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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det kulturella arvet i omsorgen av de äldre kan antas öka de äldres upplevelse av 

emotionell tillfredsställelse och kan introduceras som en daglig aktivitet i den kommunala 

omsorgen. En del av det kulturella arvet är reminiscens som innebär att minnen hos de äldre 

väcks till liv. De äldre upplever en ökad emotionell tillfredsställelse när de berättar för 

vårdpersonalen om sitt tidigare liv. Kalmar länsmuseum är en resurs då de använder det 

kulturella arvet i omsorgen av de äldre inom sitt projekt för att stimulera de äldres minne. 

Syfte: Att utvärdera om vårdpersonalens inställning till att använda det kulturella arvet i 

omsorgen av de äldre förändras efter intervention, samt att redovisa de äldres emotionella 

tillfredsställelse före och efter intervention. Metod: Enkäter besvarades av vårdpersonalen 

före och efter intervention. Undersökningen var en totalundersökning då all vårdpersonal på 

fem verksamheter ingick i studien. De fem verksamheterna innefattade ett serviceboende, ett 

demens- och serviceboende samt tre träffpunkter. Vårdpersonalen hade även möjlighet att 

notera egna kommentarer gällande det kulturella arvet i omsorgen av de äldre i enkäten. 

Observationer gjordes under interventionerna då kommentarer från de äldre noterades. En 

emotionell skattningsskala mätte de äldres spontana emotionella tillfredsställelse före och 

efter intervention. Resultat: Resultatet varierade mellan de olika verksamheterna. Totalt blev 

vårdpersonalens inställning till att använda det kulturella arvet i omsorgen av de äldre mer 

positiv. Vårdpersonalen upplevde efter intervention mindre problem med att använda det 

kulturella arvet i omsorgen av de äldre, samt såg i högre utsträckning en positiv inverkan på 

den äldres emotionella tillfredsställelse. Interventionen ledde även till att vårdpersonalens 

inställning till att de använder det kulturella arvet i omsorgen av de äldre ökade. 

Vårdpersonalen uppgav att de hade behov av ett ökat utrymme och en ökad kunskap om det 

kulturella arvet i omsorgen av de äldre efter intervention. De äldre upplevde en ökad 

emotionell tillfredsställelse direkt efter intervention med det kulturella arvet. Slutsats: Genom 

att använda museets kunskaper och resurser i den kommunala omsorgen av de äldre ökar 

vårdpersonalen inställning till att använda det kulturella arvet och de äldres upplevelse av 

emotionell tillfredsställelse. Ytterligare forskning behövs inom området. Key Words: det 

kulturella arvet, reminiscens, vårdpersonal, äldre, emotionell tillfredsställelse, enkät. 
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ABSTRACT 

Background: The cultural heritage in the care for the elderly is likely to increase the elders' 

experience of emotional satisfaction and may be introduced as a daily activity in municipal 

care. A part of the cultural heritage is reminiscence in which the memories of the elderly are 

brought to life. The elderly experience a greater emotional satisfaction when they tell health 

care personnel about his/hers previous life. Kalmar Läns Museum is a resource as they use the 

cultural heritage in the care for the elderly in their project to 

stimulate elders' memory. Aim: To evaluate whether health care personnel attitudes changes 

in the use of the cultural heritage in the care of the elderly after the intervention and to 

describe the emotional experience of the elderly before and after 

intervention. Method: Questionnaires were answered by health care personnel before and 

after intervention with the cultural heritage. The study was a comprehensive survey in which 

all health care personnel in five areas of operation were included. The five areas included a 

nursing home, a combined dementia and nursing home, as well as three meeting points. The 

health care personnel were also able to note their comments on the cultural heritage in the 

care for the elderly in the survey. Observations were made during the interventions where 

comments from the elderly were noted. An emotional rating scale measured the spontaneous 

emotional experience of the elderly before and after intervention. Results: The results varied 

between the different areas of operation. Overall the perceptions of the health care personnel 

to implement the cultural heritage in the care of the elderly were more positive. Health care 

personnel’s attitudes changed after the intervention to experience minor problems using the 

cultural heritage in the care of the elderly, and discovered a positive impact on the elderly 

person's emotional experience. The intervention also led to health care personnel’s experience 

to the use of cultural heritage in the care of the elderly increased. The health care personnel 

had set the need for increased space and a better knowledge of the cultural heritage in the care 

of the elderly after the intervention. The elderly experience a direct increase in emotional 

satisfaction after the intervention. Conclusion: By using the museum's knowledge and 

resources in municipal care of the elderly, health care personnel attitudes to the cultural 

heritage and the elder´s experience of emotional satisfaction increase. Further research is 

needed in the area. Key Words: cultural heritage, reminiscence, health care personnel, 

elderly, emotional experience, survey. 
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INLEDNING 

Kalmar länsmuseum ingår i ett nationellt projekt i Sverige. Ett av projektets syften är att 

genom minnes- och sinnesträning använda sig av det kulturella arvet för att stimulera de 

äldres minne och öka deras emotionella tillfredsställelse. Jag fick möjligheten att inom ramen 

för uppsatsarbete på avancerad nivå utvärdera museets insatser vid fem verksamheter i 

Kalmar län. Enkäten utformas delvis utifrån synpunkter från Kalmar läns museum. 

 

BAKGRUND 

Det finns en risk för att äldre människor som är i behov av hjälp med de grundläggande 

behoven drabbas av institutionalisering (Van Bilsen, Hamersa, Groot & Spreeuwenberg, 

2008). Omsorgen är ofta riktad mot en grupp och inte individen (Chuang & Abbey, 2009). 

Det kan antas vara lika viktigt för de äldre att leva aktivt i den sociala gemenskapen med 

andra människor som tidigare. Åldrandet innebär förluster av olika slag, som kan påverka det 

aktiva livet (Tornstam, 2005). Att göra något underhållande och uppmuntrande upplevs som 

ett steg ifrån tristess, ensamhet och är ett sätt att glömma bekymmer och smärta. En aktivitet 

kan utföras utan någon praktisk betydelse. Värdet ligger i de äldres känslor av emotionell 

tillfredsställelse under den tid aktiviteten pågår. En del av de äldres dagliga liv i hemmet är att 

sitta och minnas hur det var förr (Tollén, Fredriksson, Kamwendo, 2008). Att äldre lär 

vårdpersonalen använda föremål som är obekanta för vårdpersonalen får de äldre att känna en 

ökad självkänsla och livsglädje (Yamagami, Oosawa, ITO & Yamaguchi, 2007).   

