här med att vara delaktig i Aktuellt, alltså nyheter, det oroar mer än vad det 
är till för.” (Corneliusson) 

”Mmm. Nu är det svensk långfilm, och det vet jag att de tycker om. Ofta svenska långfilmer, de 
gamla.” (Davidsson) 

De tre första svaren tyder på att de intervjuade anser tv vara något som bör användas med 

eftertanke och måtta. Det handlar antingen om att undvika en ljudmässig störning av ljud från 

olika ljudkällor samtidigt, eller så har de demenssjuka ha kommit in i ett stadium i sin 

sjukdom då de inte längre anses ha något utbyte av exempelvis nyhetsprogram. En 

intervjuperson berättar att vissa demenssjuka på boendet upplever att ”det är verklighet med 
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tv:n”. Under det att intervjun med vårdpersonen i Huddinge gjordes visades en gammal 

långfilm i det angränsande rummet och ljudet hördes tidvis in i rummet där intervjun 

genomfördes, vilket torde förklara intervjupersonens spontana svar (det sista ovan). 

En jämförelse med de anhörigas svar på den öppna frågan ”hur ser det ut med tv-tittande här 

på demensboendet?” ger följande: 

 ”Det har gått ner drastiskt.” (Eriksson) 

”Eh, ja den står ju på där alltså, det gör den, och jag har ingen riktig koll på… eftersom min man 

inte kan se på tv, så är det väl mer att… alltså de sitter nog framför tv:n och ibland om det är nån 

gammal film på eftermiddagen så ser de på den. Men i min mans fall då, så sätter de in honom 

på hans rum att lyssna på P1, för han är liksom… tycker det är skönt att sitta och lyssna på P1. 

Han tycker verkligen om det, det vet jag… (ohörbart) Men för övrigt är det ju tv:n man tittar på. 

Nyheterna och så vidare. Men jag vet inte i vilken uppfattning… eller hur mycket de andra 

uppfattar det hela, men det är ju det man gör. Men då sitter väldigt ofta personalen med… och… 

så att… pratar… småpratar liksom, och fikar. Så att liksom det är inte bara tv.” (Folkesson) 

”Många har ju egna tv:n. Men i det så kallade allrummet är det en tv som går, och då finns det 

en och annan som tittar på det.” (Gunnarsson) 

”Ja, de har ju på tv:n då och då, men min fru tittar aldrig på tv. Hon var ingen flitig tv-tittare 

tidigare heller, alltså (skrattar).” (Hansson) 

4.4.1 Huvudresultat 

Den intervjuade anhöriga från Håbo märker en drastisk nedgång i mängden tv-tittande på 

boendet. Stockholms stads intervjuperson uttrycker en viss osäkerhet kring hur mycket hon 

utifrån sina observationer kan uttala sig kring tv-tittandets omfattning på demensboendet. 

Intervjupersonen från Enköping har observerat att tv:n i allrummet ”går”. Den fjärde 

intervjupersonen, hemmahörande i Huddinge, har observerat att tv:n ”då och då” är på. 

Bristen på överensstämmelse i personalens och den anhöriges uppfattning om hur frekvent tv-

apparaten är igång på demensboendet i Enköping är iögonenfallande.  

 

4.5 Motivation 

Vad beträffar frågan om de demenssjukas motivation att själva ge uttryck för att se på tv, så är 

det nästan helt genomgående temat i svaren från både personal och anhöriga att de 

demenssjuka inte visar självmant att de önskar se på tv. Det finns endast två avvikande svar: 
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”de som tar frukost på rummet kan säga ”kan du sätta på tv:n”. Ja, det kan de göra, absolut. Nu 

är det ju inte jättemånga som äter… och som har den förmågan att uttrycka sig i dialoger så 

heller, men…” (Berndtsson) 

”Ja, vi har två stycken som oftast vill när man säger ”jaha, var vill du gå nu?” – ”Jag vill gå till 

fåtöljen, jag vill se på tv.” (Davidsson) 

Svaret angående tv-tittande i samband med ”frukost på rummet” faller utanför denna 

undersökning avgränsning, eftersom jag endast frågar efter tv-tittande i anslutning till 

gemensamma utrymmen.  

 

4.5.1 Huvudresultat 

Jag sluter mig av svaren till att den vanligast förekommande situationen när det handlar om 

demenssjuka och deras motivation att se på tv på demensboenden är att tv-tittande initieras av 

vårdpersonal. Det framgår av svaren från den anhörige vid demensboendet i Huddinge att allt 

eftersom sjukdomen framskrider, förefaller tv-tittande, oavsett programinnehåll, 

”meningslöst” (Hansson). Därmed är komponenten ”Motivation” i McQuails modell 

försvagad när det gäller de demenssjukas egen motivation. 

 

4.6 Val av medieinnehåll 

Vårdpersonalen hänvisar bland annat till att hänsyn bör tas när det gäller ljudnivån på 

demensboendet. Dessutom anser de det vara av vikt att värna om att de boende inte får ta del 

av visst medieinnehåll, eftersom detta kan upplevas som verkligt.  

 

4.6.1 Huvudresultat 

Det som vårdpersonalen ger uttryck för, att tv bör användas med måtta, motiverat av 

exempelvis ljudnivån eller det faktum att vissa boende upplever skildringarna på tv som 

verkliga för egen del, minskar betydelsen av komponenten ”Val av medieinnehåll” i 

McQuails modell för de demenssjukas vidkommande. Det är vårdpersonalen som väljer. 

 

4.7 Förväntan av engagemang 

På frågan ”hur tar de boende till sig olika typer av tv-program?” svarar intervjupersonerna i 

kategorin vårdpersonal : 
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”Det är inte så att man kanske sätter på dokumentärer om tsunamin exempelvis, för det kan 

skapa väldigt mycket oro… eller kan jag bara tänka mig. Så då om man får välja mellan 

tsunamin eller ”Så ska det låta” så är det givetvis att man har på ”Så ska det låta” i så fall.” 

(Berndtsson) 

”ja, det här med Moraeus kan vi ju ta, då när det är musikprogram. Och diritti-ritti-ritt, så här… 

Och de bara… Då ser man ju riktigt hur de… och sen sitter de ju och stampar och så här liksom 

(stampar sin fot). Så det vet man ju att det är populärt.” (Davidsson) 

”Det sätter ju sig väldigt mycket i känslan. Därför tittar vi aldrig på någonting som är hemskt 

eller ledsamt, utan vi försöker hålla oss till det här som är roligt. Vi kan även titta på barnfilmer, 

Astrid Lindgrens filmer också. Det är ju det här känslovärde… det är lite gulligt och så där.” 

(Aronsson) 

När det gäller svaret på samma fråga om hur de boende tar till sig olika typer av tv-program 

berättar en av de intervjuade i gruppen anhöriga hur hans hustru uppskattat tv-program 

tidigare, men inte längre. I övrigt har de anhöriga antingen inte reflekterat över hur de boende 

(eller deras egen demenssjuka anhörig) tar till sig olika tv-program, eller också är den sjuke 

anhöriga alltför sjuk för att överhuvudtaget kunna se på tv. 

 

4.7.1 Huvudresultat 

Programinnehåll som kan verka upprörande, hemskt eller ledsamt undviker man att titta på, 

enligt vårdpersonalen. Roligt och stimulerande tv-innehåll, exempelvis barnprogram och 

musikunderhållning uppskattas däremot av de demenssjuka, enligt vårdpersonalens 

observationer. Uppskattningen av tv-program avtar i takt med att demenssjukdomen 

fortskrider. 

Jag tolkar svaren som att vårdpersonalen är mån om att styra innehållet i det som de boende 

tittar på, så att de positiva upplevelserna är i fokus. ”Val av medieinnehåll” som är 

komponenten i McQuails modell är därmed ytterligare försvagad, vad beträffar de 

demenssjukas drivkraft att själva ge uttryck för programvalet på tv.  

 

4.8 Funktion – enligt vårdpersonal 

I de tre mest centrala frågorna, de som rör själva funktionen av tv-tittande, ombads 

intervjupersonerna att ge sitt intryck av hur en ”vardaglig situation framför tv-apparaten i 

allrummet” ser ut, ”från det att tv:n slås på tills den stängs av”. Därefter ombads de beskriva 

en situation som var önskvärd eller angenäm, och slutligen en situation framför tv:n som 
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innehöll situationsinslag som de ansåg mindre önskvärda eller angenäma. Utifrån svaren gör 

jag härnäst en sammanfattning och en tolkning (huvudresultat). 

Här redovisas vårdpersonalens svar: en vardaglig, positiv respektive negativ situation av tv-

tittande i gemensamma utrymmen på demensboendet: 

Dalängen, Håbo kommun: 

 (vardaglig): 

”Efter kaffet kan vi sätta på en film. Humoristiska filmer så att man får skratta lite, det är det 

som går hem. Efter filmen stänger vi av tv:n och sitter och pratar.” (Aronsson) 

(positiv): 

”De kanske inte minns, men har de fått sig ett gott skratt […] så finns ju känslan kvar i kroppen. 

Och det är väl det man vill ha lite, att de får en glädje.” (Aronsson) 

(negativ): 

”De gamla filmerna har ett gällt ljud. Man märker nästan att det gör ont i öronen på dem.” 

(Aronsson) 

Stora Sköndal Villa Sköndal, Stockholm stad: 

 (vardaglig): 

”Den vardagliga situationen kan vara att vi kanske har  Nyhetsmorgon på – SVT eller TV4. Den 
är avstängd under måltider – frukost och lunch och middag. Eh… ibland sätts den på när några 
vilar… så är det kanske två eller tre stycken uppe. Då sätts den på. Ibland sitter personalen med, 
ibland sitter man inte med. Eh, ja… men aldrig på under måltid.” (Berndtsson) 

(positiv): 

”Ja, det är om man sätter på Nils Poppe eller nånting som är tidsenligt med… med den 
demenssjuke när de har gått tillbaka i… i sin ålder, så att säga, i barn… eller vad det nu kan 
vara. Då är det glädjefullt att se att de skrattar och följer med.” (Berndtsson) 

(negativ): 

”Inget obehagligt, nej.” (Berndtsson) 

Kryddgården, Enköpings kommun: 

(vardaglig): 

”Om den slås på pådagen, så är det under eftermiddagen… Alltså man kanske tittar på 
naturprogram eller djurprogram tillsammans. Man sitter tillsammans då. Men sen har man också 
eftermiddagen… kvällen så har man också en samlingstid då man sitter vid TV:n och tittar och 
äter kvällsfika och så. Den tiden tycker de också är väldigt mysig… eller känner sig lugna och 
trygga. Det är ju inte så att TV:n står på och går, och de är lämnade till sitt… för det har vi 
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diskuterat så mycket och man vaktar på varann. Det kan ju komma en vikarie som inte förstår 
riktigt eller nånting sånt…” (Corneliusson) 

(positiv): 

”Man kan ju titta på Söderkåkar eller nånting sånt… Det är roliga saker som de känner igen 
att… nånstans att de har sett förut och skrattar till och så. Och jag vet inte om de skrattar till det i 
dag, att de kan få ihop det sammanhanget, men på nåt vis väcks en glädje i varje fall i det. De 
skrattar och det smittar… Men det kan vara Emil-filmer också och det kan ju låta lite barnsligt, 
men… (Corneliusson) 

(negativ): 

”Det var nån gång när TV:n var på, precis så här som... nåt Aktuellt eller nånting och det 
brann… man visade nån brand eller så och… någon utav kunderna blev väldigt orolig och… 
uppskakad utav det där och funderade om det brann där och så… det är utifrån såna erfarenheter 
som man har bestämt att inte TV:n ska vara på och inte man lämnas ensam att titta på Aktuellt 
och… eller nyheter och så.” (Corneliusson) 

 Stuvstagården, Huddinge kommun: 

(vardaglig): 

”Ja… ska vi ta en helg då när man är liksom lite underbemannad. Då är man två. Och vi har ju 
dubbelbemanningar. Man måste vara två om man ska gå in till de här damerna. Och då har de 
redan kommit upp, de här damerna som vill se på tv. Och… om de sitter vid bordet, då brukar 
jag… vid frukostbordet… då brukar jag.. eh… lite uppmuntran. Att se på nyheterna kanske, vid 
9, för annars så kan en utav de här damerna ställa sig upp och gå, och det är fallrisk på henne. 
För att man måste hela tiden vara ett steg före. Att då är det bättre att de sitter där tills vi är 
färdiga. Sen säger vi att ’nu stänger vi av det här’ kanske efter en timme. Och försöker göra 
nånting. Sen är det ju lunch halv tolv.” (Davidsson) 

(positiv): 

”Det är att personal sitter med just nu när det är svenska långfilmer. Så man kan prata med 
varann och… prata kanske om kläderna, gamla bilarna och lite såna saker. Så man inte sätter 
dem bara där, så får de sitta själv. Det är inget bra.” (Davidsson) 

(negativ): 

”Ja, men det är väl ibland… mycket det här när Rapport kommer på kvällarna. Det tycker inte 
jag ibland… Det händer mycket. Det är mycket bilder som kommer ifrån utlandet, och mycket 
mord och mycket terrorister och… då kan de kanske bli oroliga.” (Davidsson) 

Till den öppna, uppföljande frågan huruvida personalen samtalar kring tv-tittande och hur den 

diskussionen förs förekommer svar från vårdpersonalen som ger ytterligare fördjupad 

information. 