 

Att vara äldre och i behov av omsorg 

Leppik och Birnbaum (2010) menar att äldre ofta definieras som äldre än 65 år (a.a.). Denna 

period kallas den tredje åldern och innebär att vi lämnar yrkeslivet men fortfarande har hälsa, 

s.k. frisk pensioneringstid. Den fjärde åldern gestaltas av ohälsa, änkestånd och ev. av 

minnessvårigheter. Enligt aktivitetsteorin har den åldrande personen samma behov som 

förelåg i medelåldern. Det aktiva och sociala livet är fortfarande viktigt (Tornstam, 2005). 

Enligt Maslow följer människans behov en rangordningsskala och människans primära behov 

kommer i första hand. När de primära behoven är tillfredsställda kan de andra behoven 

tillgodoses. När den fysiska tryggheten är tillgodosedd skall den psykologiska tryggheten 
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stärkas. Därefter kommer behovet av att känna samvaro med andra människor och sedan 

känslan av uppskattning. Allt detta krävs för det slutliga självförverkligandet som är högst på 

behovstrappan (Westlund & Sjöberg, 2005). Disengagemangsteorin innebär att åldrandet inte 

innehåller samma behov som det tidigare livet. Teorin bygger på att det finns en genetisk drift 

i människan att lösgöra sig från samhället när människan blir äldre och banden till samhället 

skärs av (Tornstam, 2005: Westlund & Sjöberg, 2005). 

 

Kaufman (1986) menar att de äldres identitet inte är förankrad till kroppen utan jaget förblir 

ungt i den åldrande kroppen (a.a.). Åldrandet utgör en stor del av en människas liv och ofta är 

dess förutsättningar objektivt undersökta av en annan åldersgrupp. Forskning med ett inifrån 

perspektiv visar att utveckling är fortgående, men att den inte alltid observeras av yngre 

människor (Hagberg, 2002). 

 

Beskrivningen av ålderdomen har betydelse för hur de äldres behov, förmågor, rättigheter och 

skyldigheter uppfattas. Det har även betydelser för hur människor förhåller sig till sina äldre 

och hur de äldre uppfattar sig själva (Westlund & Sjöberg, 2005). Interventioner avser ibland 

att acceptera sin situation, att psykologiskt anpassa sig till en förändrad hälsa och 

produktivitet. När människor blir äldre kan funktionsnedsättningar medföra att deras förmåga 

att delta i aktiviteter, som tidigare upplevts som meningsfulla minskar. Att vara mer 

accepterade som person bidrar till att upprätthålla kvalité i livet trots den nedsatta förmågan 

(Butler & Ciarrochi, 2007). Det kan innebära att nya förhållningssätt och nya intrapersonella 

arenor utvecklas (Hagberg, 2002).  

 

De äldre karakteriseras ibland som gamla, handikappade och orörliga (Van Bilsen et al, 

2008). Den mest rapporterade formen av bristande omsorg är passiv och utgörs av att de 

äldres känslomässiga behov inte uppmärksammas. Denna form av bristande vård och 

övergrepp, när enbart de äldres grundläggande behov tillgodoses, kan vara lika skadlig som 

övergrepp av fysisk karaktär (Malmedal, Ingebrigtsen, & Saveman, 2009).  
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När vårdpersonal inte har tid att lyssna är det svårt för de äldre med talsvårigheter att tala och 

göra sig förstådda, speciellt svårt att tala till någon som inte lyssnar. Detta förstärker 

ensamhetskänslorna. Sociala aktiviteter är ofta förlagda på kommunala platser med koppling 

till äldreboenden och detta ökar tillgängligheten för de som bor i just den verksamheten (Van 

Bilsen et al, 2008).  En del av de äldre människorna på äldreboenden klagar på ensamhet och 

känsla av institutionalisering. Minoriteten av de äldre valde att flytta till ett äldreboende. De 

äldres medicinska behov kunde inte tillgodoses i hemmet (Scocco, Rapattoni & Fantoni, 

2006). Äldre upplever en frustration när behov av hjälp för att utöva en aktivitet är svår att få. 

Det kan ta lång tid för de äldre att få den hjälp som eftersöks, därför struntar de i den önskade 

aktiviteten (Tollén et al, 2008).  Ålder och kön påverkar inte känslan av hopplöshet. Däremot 

förknippas depression och handikapp med känslan. Den ökade förekomsten av ensamhet hos 

de äldre beror inte på den åldrande effekten i kroppen utan på riskfaktorer för ensamhet. 

Kvinnor stöter på riskfaktorer oftare än män och för dem är änkedomen den största faktorn för 

ensamhet (Golden et al, 2009).  

 

Graden som de äldre kan utföra aktiviteter på varierar. Aktiviteter som uppskattas är bl.a. 

läsning, tv, promenader, stickning, måltider och att ta hand om sitt utseende. De faktorer som 

avgör är intresset, tanken på att lära sig något nytt, avslappnande och att tiden går fortare 

(Harmer & Orrell, 2008).  

 

Emotionell tillfredsställelse handlar bl.a. om att bli berörd, vara i rörelse och ha ett utstakat 

mål framför sig. Det handlar om att vara engagerad, engagemanget kan handla om projekt 

t.ex. i det egna livet eller inom familjen. Det kan vara av praktisk, politisk eller socialt 

karaktär (Hagberg, 2002). De inställningar som råder mot de äldre i ett samhälle kan avspegla 

hur samhällets resurser fördelas på den kommunala omsorgen (Westlund & Sjöberg, 2005).  

 

Att arbeta i omsorgen av de äldre 

Vårdpersonalen arbetar nära de äldre. De beträder de äldres rum, hanterar de äldres personliga 

saker och rör de äldres kroppar. Vårdpersonalen befinner sig ”bedside” (Chuang & Abbey, 

2009).  
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En ökad tillgänglighet av vårdpersonal leder till ett ökat beroende från de äldre då ADL 

funktionerna ges hög uppmärksamhet. När vårdpersonalen gör det som de äldre klarar själva 

kan det göra skada och kväva de äldres självständighet och beslutsamhet (Doumit & Nasser, 

2008). Vårdpersonalen kan tendera till att följa ett invant arbetssätt utan reflektion. Vården 

präglas av ”för att göra snarare än att vara” (Chuang & Abbey, 2009).   

 

Vårdpersonalen kan uppleva bristande personalresurser trots att det i teoretisk mening finns 

tillräckligt stor personalstyrka. Detta kan hänga samman med att länken mellan kunskap och 

själva arbetsutförandet teori- praktik inte alltid är jämn (Chuang & Abbey, 2009). 

Vårdpersonalen har i egenskap av sin profession mer makt än de äldre. Därför ligger ansvaret 

hos vårdpersonalen att använda sitt omdöme för att de äldre skall kunna använda sina egna 

resurser (Malmsten, 2008). 

 

Vårdpersonal och anhöriga ser motion för de äldre som en viktig aktivitet, trots att de äldre 

endast nämner det vid promenad. Vårdpersonalen uppmärksammar vikten av att se till de 

individuella behoven och förmågorna. Vissa anhörigvårdare tar upp vikten av att erbjuda 

individuella aktiviteter relaterade till det förflutna livet och dess rutiner (Harmer & Orrell, 

2008).  

 

Vårdpersonal känner inte till den yrkesverksamma identiteten av ett stort antal av de äldre 

(Cohen-Mansfielda, Parpura-Gilla & Golanderc, 2006). Den personliga identiteten är intakt 

hos den demenssjuka långt efter förlusten av många kognitiva funktioner. Förlusten av de 

äldres identitet kan förebyggas av vårdpersonalen om inte de äldre klassificeras som hjälplös 

och förvirrad (Small, Geldart, Gutman & Clarke Scott, 1998).  

 

Det kulturella arvet 

Kulturarvet definieras spår av det förflutna (Svenska akademins ordbok, 2010). Det kulturella 

arvet avser i denna uppsats föremål, berättelser, traditioner, minnen och dofter som kan finnas 

i erfarenheter från de äldres tidigare liv.  
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Kulturmiljö handlar om mötet med minnen av människor från förr och om att hämta 

inspiration för framtiden. Nästan alla miljöer har påverkats av människan. Det finns historiska 

miljöer överallt. Kulturmiljöpedagogik är lärandet om och i kulturmiljön. Människan lever i 

den kulturhistoriska miljön. Historien berör och människor från idag kan möta människor från 

förr (Westergren, 2006). De föremål på museum som är borttagna från sitt 

användningsområde kan verka fryst i tid och rum då de har tagits ifrån sin gamla, 

ursprungliga miljö, i dåtiden och placerats i nutiden (Classen, 2007). Användning av 

kulturella aktiviteter är relativt tillfredsställande för de äldre (Van Bilsen et al, 2008). 

Beröring av ett föremål har fördel över synen i det faktum att det behöver beröras för att tron 

på dess verklighet ska fastställas. Behovet av att lyfta ett föremål handlar om datainsamling, 

människan vill kunna avgöra vikten av ett föremål för att bättre kunna skapa sig en bild. 

Tyngdkänslan av att hålla i ett föremål stämmer inte alltid överens med den visuella tanken 

”det ser ut som en solid tung sak men om du tar det i dina händer är den lätt som en fjäder”. 

När de äldre själva får känna på föremål väcks minnen till liv då syn kompletteras av de icke 

visuella sinnena. Föremålen har även en social och sensorisk historia (Classen, 2007).  

 

Vid s.k. tidsresor görs resor tillbaka i tiden med hjälp av artefakter från en viss tidsperiod för 

att skapa en för tiden anpassad miljö. Även musik och dofter kan användas för att stimulera 

samtliga sinnen. Kläder används för att känslan av att befinna sig i en annan tidsperiod skall 

stärkas och för att passa in i den omgivande miljön. De äldre som är med i tidsresan kan se på 

varandra och då se på en människa som levde förr (Westergren, 2006). 

 

Reminiscens är en del av det kulturella arvet och innebär avsiktliga eller icke avsiktliga 

processer att dra sig tillminnes minnen av det förflutna. Det kan innebära ett återkallande av 

en särskild period av de äldres liv. Minnena kan vara korta sekvenser ur en ursprunglig 

händelse. Detta egna minne kan vara privat eller delas med andra (Bluck & Levine, 1998). 

Butler (1963) introducerar reminiscens och ser dess jagbevarande funktion när han använder 

metoden i egen klinisk verksamhet. I arbetet med reminiscens används s.k. ”triggers” för att 

framkalla minnen. Detta kan vara föremål, fotografier, dofter, textilier, smaker, ljud/musik 
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eller rörelser. Samtalet är den vanligaste metoden i arbetet med reminiscens. I ett samtal i 

grupp blir ofta en persons berättelse en ”trigger” för en annan.  

 

Även om ämnet lämnas är det viktiga lusten och viljan för samtalet (Isacs & Wallskär, 2004). 

De äldre upplever ett lugn efter att ha delat sina minnen med andra. Genom att uppmuntra de 

äldre till att dela sina minnen visas intresse för deras livserfarenheter och dess värdefullhet. 

Genom reminiscens väcks historier, värderingar och glada tider till liv (Chiang et al, 2009). 

Bortsett från minnen relaterade till krig är reminiscens en emotionell tillfredsställelse (Glück 

& Bluck, 2007). Hur tidigare personliga problem löses i de olika stadierna av livet tas upp. 

Detta utbyte av erfarenheter är väl mottaget. De äldre blir införstådda i att alla liv innehåller; 

lycka, ilska, sorg och glädje. Alla har en unik livsresa som enbart är deras. Reminiscens 

hjälper till att förbättra de äldres psykiska hälsa (Chiang et al, 2009).  

 

Med hjälp av uppmuntran från vårdpersonalen kan äldre som inte vill delta i 

reminiscensinterventioner ändra sin åsikt. Vårdpersonalen lyssnar mer aktivt på de äldres 

minnesbilder av sitt yngre jag och lär sig att kommunicera med de äldre efter 

reminiscensinterventioner. Reminiscens interventioner handlar inte enbart om episodiska 

minnen utan om processuella minnen. Genom interventionerna ökar förståelsen mellan de 

äldre och vårdpersonalen (Yamagami et al, 2007).  

 

Det är svårt att mäta någon indirekt effekt på den psykiska funktionen efter reminiscens hos 

de äldre (Wang, Yen & OuYang, 2009). Efter reminiscens interventioner upplever de 

anhöriga de äldre gladare och mer positiva. De äldre ler oftare, har en allmän ökad emotionell 

tillfredsställelse samt interagerar bättre social med sina anhöriga (Yamagami et al, 2007). 