Det är viktigt att ljudnivån på demensboendet ägnas uppmärksamhet: 

”men det kan också vara så här att vi har väldigt oroliga på en våning. Då kan det vara så att 

dagrummet inte visar nån tv alls, utan att man tittar på tv på sitt rum, för att ljudnivån måste vara 

så pass låg och det måste vara så pass dämpat för att hålla de här personerna i lugn.” 

(Corneliusson) 
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TV kan lätt uppfattas som ett störningsmoment och intervjupersonen värjer sig mot tanken på 

tv som ”aktivitet”: 

”att  man inte har tv:n på under lunch, frukost, middag. Eh… dels för att det är ett störande 

moment, för att det ska vara lugn och ro mellan måltiderna. Det är väl det. Och sen att man inte 

fastnar framför tv:n, att tv:n blir en aktivitet. Det är väl det också att det finns annat att göra än 

att titta på tv. Sen… kvällstid, kanske vid sju, halvåtta, man tar kvällsfika, kan man kanske titta 

på tv, men… På eftermiddagen och förmiddagen ska det finnas alternativ.” (Berndtsson) 

Denna tankegång om att inte ha tv:n som en aktivitet är i linje med följande citat från 

intervjupersonen i Håbo: 

”Förr var det väl lite diskussioner om att ha och inte ha. För – som jag många gånger tror – så 

var det en bekvämlighet: lätt att ha som aktivitet. Men sedan diskuterade vi fram att vi tar bort 

den, och jag tror att det har blivit positivt. Många tycker att det är positivt. Vi har ju en väldigt 

lugn miljö här inne, och inte mycket ljud och sånt där. Vi sätter på lite bandspelare när de börjar 

komma upp, så att de får lite musik. Förr då var det ju oftast tv:n och så… var musiken på i ett 

annat rum och det är inte bra. Vi ser ju att de som bor här har ju ett annat lugn också.” 

(Aronsson) 

Även intervjupersonen från Huddinge påtalar ljudet från tv:n, men i detta fall är det viktigt att 

ha en något högre ljudvolym. Intervjupersonens chef är av åsikten att tv:n inte bör stå på: 

”kanske ska se halv tre den här filmen, då måste man ju också ha lite högre ljud. För att… det är 

ju dåligt ljud ändå, 40-talet… 40, 50… det var ju som jag berättade förut, att då kanske det är 

personal som kommer och sänker ner. Men… det ska ju inte va för oss, utan vi måste ju ha 

ljudet för de gamla så att de hör. […] Sen vet jag chefen… och de sitter ju en trappa upp. De är 

ju inte så jättebegeistrade i att vi har tv på och så där.” (Davidsson) 

 

4.8.1 Huvudresultat 

Humoristiska filmer nämns av tre av de fyra intervjupersonerna. Den fjärde nämner ”gamla” 

svenska långfilmer. Medvetenheten är hög bland personalen om att nyhetsinslag med 

våldsamt eller på annat sätt konfliktfyllt innehåll kan väcka oro hos dementa. Oron kan 

dessutom förstärkas om ljudnivån på boendet är för hög. Gamla svenska långfilmer kan också 

användas för att stimulera samtal om den tidens föremål. Bland de tidigare redovisade svaren 

på den öppna frågan ”hur ser det ut med tv-tittande här på demensboendet?” använder 

Huddinges intervjuperson som enda svarande inte ordet ”oro” i sitt svar. När vederbörande 

ovan uppmanas att beskriva en negativt laddad situation framför tv:n i allrummet, ger även 

hon uttryck för att tv:s nyhetssändningar kan framkalla ”oro” hos dementa. 
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Två skilda känslor kommer till uttryck i svaren: glädje respektive oro. Glädjen är den som 

eftersträvas i tv-sammanhang, medan oro är en känsla som vårdpersonalen vill undvika ska 

uppstå hos de demenssjuka i anslutning till tv-tittande. Dessutom kan tv-program av äldre 

datum användas för att stimulera samtal mellan vårdpersonal och den dementa. När det gäller 

McQuails modell, är ”Upplevelse av känslor”, och då specifikt positiva sådana, i fokus.   

 

4.9 Funktion – enligt anhöriga 

De anhörigas svar beskriver även de en vardaglig, en positiv och en negativ situation som de 

upplevt i gemensamhetsutrymmen framför tv-apparaten på demensboendet. Härnäst 

presenteras, sammanfattas och tolkas svaren på samma sätt som i vårdpersonalsvarens fall. 

Dalängen, Håbo kommun: 

 (vardaglig): 

”TV:n står aldrig på nuförtiden. Jag vet ju att de tittar på kvällar och så, kan de säkert sitta och 
titta på någon film eller nåt program eller nånting som de tycker…” (Eriksson) 

(positiv): 

”I början, när den här Alzheimer-sjukdomen inte var så väldigt utvecklad, då hängde ju (namn) 
med på och svarade på den här frågesporten på tv. Det var jättebra. Man satt lugnt och stilla och 
hon förstod frågorna. Hon kunde svara ibland. Hon kunde svara på grejer som jag inte hade en 
aning om.” (Eriksson) 

(negativ): 

”Jag köpte nån film, nån sån här helbra barnfilm, men då var det ju en av patienterna som blev 
förbannad. Jo, jag kommer ihåg, det var den här Lassie, hundfilmen, den köpte jag, som de 
skulle ha där nere. Men då var det ju en som blev förbannad och nästan rev ner tv:n från väggen 
[…] det var nånting som den retade upp sig på om den där hunden då. Hur hunden behandlades 
eller nånting sånt där. Så att man får tänka på det också, att alla är (skrattar) inte lugna och så 
utan vissa kan bli lite irriterade.” (Eriksson) 

Stora Sköndal Villa Sköndal, Stockholm stad: 

 (vardaglig): 

”Då sitter alltså några och de äter middag, då sitter de och ser på tv och lyssnar, de… jag vet inte 
hur mycket de ser, men… det är ofta nyheterna, eller det här Go’kväll som går vid sextiden 
och… en del lyssnar och en del lyssnar inte. Men annars sitter alltid nån ur personalen med 
och… pratar om… antingen om det man ser eller något annat. Så de som inte ser, de hör ju 
och… en del kollar väl på nyheter och sånt, för det är ju liksom då… det som är 
nyhetsprogrammen som är ifrån sex och framöver. Och som… min man och några till sitter ju 
uppe till niotiden faktiskt på kvällen. Och då… är fortfarande tv:n på, och… ja, det är ju… det 
vet jag inte riktigt, faktiskt… om de lyssnar och tittar eller… ja, så.” (Folkesson) 
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(positiv): 

”Ja, men det är nog om de tittar på ett Go’kväll eller ett nyhetsprogram eller så… så, så… att de 
pratar om det, eftersom inte de här personerna förstår. Så att de… att det sitter en eller två 
personal och pratar om det man ser eller kommenterar och så här.” (Folkesson) 

(negativ): 

”Nej, det har jag nog inte gjort. Nej…” (Folkesson) 

Kryddgården, Enköpings kommun: 

 (vardaglig): 

”Jag har inte funderat kring det.” (Gunnarsson) 

(positiv): 

”Sång och musik går bra.” (Gunnarsson) 

(negativ): 

”Nej.” (Gunnarsson) 

Stuvstagården, Huddinge kommun: 

 (vardaglig): 

”TV:n… de hänger inte med på något sammanhang. De kan inte följa en handling. Ingen av dem 

egentligen som bor här.” (Hansson) 

(positiv): 

”Eftersom de inte… de tittar ett litet ögonblick och sen gör de nånting annat eller… ja, de inte… 
eller… de kan inte följa handlingen överhuvudtaget på TV. Nej. Så att… jag tycker det är 
ganska meningslöst att sätta på TV:n, men… Det kan ju vara intressant för oss anhöriga att titta 
på några nyheter eller nånting sånt där (skrattar)” (Hansson) 

(negativ): 

”Ja, ibland så sätter de på kanaler som jag inte tycker är… amerikanska… 
underhållningsprogram med… halvt… skönhetstävlingar. Men det är ju ingen som tittar på dem. 
Så att TV:n är inget centralt alls.” (Hansson) 

 

4.9.1 Huvudresultat 

Två av intervjupersonerna ur anhöriggruppen anser att uppmärksamheten kring tv-

programmens innehåll är skiftande eller rentav obefintlig från de demenssjukas sida. En 

oskyldig film om en hund kan väcka starka känslor av vrede hos enstaka boende. Sång och 

musik anses av en intervjuperson som lämpligt tv-innehåll. En av personerna nämner spontant 

att personalen sitter med under tv-tittandet. 
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En av personerna har gjort en iakttagelse om att tv-apparaten aldrig står påslagen numera, 

men han ger ingen spontan förklaring till varför det förhåller sig på det sättet.  

Svaren från de anhöriga är mer negativa när det gäller tv-tittandets funktion än 

vårdpersonalens svar.  ”Meningslöst”, ”ingen tittar” är en intervjupersons svar. En anhörig 

skildrar dramatiska ordalag händelsen då tv-apparaten nästan slets ner från väggen av en 

boende. Ord som ”humoristisk”, ”glädje” som förekom i vårdpersonalens svar lyser med sin 

frånvaro. TV-programmens både glädjespridande och oroframkallande potential verkar vara 

tämligen främmande för intervjugruppen anhöriga. 

 

4.10 Socialstyrelsens rekommendationer 

När det gäller svaren från intervjupersonerna från kategorin vårdpersonal kring 

Socialstyrelsens rekommendationer anger en att han inte känner till dem, två menar att 

personalen försöker följa rekommendationerna så gott de kan och en refererar till 

rekommendationen om att erbjuda två aktiviteter per dag och säger att personalen uppfyller 

denna rekommendation. 

Kännedomen hos tre av de intervjuade anhöriga är dålig om de rekommendationer som 

Socialstyrelsen publicerat kring aktiviteter inom demenssjukvård. Endast en känner till dem.  

 

4.10.1 Huvudresultat 

Kännedomen om Socialstyrelsens rekommendationer är högst varierande bland både 

vårdpersonal och anhöriga. En intervjuperson ur gruppen vårdpersonal uppger att man på 

demensboendet strävar efter att uppfylla rekommendationen om två aktiviteter per dag för de 

demenssjuka. 
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5 Analys 
McQuails uses and gratifications-modell beskriver hur individen tar del av olika 

medieinnehåll utifrån sin personliga kultursmak och preferenser kring olika genrer, format 

och typ av medieinnehåll. Individen förutsätts göra aktiva och målmedvetna val i syfte att 

erhålla avkoppling, verklighetsflykt, engagemang etc. I detta kapitel analyseras inledningsvis 

personalens och de anhörigas svar som har samband med dessa komponenter i McQuails 

modell. Därefter jämförs svaren med modellen så att slutsatser kan dras om hur väl de 

undersökta demensboendenas TV-tittande överensstämmer med denna.   

Personalen vittnar i sina svar om att de genom tv-tittande försöker framkalla skratt och glädje 

hos de dementa de vårdar – glädje som förhoppningsvis har en stunds kvardröjande effekt hos 

de sjuka: ”har de fått sig ett skratt och tycker det är roligt så finns ju känslan kvar i kroppen 

[…] Men sen kanske de inte minns filmen” (Aronsson), att det är ”glädjefullt att se att de 

skrattar och följer med” (Berndtsson), ”på nåt vis väcks en glädje i varje fall i det” 

(Corneliusson), ”svensk långfilm, och det vet jag att de tycker om” (Davidsson). 

Medan personalen nämner humoristiska filmer som ett sätt att väcka skratt och glädjefyllt 

engagemang hos de demenssjuka, är det ingen bland de intervjuade anhöriga som nämner 

humoristiska filmer. De situationer framför tv:n i gemensamhetsutrymmena som de anhöriga 

beskriver är antingen social samvaro beskriven i neutrala ordalag (personalen sitter med och 

pratar och kommenterar) eller också kan den ”oskyldigaste” film vara en källa till 

aggressivitet (en demenssjuk ville riva ner tv-apparaten från väggen under sitt vredesutbrott). 

Den sistnämnda beskrivna reaktionen är i samklang med det som personalen gett uttryck för – 

att tv-innehåll kan vara en källa till oro. 

Anledningen till att de humoristiska filmerna lyser med sin frånvaro i anhöriggruppens 

spontana svar kan givetvis vara att de anhöriga inte brukar ägna särskilt mycket tid åt tv-

tittande i gemensamhetsutrymmena med sin sjuka anhörig under besöken. Tiden ägnas 

troligen åt social samvaro på tu man hand i stället. Eller också infaller besöken från de 

anhöriga vid en annan tidpunkt då de humoristiska filmerna, bland annat matinéfilmerna i 

SVT, visas. 