Intresset för andra deltagarna i reminiscensgruppen ökar efter varje session (Okumura, 

Tanimuka & Asada, 2008; Yamagami et al, 2007). Den icke verbala kommunikationen 

observeras som huvudnickningar när de äldre visar sitt intresse. Äldre personer med 

demenssjukdom har lättare för att minnas nostalgiska minnen från den förflutna, än nära 

minnen (Okumura, Tanimuka & Asada, 2008).  
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Reminiscens kan introduceras som en daglig aktivitet inom omsorgen (Okumura et al, 2008). 

Vårdpersonalen känner sig tillfredsställda av att se de äldre få en ökad emotionell 

tillfredsställelse som ett resultat av reminiscens. Reminiscens kan öka vårdpersonalens glädje 

i omsorgen av de äldre och öka kvaliteten på omsorgen som ges (Chao, Chen, Liu & Clark, 

2008). Det visar sig även att de äldre kan öka sin förmåga till att samarbeta med 

vårdpersonalen (Yamagami et al, 2007). Vårdpersonal identifierar reminiscens som en 

aktivitet som de äldre trivs med. Även de anhöriga upplever aktiviteterna positivt men 

värdesätter dem inte lika högt som vårdpersonalen och de äldre (Chiang et al, 2009). 

 

Problematisering 

Att vara i behov av omsorg i det egna hemmet eller på boende upplevs av många äldre som en 

ensam och isolerad tillvaro utan meningsfull sysselsättning eller stimulans (Chuang & Abby, 

2009; Tollén et al, 2008; Golden et al, 2009). Detta är en indikation på bristande omsorg och 

att aktiva omsorgsinsatser bör initieras. Hur kan bristerna åtgärdas? Vad innebär meningsfull 

sysselsättning för de äldre och hur kan stimulans förmedlas? 

 

Kulturengagemang i den kommunala äldreomsorgen kan vara ett sätt att bidra med aktivitet 

och stimulans till de äldre (Cohen-Mansfield & Jensen, 2008). Minnesträning individuellt och 

i grupp bidrar också till ett ökat välbefinnande, även hos äldre som lider av demenssjukdom 

(Tadaka & Kanagawa, 2007; Tanaka et al, 2007; Wang et al, 2009). Kan aktiviteter av detta 

slag initieras i den kommunala äldreomsorgen? Hur ställer sig vårdpersonal till att använda 

kulturella inslag i den dagliga vården? Behöver det innebära ökning av ekonomiska eller 

personella resurser? Har vårdpersonalen kunskaper om hur det kulturella arvet kan användas 

inom omsorgen av de äldre? 

 

De lokala och regionala museerna har stor kunskap om och en stor mängd material som 

representerar det kulturella arvet. Hur kan denna kunskap och dessa artefakter användas för 

att erbjuda aktivitet och stimulans till de äldre? Kalmar läns museum har erbjudit sig att bidra 

med sin kunskap och sina föremål för att på så sätt skapa tillfällen för de äldre att mötas i 

samvaro, att minnas och reflektera och att samtala med varandra. Finns intresse för denna typ 
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av aktivitet hos vårdpersonalen? Påverkar erfarenhet av aktiviteter baserade på det kulturella 

arvet vårdpersonalens inställning? Påverkas de äldres emotionella tillfredsställelse av 

deltagande i kulturella aktiviteter?  

 

SYFTE 

Att utvärdera om vårdpersonalens inställning till att använda det kulturella arvet i omsorgen 

av de äldre förändras efter intervention, samt att redovisa de äldres emotionella 

tillfredsställelse före och efter intervention. 

 

METOD 

 

Urval  

För att uppnå syftets båda aspekter omfattade urvalet dels vårdpersonal och dels de äldre som 

medverkade vid interventionerna. Urvalet var ett totalurval eftersom deltagarna innefattade all 

vårdpersonal (n=96) inom de fem specifika verksamheterna i Kalmar län. Serviceboende S1 

(n=40), Demens- och serviceboende S2 (n=49), Träffpunkt T1 (n=2), Träffpunkt T2 (n=3) 

och Träffpunkt T3 (n=2). På Service- och på Demens- och serviceboendet bodde de äldre i 

egna lägenheter på verksamheten med tillgänglig vårdpersonal dygnet runt. Till träffpunkterna 

kom de äldre från det egna hemmet för att träffas, fika och ha olika aktiviteter såsom bakning 

och pyssel.  

 

Urvalet inkluderade även samtliga äldre som medverkade vid interventionerna (n=67). De 

äldre kom frivilligt till interventionerna från sina lägenheter på service- och demensboende, 

samt från det egna hemmet till interventionerna på träffpunkterna. Således inkluderades i 

urvalet de äldre som medverkade vid interventionerna; S1 (n=8), S2 (n=17), T1 (n=22), T2 

(n=8) och T3 (n=7). Exkluderades gjorde de äldre som valde att inte medverka vid 

interventionerna. 
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Design 

En kvantitativ ansats valdes för genomförandet av studien och eftersom vårdpersonalen gavs 

möjlighet att notera egna kommentarer på enkäten, gavs studien en kvalitativ del. 

Vårdpersonalens inställning till att använda det kulturella arvet i omsorgen av de äldre mättes 

före och efter intervention. Ingen aktivitet hade vid pretest påbörjats och ingen direkt 

information hade getts vårdpersonalen. En emotionell skattningsskala användes för att få 

spontana upplevelser från de äldre precis före och direkt efter intervention. Slutligen gjordes 

deltagande observation av interventionerna med notering av spontana kommentarer från de 

äldre. 

 

Instrument 

 

Enkät  

Som försättsblad till alla enkäter fanns det ett informationsblad (bilaga 1). Informationsbladet 

innehöll information om studiens genomförande inklusive betoning på frivillighet, anonymitet 

och vad som avsågs med det kulturella arvet. Kontaktuppgifter för ansvariga för studiens 

fanns på informationsbladet. ”Det kulturella arvet” förklarades i enkäten. Anledningen till 

detta var att all vårdpersonal skulle utgå från samma definition av det kulturella arvet. 

Inledningsvis fanns 6 demografiska frågor; ålder, arbetslivserfarenhet, utbildning, kön och 

arbetstid (bilaga 2). Dessa valdes för att undersöka om vårdpersonalens inställning till att 

använda det kulturella arvet påverkades av demografiska faktorer. Påståendena var positivt 

och negativt laddade och inleddes med jagform eftersom det var vårdpersonalens egen 

inställning och inte verksamhetens inställning som skulle nås. Slutligen lämnades utrymme 

för egna kommentarer. Enkäten var en Likert-skala med intervall från 1-6; 1 betydde 

Instämmer helt, 2 Instämmer delvis, 3 Neutral, 4 Instämmer inte, 5 Instämmer inte alls och 6 

inte tillämpligt (bilaga 2). Likert-skalan låg på ordinal skalnivån, det fanns en rangordning 

mellan variablerna. Det gick inte att säga om skillnaden mellan 1 och 2 var lika stor som 

skillnaden mellan 3 och 4 (Edling & Hedström, 2003). Likert-skalan innehöll 13 påståenden. 

Enkäterna var strukturerade med slutna svarsalternativ. Det förelåg hög grad av 
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standardisering då frågorna var klara från början och alla deltagarna svarade på samma frågor 

i samma ordning. Frågorna för posttest var densamma som den för pretest men då den 

används efter interventionen noteras det 2 nya frågor; dels om vårdpersonalen hade deltagit 

vid interventionen och dels om intresse förelåg för intervju.  Kodlista och enkäter förvarades 

på olika ställen, skilda från varandra. Kodlista förstördes efter studiens genomförande.  

 

Emotionell skattningsskala  

De äldre blev direkt före och direkt efter intervention tillfrågade om att fylla i en emotionell 

skattningsskala (bilaga 3). En markering gjordes mellan en glad och en ledsen gubbe med 

ovanstående text ”så här känner jag mig just nu”. Första sidan på den emotionella 

skattningsskalan gällde före intervention, baksidan för efter intervention. Den emotionella 

skattningsskalan mätte de äldres spontana upplevelse direkt före och efter interventionen. 

Skalan var 10 cm och det kunde lätt noteras var den äldre hade satt sin markering på skalan.  

 

Datainsamling 

Enkäter till vårdpersonalen delades vid pretest ut personligen av författaren 2 veckor innan 

interventionerna och skickades vid posttest med post. Vid interventionerna gavs information 

till personalen att enkäter för posttest kom att skickas ut med post eftersom ytterligare besök 

inte ansågs nödvändigt. Enkäten behövde inte skickas tillbaka när den var färdigifylld utan 

inhämtades personligen av författaren. Påminnelser gjordes över telefon. Alla enkäterna 

kodades genom att deltagaren skrev sitt namn på en kodlista och tog siffran som då stod 

bredvid sitt namn och noterade den på enkäten. Enkäten lades sedan i ett kuvert som 

förseglades.  

 

Den emotionella skattningsskalan delades ut till de äldre som närvarade av författaren och 

representanter för Kalmar Läns museum. Före och efter intervention uppmanades de äldre att 

göra en markering på den emotionella skattningsskalan. Tanken var att se om och hur, de 

äldres emotionella tillfredsställelse ändrades eller förblev densamma efter interventionen. 

Samtliga äldre informerades om varför den emotionella skattningsskalan användes och att det 

var frivilligt att fylla i. Ingen kodlista användes för de äldre då de endast skulle göra en 
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markering på en skala innan interventionen och en ny markering på motsatta sida efter 

interventionen.  

 

Intervention 

Interventionerna (bilaga 4) varierar mellan de olika verksamheterna. Kalmar Läns museum 

höll i samtliga interventioner och författaren närvarade. Material bistod Kalmar Läns museum 

med och de hade även kontaktat respektive verksamhet för att få förslag på interventioner 

vårdpersonalen var intresserade av, även de äldre fick komma med förslag. Modevisning (S2) 

med gamla kläder då de äldre fick möjlighet att mannekänga, modevisningen avslutades med 

fika och de äldre fick känna på materialen (n=17). Samtal kring medeltiden (T1) (n=22). 

Dansbanor (T2) diskuterades inför dansbanekvällen som skulle äga rum i juni. Många äldre 

hade saker att berätta om hur det var på dansbanorna förr. Tanken var att återskapa 

dansbanekväll utifrån de äldres berättelse (n=8). Trivselträffar (S1) anordnades då de äldre 

fick sitta och fika samtidigt som de fick möjlighet att titta och känna på äldre föremål såsom 

kläder, kaffekvarnar och verktyg (S1) (n=8). Berättelser kring gamla föremål såsom krattor 

och mjölkvarn (T3) (n=7). 

 

Analys 

Statistiskt signifikanta skillnader i vårdpersonalens inställning till att använda det kulturella 

arvet undersöktes vid pretest och posttest. Enkäterna kodades och registrerades i SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) 14.0 för Windows. Figurer och tabeller gjordes i 

Microsoft Office Excel 2007 samt Microsoft Office Word 2007. 

 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) menade att höga värden på en skala kan indikera 

en inställning, låga värden en motsatt inställning och att värden då kan summeras (a.a.). 

Värdena på enkäterna kodades genom att Instämmer helt och Instämmer delvis slogs ihop till 

kod 3. Neutral blev kod 2. Instämmer inte och Instämmer inte alls slogs ihop till kod 1.  
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Då de positiva och negativa variablerna inte var kodade åt samma håll vändes de negativt 

laddade påståendena så de skulle matcha de positiva 13, 22 och 31 (Djurfeldt et al, 

2010). Svaren på enkäten vid pretest testades med t-test mot svaren på posttest.  

 

T-test användes för att mäta vårdpersonalen och de äldre vid 2 tillfällen. Univariat analys 

användes för att testa den statistiska signifikansen vid pretest och posttest (Djurfeldt et al, 

2010). Signifikansnivån som är risken att förkasta nollhypotesen när den är sann sattes till 5 

% (Körner & Wahlgren, 2006). ANOVA envägsvariansanalys användes för att hitta skillnader 

mellan medelvärden hos fler än 2 grupper, t-test kunde inte tillämpas. Post hoc-test/Scheffés 

test användes för att visa mellan vilka grupper det finns en statistisk signifikant skillnad 

(Djurfeldt et al, 2010). ANOVA användes för att se om det fanns någon statistiskt signifikant 

skillnad på vårdpersonalens inställning till att använda det kulturella arvet i omsorgen av de 

äldre vid pretest och posttest i förhållande till demografiska faktorer. Variabeln ålder var 

kvantitativ diskret och arbetslivserfarenhet var kvantitativ kontinuerlig. Likert-skalan var 

kvalitativ då den låg på ordinal skalnivå. Vid kvantitativ och kvalitativ variabel kan 

variansanalys användas (Djurfeldt et al, 2010). Där det fanns en statistiskt signifikant skillnad 

användes Scheffés test för att se hos vilken demografisk faktor den statistiskt signifikanta 

skillnaden förelåg. 