Men en möjlig anledning kan också vara att personalen inte tillräckligt tydligt kommunicerat 

ut syftet med tv-tittandet (bland annat den humorförstärkande funktionen) i sin 

kommunikation till de anhöriga. Detta stöds av att samtliga fyra i anhöriggruppen svarar 

nekande på frågan huruvida de någon gång diskuterat TV-tittande med personalen.  
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För att McQuails kommunikationsmodell ska återge mediekonsumtion på demensboenden på 

ett verklighetstroget sätt, så som jag tolkar svaren från intervjupersonerna i undersökningen, 

skulle modellen behöva revideras enligt följande: 

 

Cultural media use model, McQuail 1984, reviderad av Hurskainen, 2014. 

Då vårdpersonalen oftast är den som initierar tv-tittandet för den demenssjuke, har i modellen 

den vänstra övre cirkelns ord “Motivation” (hos den friske individen) ersatts med 

“Motivator/initiator”, vilket alltså syftar på vårdpersonalens initierande och motiverande 

funktion. 

Cirkel nr. 2: vårdpersonalen tar hänsyn till den demenssjukes individuella preferenser i 

förekommande fall och gör en bedömning om vilket medieinnehåll som lämpar sig för 

konsumtion på boendet. Oro är – som framgått ovan – en känsla som det gäller att undvika i 

samband med tv-tittande. Personalen fungerar därmed – i den mån som personal finns 

närvarande under TV-tittandet – som ett slags ombud åt den demenssjuke, så att upprörande 

medieinnehåll väljs bort. 

Cirkel nr. 3: initiatorn, det vill säga demensvårdpersonalen, väljer medieinnehållet och gör det 

tillgängligt för de boende via tv-apparaten. I de fall det bjuds på humoristiska filmer, kan de 

som är närvarande under TV-tittandet se fram emot en stund av skratt och glädje. 

Eftersom demenssjukdomen gör att den sjuke tämligen omgående glömmer bort 

medieinnehållet, är det fokus på upplevelse av känslor som medieinnehållet ger kombinerat 

Motivator / 
initiator 
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med socialt umgänge (den reviderade modellens högra komponent längst ner) som är det 

centrala i upplevelsen för den demenssjuke tillsammans med vårdpersonal.  

Demenssjukdomen gör att de sjuka lever i nuet, i den situation som frambringar de 

glädjefyllda känslorna här och nu. På frågan om hur de boende uttrycker sig efter att ha sett 

ett program som de gillar är svaret: 

”Ja, efter vet jag väl inte, men just under programmet så skrattar de ju. Och är det ett 

humoristiskt program så ser man att de är ju med på ett sätt.” (Aronsson) 

Denna känsla tycks således enligt vårdpersonalens utsagor inte dröja kvar länge hos de 

dementa. Därmed verkar den förstärkande slinga i McQuails modell vara bruten, eftersom 

sjukdomen förhindrar att de positiva upplevelserna från mediekonsumtionen blir ett 

bestående, positivt präglat minne. McQuails modell förutsätter att reflektioner som individen 

gör kring sin upplevda mediekonsumtion utmynnar i att individen får en förstärkt vilja att ta 

del av liknande medieinnehåll i framtiden. 

Den förstärkning avseende engagemang som däremot kan förmodas ske är den som äger rum 

hos demensvårdpersonalen, som rimligen stärks i sin roll som kunnig och insatt 

motivator/initiator av mediekonsumtion, när personalen vittnar om de positiva effekter i form 

av glädje och skratt som exempelvis en humoristisk svensk film framkallar hos de sjuka som 

de har att vårda. 

”Personliga prefenser” och ”Förväntan av engagemang” är ytterligare två komponenter som 

ingår i McQuails modell.  

I den tidigare forskning som redogjorts för i kapitel 2 har en av slutsatserna varit att de 

personliga preferenserna från personers tidigare liv, innan insjuknandet i demenssjukdom 

inträffade, inte spelar så stor roll när det gäller preferenser avseende TV-program efter 

insjuknandet: 

Forskarna antog att de demenssjuka som tidigare hade tittat på mycket komedi skulle hålla sin 

blick på tv-apparaten under en längre tidsrymd av I Love Lucy-avsnittet än de boende som enligt 

uppgift från anhöriga sällan eller aldrig hade tittat på komedier. Men så var inte fallet. Forskarna 

konstaterar att tidigare tv-vanor inte var till hjälp i studien när det gällde att förutspå aktuella 

preferenser om tv-innehåll (Heller et al 2009, ss 126-127). 

Denna forskning pekar mot att när det gäller tidigare preferenser och förväntan av 

engagemang av medieinnehållet hos den demenssjuke således inte är att förvänta. Därför finns 

det anledning att modifiera user and gratifications-modellen så att de nedre cirklarna – 
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”Personliga preferenser” respektive ”Förväntan av engagemang” vilka står för den 

förstärkande processen avseende preferenser och känslomässigt, framtida engagemang – 

avlägsnas, för att modellen på ett mer verklighetstroget sätt skildrar medieanvändning på ett 

demensboende. 

Av bild 5 under 4.3 Levnadsförhållanden framgick att en anhörig angivit ”historiska” och 

”dokumentärer” som sin demenssjuka anhörigs favoritgenrer när det gäller TV-program. 

Av de anhörigas svar framkom att den demenssjuka i ett tidigt stadium av sjukdomen mycket 

väl kan delta i exempelvis frågesporter och i samband med detta visa känslomässigt 

engagemang (Hansson). När sjukdomen progredierar avtar detta engagemang. De preferenser 

kring specifika programgenrer som anhöriga till de sjuka lämnar upplysningar om i samband 

med flytten till demensboendet torde därför inte spela särskilt stor roll i de stadier där 

demenssjukdomen fortskridit.  

Generaliserbarheten i den reviderade user and gratifications-modellen ovan, att den med 

andra ord skulle vara tillämpbar för mediekonsumtion hos samtliga demenssjuka – oavsett 

grad i den enskildes sjukdomsprocess – är därmed svag. Den reviderade modellen återger 

således inte nödvändigtvis förloppet av motivation, engagemang etc. hos de demenssjuka som 

befinner sig i ett tidigt stadium av sjukdomen, utan snarare hos dem som hunnit längre i den 

sjukdomsprocess där de kognitiva funktionerna nedsatts i väsentlig grad. 

Sammanfattningsvis verkar McQuails uses and gratifications-modell inte vara tillämpbar i 

omodifierad form på demenssjuka personers TV-tittande annat än när det gäller 

komponenterna ”Känslomässig tillfredsställelse” och ”Upplevelse av känslor”. Dessa 

komponenter utgör den centrala kärna som vårdpersonalen arbetar för att förstärka och 

stimulera genom att aktivt välja humoristiskt medieinnehåll i TV-rummet – personalen 

fungerar som ett slags omtänksamt medieombud å de demenssjukas vägnar.  