 

Vårdpersonalens egna kommentarer användes för att komplettera resultatet. Enbart en 

sammanställning gjordes av samtliga kommentarerna. Den enskilda vårdpersonalens 

kommentarer fick spegla vårdpersonalens inställning i stort. 

 

Den emotionella skattningsskalan var 10 cm. Genom att mäta var på sträckan de äldre hade 

satt sin markering gavs ett resultat. Svaren noterades sedan i mm för att få en exakt bild. T-

test användes för att se om det förelåg en statistiskt signifikant skillnad mellan de äldres 

emotionella tillfredsställelse före och efter intervention. Medelvärde visade var den statistisk 

signifikanta skillnaden låg. Service- och demensboende respektive träffpunkter analyserades 

var för sig då de äldre på träffpunkterna kommer från det egna hemmet och i den andra 

gruppen bor de äldre på ett boende. Vid användning av den emotionella skattningsskalan har 

vårdpersonalen en tendens att vilja hjälpa de äldre till att bestämma hur denne kände sig vid 
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Kategori 

respektive tidpunkt utan att ge de äldre en möjlighet till att klara uppgiften själv. Detta sker 

främst på S1 och S2. 

 

Beskrivning av vårdpersonalens demografiska faktorer vid pretest (n=61) (tabell 1). 

Tabell 1 Beskrivning av vårdpersonal 

 Antal (%) 

Utbildning 

Undersköterska  

 

43 (70,5) 

Vårdare/Vårdbiträde 

Ålder 

18 (29,5) 

 

 

 

Yngst 

Äldst 

19 år 

64 år 

Arbetslivserfarenhet 

1. <1 år 

2. 2-5 år 

3. 6-10 år 

4. >11 år 

Arbetsplats 

S1 

S2 

T1 

T2 

T3 

 

0 

3 (4,9) 

11 (18) 

47 (39,8) 

 

31 (50,8) 

23 (37,7) 

2 (3,3) 

3 (4,9) 

2 (3,3) 

 

Inga demografiska faktorer undersöktes hos de äldre. 

Svarsfrekvens  

 

Figur 1. Svarsfrekvens för vårdpersonal vid samtliga verksamheter. Urvalet 96 vårdpersonal, pretest 63 % 

(n=61) och posttest 30 % (n=29).  
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Orsaken till bortfallet vid pretest och det stora bortfallet vid posttest orsakades främst av en 

verksamhet. Vid pretest på S2 besvarade 37,7 % (n=23) vårdpersonal enkäten och vid posttest 

4 % (n=2) vårdpersonal. S2 gavs extra besök vid posttest för att informera samtliga om 

studien för att öka svarsfrekvensen eftersom det vid påminnelsesamtal upptäcktes att intresset 

för enkäten var lågt. Informationsbesöket gav ingen ökad svarsfrekvens. Författaren och 

kontaktpersonen på S2 ansåg att fler informationsbesök inte kom att öka svarsfrekvensen. 

 

Under interventionerna med den emotionella skattningsskalan för de äldre uppgick det interna 

bortfallet på T1 till 3 äldre och på S2 2 äldre. Samtliga 5 äldre avvek under interventionen. På 

övriga interventioner förelåg det inget internt bortfall. 

 

Etiska överväganden 

En etisk egengranskning gjordes enligt Etikprövningskommittén sydost (bilaga 5) 

(Etikprövningskommittén sydost, 2009). Ansökning för rådgivande, etisk 

bedömning/granskning av studentprojekt utfördes icke. I informationsbrevet till 

vårdpersonalen framgick det att deltagandet var frivilligt och anonymt. Det framgick även att 

vårdpersonalen när som helst kunde avbryta sitt deltagande och att det inte gick att identifiera 

den enskilda vårdpersonalen i studien. De äldre som medverkade vid interventionerna 

informerades om anonymiteten och frivilligheten till att fylla i den emotionella 

skattningsskalan muntligt precis innan interventionens start. Det gick inte att identifiera 

enskilda äldre i studien då de enbart skulle göra en markering på den emotionella 

skattningsskalan och inga personuppgifter noterades. Det var under uppsatsskrivandet gång 

som idén om att undersöka de äldres emotionella tillfredsställelse spontant före och efter 

intervention, därför gavs ingen förberedande information till de äldre förutom den information 

som gavs i nära anslutning till interventionen. 

  

RESULTAT 

Vårdpersonalens inställning till att använda det kulturella arvet i omsorgen av de äldre 

förändrades överlag till mer positiv. 
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Vårdpersonalen upplevde mindre problem med att använda det kulturella arvet efter 

intervention. Vårdpersonalen såg i större utsträckning den positiva inverkan det kulturella 

arvet hade på den äldres emotionella tillfredsställelse efter intervention. Interventionen ledde 

även till att vårdpersonalens inställning till att de använder det kulturella arvet i omsorgen av 

de äldre ökade. Vårdpersonalen upplever sig ha för lite utrymme och kunskap för att använda 

sig av det kulturella arvet i omsorgen av de äldre efter intervention (tabell 2).  

 

Tabell 2 Samtlig vårdpersonals inställning till att använda det kulturella arvet före och efter intervention.  

 

Påstående Pretest (n=61) 

medelvärde 

Posttest (n=29) 

medelvärde 

P-värde 

Problem 2,11 2,59 ,009* 

Positiv  2,21 2,86 ,002* 

Användande  2,36 2,69 ,042* 

Utrymme 2,62 2,29 ,037* 

Kunskap  2,66 1,55 ,000* 

*p=<0,05 signifikansnivå 

 

 

Vid kommentarerna vid pretest uttryckte vårdpersonalen att de flesta aktiviteterna utförs i 

grupp med ett flertal äldre. Vårdpersonalen oroar sig för att det kulturella arvet kan ha en 

negativ inverkan på äldre med demenssjukdom. Annan vårdpersonal menar att det kulturella 

arvet gör de äldre demenssjuka gott. De menar vidare att det kulturella arvet behöver anpassas 

individuellt till alla äldre och svårigheter kan uppkomma när äldre från andra kulturer ska få 

omsorg. Minoritet av vårdpersonal förstod inte påståendena och tyckte att de upprepades. 

Vårdpersonalen upplevde brist på resurser för att använda sig av det kulturella arvet. 

Resurserna innefattade lokaler, material och tid för varje enskild äldre. Anhöriga kunde 

tillfrågas om att ta med saker som har betytt mycket för den äldre. Vårdpersonalen försökte 

skapa en miljö med gamla möbler för att de äldre skulle känna sig hemma. Det välkomnades 

ny kunskap kring hur det kulturella arvet kunde användas. Vårdpersonalen var intresserade av 

ny kunskap för att kunna påverka chefer och politiker av vikten av deras arbete. Inga 

kommentarer noterades vid posttest. 

 

Det förelåg en statistiskt signifikant skillnad mellan vårdpersonalen som hade jobbat kortare 

tid än 5 år och de som hade jobbat längre än 6 år. Den kategorin som hade jobbat längre 

använde det kulturella arvet i omsorgen av de äldre före intervention i större utsträckning än 



 

16 

 

den kategori som hade jobbat kortare tid. Den vårdpersonal som hade längst 

arbetslivserfarenhet visste att det kulturella arvet kunde användas före intervention i större 

utsträckning än de som hade kortare arbetslivserfarenhet. Den vårdpersonal som använde det 

kulturella arvet gjorde detta i större utsträckning hos dem som var 34-48 år än dem som var 

yngre än 34 år. Vårdpersonalen som var äldre än 34 år visste att det kulturella arvet kunde 

användas i fler fall än de yngre än 33 år.  

 

Ingen statistiskt signifikant skillnad uppmärksammades i inställningen om det kulturella arvet 

i förhållande till utbildningsnivå. 

 

De äldre och de äldre demenssjuka som medverkar vid interventionerna upplevde en ökad 

emotionell tillfredsställelse direkt efter interventionen. Samtliga undersökningar med 

emotionell skattningsskala före och efter intervention visade statistisk signifikant skillnad 

(tabell 3). 

 

Tabell 3 Emotionell skattningsskala uppdelat på boenden och träffpunkter 

Verksamhet Pretest medelvärde Posttest medelvärde P-värde 

Demens- och service 

boende 

56,6 80,0 ,001* 

Träffpunkter 65,1 81,7 ,000* 

*p=<0,05 signifikansnivån  

 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

På T1 kommer de äldre från det egna hemmet och är därför ”piggare” och klarar här uppgiften 

självständigt. Även så på T2 och T3 då de äldre kommer från det egna hemmet. En studie av 

Berglund (2007) visar att de äldre måste ges möjlighet att ta en aktiv roll i sin egen omsorg 

och få uttrycka sina egna åsikter (a.a.). Ett flertal av de äldre var inte förmögna till att utföra 

detta själva men även de som hade potential fick hjälp. Berglund (2007) uttrycker vikten av 

en god kommunikation mellan de äldre och vårdpersonalen (a.a.). 
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Personregister är inte upprättat då känsliga detaljer kring vårdpersonalen och de äldre såsom 

personnummer och kontaktuppgifter inte används.  

 

Kvantitativa metoder väljs eftersom inställningen till att använda det kulturella arvet ska nås 

från ett stort urval vårdpersonal. Kvalitativa metoder hade kunnat användas för att göra 

intervjuer då det vid posttest efterfrågades om intresse för intervjuer förelåg. Dock fanns det 

inget utrymme i denna uppsats för att genomföra intervjuer. Djurfeldt et al (2010) menar att 

resultatet av kvantitativa metoder till skillnad från kvalitativa metoder är lättare att 

generalisera. Detta är märkbart vid totalundersökningar då en hel population väljs ut i urvalet 

(a.a.). Resultatet är generaliserbart då urvalet representerar vårdpersonalen på serviceboende, 

demensboende och träffpunkter vilken kan representera vårdpersonal inom liknande 

verksamheter i samma och andra län. 

 

Löfgren och Näverskog (1999) uttrycker att egenskaper i urvalet såsom medelvärde benämns 

parametrar (a.a.). Medelvärdet visar vilken grupp som har högst inställning till det kulturella 

arvet. Enkäterna bygger på påståenden i jagform vilket innebär att det är vårdpersonalens 

egen inställning som framkom. Neutral som svarsalternativ hade vid en ny undersökning valts 

bort då uteslutning av neutral hade bidragit till att vårdpersonalen var tvungen till att ta 

ställning till positivt eller negativt svarsalternativ. Då vårdpersonalen ges möjlighet att skriva 

kommentarer på enkäten ges undersökningen en kvalitativ del. Kommentarerna sammanfattas 

och ger en komplement till vårdpersonalens inställning till det kulturella arvet som likert-

skalan inte kan presentera. Det kulturella arvet definieras i enkäten. Löfgren och Näverskog 

(1999) menar att validiteten beror på hur definitionen görs av det som skall mätas samt att 

reliabiliteten visar hur säkert det mäts (a.a.). Enkäten är inte tidigare använd eller testad vilket 

kan påverka validiteten och reliabiliteten. Operationaliseringen av begreppen är bland det 

svåraste i undersökningar. Det handlat om att gå ifrån begrepp till mätbara frågor (Djurfeldt et 

al, 2010).  Påståendena i enkäten kan göras färre för att minska det externa bortfallet, de kan 

även förenklas. Bakgrundsfrågorna kan exkluderas för att vårdpersonalen ska uppleva enkäten 

lättare att genomföra. Djurfeldt et al (2010) menar att reliabiliteten kan förstärkas om enkäten 

provas i en pilotstudie innan den används för att rätta till validitets- och reliabilitetsproblem. 
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Svaren vid pretest och posttest jämförs och testas för statistisk signifikans med paired sample 

t-test. De negativt laddade påståendena i enkäten omvandlas till positiva så ett ökat 

medelvärde vid posttest jämfört med pretest tyder på en ökad inställning till det kulturella 

arvet. De positiva påståendena är även dem vid ökat medelvärde vid posttest indikator på en 

ökad inställning till det kulturella arvet. Om vårdpersonalen misstolkat de negativt vinklade 

påståendena kan detta påverka resultatet. Inledningsvis kodas påståendena enligt följande; 

Instämmer helt (5), Instämmer delvis (4), Neutral (3), Instämmer inte (2) och Instämmer inte 

alls (1). I nästa steg slås påståendena ihop; Instämmer helt och Instämmer delvis (3), Neutral 

(2), Instämmer inte och Instämmer inte alls (1). Om påståendena behållit sin ursprungliga 

kodning kan resultatet blivit annorlunda och därmed kan resultatet kritiseras. 