En modifierad variant av McQuails modell är nödvändig för att åskådliggöra hur 

mediekonsumtion på demensboenden förefaller vara uppbyggd. Det som utgör en väsentlig 

skillnad hos den modifierade modellen är frånvaron av en förstärkande slinga, dvs. viljan hos 

individen att ta del av liknande medieinnehåll framöver. I stället tar förstärkningen sikte på 

vårdpersonalen; har en humoristisk film visat sig locka fram skratt, så visar man gärna 

komedier igen. 
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6 Diskussion 

6.1 Avslutande diskussion 

Funktionen av tv-tittande på demensboendet enligt demensvårdpersonal är att tv är en 

glädjespridare. De humoristiska filmerna ska framkalla en positiv känsla som förhoppningsvis 

dröjer sig kvar en tid. 

Tv:n används också till att stimulera fram samtal mellan personal och boende kring äldre 

tiders föremål. Samtidigt gäller det för personalen att undvika programinnehåll på tv som kan 

verka skrämmande och oroande.  

Både vårdpersonals och anhörigas svar ger belägg för att vårdpersonal oftast sitter med de 

demenssjuka när tv-tittande pågår. Det är inte endast tyst tv-tittande som är aktuell då, utan 

samtal och kommentarer mellan vårdpersonal och demenssjuka förekommer. På så sätt sker 

en stimulans av minne och igenkänning. 

Detta är i linje med Knall och Östlunds (2006, s 40) rön om att demenssjuka bibehålllit sin 

känsla för humor och förmågan att interagera med andra människor.  

Samtliga fyra vårdpersoner är snabba med att beskriva tv som ett ”orosmoment” av något slag 

när det handlar om tv-innehåll, framför allt nyhetssändningar, som kan inverka på ett psykiskt 

påfrestande sätt på demenssjuka.  

Med tanke på denna farhåga om tv som framkallare av oro hos de sjuka är det påkallat att åter 

knyta an till det observandum som Heller m fl (2009, s 122) ger: för vårdinrättningar, där 

incidenter med upprördhet bland demenssjuka förekommer, har rekommendationen varit att 

begränsa eller avstå helt från TV-tittande. 

Mot bakgrund av att vårdpersonalen unisont betecknar tv:ns potential att vara ett orosmoment 

är det tydligt att samtliga intervjuade personer från kategorin vårdpersonal har ett helt annat 

förhållningssätt till tv-tittande än det som beskrivs som en ögonblicksbild från 1990-talets 

demensboenden (Melin Emilsson 1998, s 139), där tv-apparaten var påslagen stora delar av 

dagen och de demenssjuka var lämnade ensamma framför den. 

När vårdpersonalen fick rangordna aktiviteter i den ordning som de ansåg de boende tycka om 

aktiviteterna, uppgav de ”gemenskap”, ”delaktighet”, ”sammanhang”, ”bryter isolering”, 

”socialt umgänge” och ”trygghet” som skäl till aktiviteternas popularitet.  
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I de anhörigas svar förekommer inte samma begrepp som hos vårdpersonalen. Ord som 

”glädje”, ”humoristisk”, ”skratt” saknas. Det förefaller som om de anhöriga inte är medvetna 

om att tv-apparaten på demensboendet är avsedd att vara en glädje- och humorspridare. Eller 

att – för den delen – tv-apparaten kan vara en källa till oro (förutom den anhöriga som 

berättade om incidenten av en boende som fick ett vredesutbrott i samband med Lassie-

filmen). Detta är anmärkningsvärt mot bakgrund av att de intervjuade anhöriga besöker sin 

demenssjuka anhörig på boendet från 3-4 gånger i veckan (två personer) till en gång per dag 

(två personer). Under någon av dessa frekventa besök borde de rimligtvis ha observerat att en 

film på tv framkallade skratt och glädje. 

Anledningen till detta kan misstänkas vara en kommunikationsbrist från demensboendenas 

sida gentemot de anhöriga. Genomgående kan demensvårdpersonalen ha missat att berätta om 

de tillfällen som gamla svenska filmer sprider igenkännandets glädje eller en humoristisk film 

sprider glada skratt på boendet. ”Gemenskap”, ”delaktighet”, ”sammanhang”, ”trygghet” är 

ytterligare begrepp som personalen kan använda som argument för att föra fram tv-tittandets 

betydelse för de anhöriga. 

Glädje – gärna. Oro – den kan blossa upp, men är oönskad. Därmed kan tv:n på 

demensboenden betecknas som ”ett tveeggat svärd” – eller kanske snarare – en tveeggad 

skärm. 

 

6.2 Slutsatser 

Den här undersökningen har handlat om att komma underfund med vilken funktion tv-tittande 

har på demensboenden, enligt demensvårdpersonal och anhöriga. Sammanlagt har åtta 

intervjuer har genomförts, där de båda grupperna fått besvara frågor kring hur de uppfattar 

vardagliga, positiva och negativa upplevelser i samband med tv-tittande på fyra 

demensboenden i Uppsala och Stockholms län. 

Svaren har tolkats och jämförts med den uses & gratifications-modell som beskriver hur en 

individs motivation att ta del av visst medieinnehåll leder till förstärkt vilja att uppleva 

liknande medieinnehåll framöver. Svaren visar att uses & gratifications-modellen måste 

modifieras i betydande delar för att korrekt kunna vara en skildring över hur medieinnehåll på 

demensboenden ser ut. Det är till stor del i vårdpersonalens händer som makten över tv:ns 

fjärrkontroll ligger. 
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Funktionen av tv-tittande enligt demensvårdpersonal är att tillhandahålla glädjeskapande 

medieinnehåll för de demenssjuka. Oro hos demenssjuka i samband med tv-innehåll måste 

undvikas, enligt vårdpersonalen. För de intervjuade anhörigas del är funktionen av tv på 

demensboendet mer vag och obestämbar.   

Mediekonsumtion, medias användning och effekter i samband med demensvård är ett 

forskningsområde som ännu ligger i sin linda. Det undersökningsresultat som jag nu kan 

presentera är ett litet bidrag till en bättre förståelse om tv-tittandets funktion på 

demensboenden. De forskare som jag hänvisar till i denna uppsats efterlyser unisont mer 

forskning kring detta ämne. Antalet personer som insjuknar i demenssjukdom kommer att öka 

stadigt. Det är rimligt att anta, att ju större andel som demensvården kostar, desto större blir 

intresset generellt i samhället att undersöka olika aspekter rörande exempelvis kvalitet i 

demensvården. Olika undersökningar av de aktiviteter som erbjuds på demensboendet kan 

säkerligen bli föremål för forskning, granskning och översyn framöver, tv-tittandet inkluderat.   

Det som denna uppsats kan hjälpa till med är i det omedelbara perspektivet att tillhandahålla 

värdefull kunskap till vårdpersonalen på de fyra berörda demensboendena och de anhöriga. 

Nu får de svart på vitt en bekräftelse om att deras tankegångar om tv-apparatens funktion ser 

tämligen likadana ut på de tre övriga boendena. Samtidigt finns skillnader på detaljnivå som 

de säkerligen finner intressanta att studera närmare. 

En önskan är att denna uppsats kan bidra till uppfattningen att tv-tittande på demensboenden 

är ett ämne som det är legitimt och intressant att ägna sig åt. Denna uppsats kan 

förhoppningsvis inspirera någon annan att spendera tid och kraft åt att studera medias 

funktion och medierelaterad stimulans riktad till demenssjuka.  

En kunskapslucka som jag hoppas att denna uppsats fyller är att anhöriga till de boende kan 

vara förvissade om att vårdpersonalen på boendet har en stark medvetenhet om både 

fördelarna och riskerna med tv-tittande, och att de handlar aktivt därefter.  

Det som förvånade mig mest var bristen på samstämmighet mellan vårdpersonalens och de 

anhörigas svar om tv:s funktion. Många kommuner har kommunikatörer anställda för att de 

ska kunna åtgärda informationsbrister av olika slag. Det kan vara så att här finns ett behov att 

åtgärda. Vårdpersonalen ser kanske inte alltid de kommunikativa behoven, och tiden räcker 

inte till att arbeta med alla behov, även om de skulle vara kända. Då skulle även de anhörigas 

svar bättre kunna överensstämma med vårdpersonalens svar kring tv:s funktion. 
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Det som varit en värdefull insikt för mig personligen i forskningsprocessen är att inte dra mig 

för att ställa frågor som kan uppfattas repetitiva. Då skulle den gnagande oroskänslan av att 

kanske ha missat ett fördjupande svar, ett klargörande eller en ny, spontan insikt från 

intervjupersonen inte uppstå efter avslutad intervju. 

En fråga som fortfarande sysselsätter mig är de ekonomiska aspekterna kring olika 

aktivitetsalternativ och huruvida det finns demensboenden som faktiskt betraktar TV-tittande 

som en ”aktivitet” som ger dagen ”struktur” och ”innehåll”, med Socialstyrelsens ord. Den 

demensvårdpersonal som jag intervjuade värjde sig mot tanken att betrakta TV som en 

aktivitet. När det gäller ekonomi – hur resonerar ekonomiansvariga på demensboenden (som 

inte ingick i intervjuerna) när de har att jämföra kostnaden mellan exempelvis inhyrda 

musiker som förgyller demenssjukas tillvaro – men där musikerna är arbetskraft för vilken 

arbetsgivaravgift utgår – och en storbilds-TV i allrummet? Vilket av dessa alternativ är 

”fördelaktigast” ur demensboendets ekonomiska perspektiv? Hur vägs vågskålen ”ekonomi” 

mot vågskålen med ”kvalitet i omsorg” och anordnande av ”stimulerande aktiviteter”?  

Finns det rentav på vissa håll tendenser till en återgång till TV som en ”demensvakt” där de 

demenssjuka är lämnade åt sitt eget psykiska öde framför TV-apparaten, ungefär som i Melin 

Emilssons (1998) dystopiska skildring från 1990-talets Sverige? Ja, det är flera intressanta 

frågor som väcks så här i efterdyningarna av uppsatsarbetet. En större undersökning med 

slumpmässigt urval kunde kanske bringa klarhet i frågan. 

 

6.3 Framtida forskning 

En viktig fråga som denna uppsats väcker är den om anpassat medieinnehåll för demenssjuka. 

Knall och Östlund samt Heller et al är inne på den tankegången: 

Det finns potential att utveckla programinnehåll som tillgodoser behov och krav på program som 

människor med kognitiv nedsättning har (Knall & Östlund 2009, s 39). 

Undersökningsresultatet talar för att videor med mindre komplext innehåll i kognitivt hänseende 

kan vara mer engagerande för personer med Alzheimers sjukdom (Heller et al 2009, s 127). 

Av kapitel 2 med redovisning av tidigare forskning framgick – intressant nog – att stillbilder 

som växlar i långsamt tempo kan upplevas av demenssjuka som lättare att följa än rörliga 

bilder (de Medeiros et al 2009, s 646). Ett liknande lugnt bildväxlingstempo skulle kunna 

åstadkommas med hjälp av bildväxling mellan stillbilder på en datorskärm – eller genom 

bläddring i en fotobok tillsammans med personalen. En dator kan givetvis också kopplas till 
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TV-apparaten, för att en större grupp av demenssjuka kan ta del av bildvisningen samtidigt. 

Möjligheterna att efterlikna detta lugna bildväxlingstempo i praktiken torde vara goda och väl 

värda att pröva. 

Hur kan demenssjuka på boenden få sina behov av underhållning och glädjefylld stimulans 

tillgodosedda, utan att de ska behöva utsättas för medieinnehåll som verkar skrämmande eller 

upprördhetsframkallande? Videor med ”mindre komplext innehåll” där klipptempot är 

anpassat, innehållet inbjuder till igenkänning, där personerna uppträder lugnt och 

trygghetsskapande?  

Med ett allt större antal demenssjuka i Sverige kan kanske public service-kanalen 

Kunskapskanalen (SVT) att börja betrakta demenssjuka som en målgrupp som kanalen bör 

erbjuda lämpligt programinnehåll? ”Vi gör program om alla och för alla i Sverige”, deklarerar 

SVT på sin webb (svt.se 2015-01-22). Det anpassade klipptempot och programinnehållet som 

den inledande forskningen kring TV-tittande och demenssjukdom antyder vore lämpligt för 

demenssjuka kan kanske därför vara en framtida, ny programgenre. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Frågebatteri - demensvårdpersonal 

 

Vilken befattning har du? 

Berätta – hur länge har du arbetat på det här demensboendet? 

Har du arbetat vid andra demensboenden? 

Är detta ett demensboende i kommunal eller privat regi? 

Hur många demenssjuka är det som bor här på boendet? 

Hur många demensvårdare finns det samtidigt i tjänst för att vårda dem? 

Berätta – vilken information får ni om den demenssjukes personliga levnadsförhållanden när han 
eller hon flyttar hit? 

Hur får ni fram den informationen? 

Beskriv vilka aktiviteter som ni har här på boendet för de dementa. 

Hur går diskussionerna bland er i personalen om aktiviteterna? 

Kan du säga något om vilken aktivitet som de demenssjuka uppskattar mest, näst mest och så 
vidare? 

Varför tror du att de boende uppskattar aktiviteterna på det sätt som du beskriver? 

Hur är det med TV-tittande här på boendet? 

I vilka utrymmen finns det tv-apparater här på boendet? 

Kan du beskriva en vardaglig situation vid TV-apparaten (i allrummet), från det att tv:n slås på tills 
den stängs av? 

Beskriv en situation framför TV:n som du tycker är önskvärd som demensvårdare. 

Beskriv en situation framför TV:n som du tycker innehöll sådant som du inte tyckte var önskvärt. 

Sitter ni från personalen tillsammans med de boende framför TV-n i allrummet? 

Hur upplever du att de boende känslomässigt tar till sig TV-program? 

Hur skulle du beskriva de boendes motivation att titta på TV? 

 (uttrycker de självmant att de vill se på TV eller föreslås det av personal?) 

Hur skulle du beskriva de boendes TV-tittande när det gäller att välja olika program? 

Kan du se någon skillnad i hur boende tar till sig olika typer av TV-program, som till exempel nyheter, 
filmer och musikprogram? 

Du berättade tidigare om hur ni får fram personlig levnadshistoria om den demenssjuke inför flytten 
till boendet. Får ni även information om vilka TV-program som personen gillar att se på? 
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Samtalar ni i personalen kring TV-tittande här på boendet? Hur går den diskussionen? 

Socialstyrelsen har publicerat rekommendationer för aktiviteter inom demenssjukvård. Hur tänker ni 
i personalen kring dessa rekommendationer? 

Detta var mina frågor. Är det något du har tänkt på eller vill tillägga? 
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Bilaga 2  

Frågebatteri – anhörig till demenssjuk 

 

Berätta – hur länge har du haft din anhörig boende på demensboendet? 

Hur ofta besöker du din anhörig här? 

Berätta – vilken information lämnade du om din anhörigs personliga levnadsförhållanden när 
han/hon flyttade till boendet? 

Beskriv vilka aktiviteter som du sett erbjuds för de demenssjuka på boendet. 

Vad tänker du kring att dessa aktiviteter erbjuds? 

Kan du säga något om vilken aktivitet som din anhörig uppskattar mest, näst mest och så vidare? 

Varför tror du att din anhörig uppskattar aktiviteterna på det sätt som du beskriver? 

Hur är det med TV-tittande på boendet? 

I vilka utrymmen finns det tv-apparater på boendet? 

Har din anhörig egen TV på rummet? 

Kan du beskriva en vardaglig situation vid TV-apparaten (i allrummet), från det att tv:n slås på tills 
den stängs av? 

Beskriv en situation framför TV:n (i allrummet) som du tycker var önskvärd. 

Beskriv en situation framför TV:n (i allrummet) som du inte tycker var önskvärd. 

Sitter  personalen tillsammans med de boende framför TV-n i allrummet? 

Hur upplever du att din anhörig känslomässigt tar till sig TV-program som han/hon ser? 

Hur skulle du beskriva din anhörigs och de andra boendes motivation att titta på TV? 

(uttrycker de självmant och på eget initiativ att de vill se på TV eller föreslås det av personal?) 

Hur skulle du beskriva din anhörigs och de andra boendes TV-tittande när det gäller att välja olika 
program? 

Kan du se någon skillnad i hur din anhörig och de andra boende tar till sig olika typer av TV-program, 
som till exempel nyheter, filmer och musikprogram? 

Du berättade tidigare om hur du fick lämna personlig levnadshistoria om din demenssjuka anhörig 
inför flytten till boendet. Lämnade du även information om vilka TV-program som din anhörig gillar 
att se på? 

Har du haft samtal med personalen kring TV-tittande på boendet? Vad har sagts i den diskussionen? 

Socialstyrelsen har publicerat rekommendationer för aktiviteter inom demenssjukvård. Känner du till 
de rekommendationerna? 

Detta var mina frågor. Är det något du har tänkt på eller vill tillägga? 

 



Pressrelease 

 

TV på demensboenden – en källa till både glädje och oro 

 

Vilken är egentligen TV-apparatens roll på ett demensboende? Vilken funktion uppfattar vårdper-
sonal och anhöriga till dem som vårdas där att TV:n har? En student från institutionen för informa-
tik och media vid Uppsala universitet bestämde sig för att undersöka frågan närmare i sin C-
uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap. 

 

Demenssjukdom är något som allt fler svenskar kommer att få kontakt med i framtiden. I Sverige in-
sjuknar årligen 15 000-20 000 personer i demenssjukdom.  

Cirka två tredjedelar av de som bor på en institution med vårdplatser för äldre i Sverige i dag är de-
menssjuka. 

Till de aktiviteter som demenssjuka på boenden erbjuds hör inte helt oväntat TV-tittande. 

Fyra personer i ledande befattning på demensboenden intervjuades kring vilken uppfattning de har 
om TV-tittande på demensboenden. Samma fråga ställdes till anhöriga till demenssjuka. 

Undersökningens resultat visar att vårdpersonalen anser tv:ns funktion vara att sprida glädje genom 
humoristiska filmer och att stimulera fram samtalsämnen när personal och demenssjuka tittar på 
gamla filmer tillsammans.  

Samtidigt betecknar vårdpersonalen tv-program som en potentiell framkallare av oro bland de de-
menssjuka. Till sjukdomsbilden kan inslag av aggressivitet och oro höra, och dessa känslor kan utlösas 
av skrämmande och oroande TV-innehåll. Vårdpersonalen poängterar också att det är viktigt att be-
gränsa mängden TV-tittande på demensboendena, eftersom det finns andra aktiviteter än TV att 
ägna sig åt. 

De anhörigas svar kring tv-tittandets funktion är mer vag och obestämbar. Detta kan bero på att de-
mensboendena i fråga inte informerat de anhöriga tillräckligt om hur personalen använder sig av TV 
för att uppmuntra de boende till igenkänning och skratt med humoristiska TV-programs hjälp. 

Trots att resultatet av undersökningen inte kan göras gällande för demensboendens TV-användning i 
allmänhet, erbjuder uppsatsen ändå intressant läsning. Bland annat ges inblick i tidigare forsknings-
resultat kring TV och demenssjukdom. Och i hur en yrkeskår – demensvårdpersonal – tänker och age-
rar för de demenssjukas bästa. 

 

 

För mer information – kontakta Risto Hurskainen på 073-700 72 65, e-post: risto@hurskainen.se  

Hurskainen, R. Den tveeggade skärmen – TV-tittandets funktion inom demensvård enligt vårdperso-
nal och anhöriga.  
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