 

Eftersom interventionen görs vid ett tillfälle på respektive verksamhet kan detta ha påverkat 

resultatet. Wang et al (2009) menar att den mängd reminiscensintervention som används kan 

påverka resultatet (a.a.). Då reminiscens är bevisat vara en bra metod att använda, behöver det 

vara en del av ett kontinuerligt pågående projekt för att bibehålla dess effekt (Spector, Orrell, 

Davies & Woods, 2002; Tadaka & Kanagawa, 2007). 

 

Analyserna görs upprepade gånger i SPSS och jämförs för att minska risken för felvärden. 

Dock görs figurer och tabeller i Microsoft Office Excel 2007 och Microsoft Office Word 

2007. Orsaken till detta är att författaren sedan tidigare bemästrar dessa program. Synen på att 

estetiska figurer och tabeller ska åstadkommas kompenserar inte det faktum att resultatet pga. 

detta kan kritiseras. Värdena mellan programmen kontrolleras flera gånger för att utesluta 

risken för felvärden. Demografiska frågor väljs för att se om det föreligger någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan vårdpersonalens inställning till det kulturella arvet i förhållande till 

ålder, arbetslivserfarenhet, utbildning, kön och arbetstid. Vid analysen väljs ålder, 

arbetslivserfarenhet och utbildning. Männen är i stark minoritet, därför görs ingen analys av 

vårdpersonalens inställning till det kulturella arvet i förhållande till kön. Arbetstid visade sig 

vara inaktuellt då vårdpersonalen jobbar skift, både natt och dag. Slutligen utförs bivariat 

analys med ANOVA för att undersöka om vårdpersonalens inställning till det kulturella arvet 

varierar efter ålder, arbetslivserfarenhet och utbildningsnivå. Vårdpersonalens ålder i 
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demografin väljs för att se om det finns någon statistisk signifikant skillnad mellan de som är 

yngre och de som är äldre i förhållande till inställningen till att använda det kulturella arvet. I 

analysen slås vårdpersonalens åldrar ihop för att underlätta analysen; 19-34 år, 34-48 år och 

49-64 år. Arbetslivserfarenheten väljs för att se om det finns någon statistiskt signifikant 

skillnad mellan dem som har jobbat kortare tid i förhållande till dem som har jobbat längre 

tid. Ingen vårdpersonal hade jobbat mindre än 1 år. Utbildning väljs för att se om en högre 

utbildning ger en högre inställning till det kulturella arvet. 

 

Vårdpersonalen som inte besvarar enkäten på S1 är i majoritet sjukskriva eller på semester. S1 

har fått ett utökat utrymme för att kunna lägga ner tid på de kulturella aktiviteterna, detta gavs 

inte på S2. Frågan om det är någon skillnad mellan vårdpersonal som besvarar enkäten och de 

som inte gör det förblir obesvarad. Det interna bortfallet är relativt lågt då 3 vårdpersonal på 

S1 samt på S2 inte har fullföljt alla frågor utan uteslutit 1-10 påståenden vid pretest och vid 

posttest fanns det inget internt bortfall. Det externa bortfallet är vid posttest högt och då 

speciellt på S2. Av kommentarerna framkommer det att påståendena upplevs svårförståeliga 

och att frågorna är återkommande. Anledningen till att S1 har högre svarsprocent än S2 vid 

pretest och posttest kan bero på ett större intresse förelåg hos S1. Det faktum att olika 

områdeschefer förekommer på de olika verksamheterna kan påverka vårdpersonalens 

inställningar till att delta i studien. Stukát (2009) menar att en vanlig orsak till svarsbortfall är 

att alla i urvalet inte nås. Vårdpersonalen kan vara sjuk eller bortrest. Ofta är tiden en orsak 

till att alla inte kan väntas in. Det finns vårdpersonal som kan vägra delta i undersökningar av 

olika skäl. Dessa skäl kan vara en rädsla för att bli registrerade, tidigare dåliga erfarenheter 

eller ointresse av att göra något utan utbyte. Här kan forskaren understryka anonymitet, ta bort 

svårformulerade frågor och informera om att resultatet kommer att visas för deltagarna efter 

studien (a.a.). Vårdpersonalen informerades om att resultatet kunde delges dem som var 

intresserade efter studiens genomförande. Körner och Wahlgren (2006) menar att de personer 

som inte svarar är viktiga för att få ett bra resultat. Om bortfallet är stort kan detta sänka 

resultatet (a.a.). 
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Resultatdiskussion 

Publication bias bör beaktas, vilket innebär att forskaren endast nämner positiva resultat och 

utelämnar negativa (Backman, 2009). Vårdpersonalen upplever mindre problem och ser en 

positiv påverkan på den äldre efter intervention. Luyendyk (2007) menar att om 

vårdpersonalen lyssnar på de äldre demenssjukas levnadshistoria kan detta positivt påverka 

vårdpersonalens syn på dem. Detta ska ske genom att vårdpersonalen då ser den sjuke mer 

som en människa än som en dement äldre (a.a.). Chao et al (2008) anser att vårdpersonalen 

varsamt skall utvärdera de äldres reaktion till minnena samtidigt som de ska hantera sina egna 

känslor. Effekterna av reminiscensens påverkan på vårdpersonalen behöver utforskas (a.a.). 

Vårdpersonalen upplever att de ökar sin användning av det kulturella arvet, dock upplever de 

en brist på utrymme samt kunskap för att använda sig av det kulturella arvet i omsorgen av de 

äldre Harmer och Orrell (2008) menar att vårdpersonalen upplever att deras huvudsakliga 

arbetsuppgifter handlar om att tillgodose de äldres fysiska behov (a.a.). Utbildningsnivå är 

inte en avgörande faktor för inställning till det kulturella arvet. Kellam Stinson (2009) och 

Shellman (2006) uttrycker ett behov av utbildning för vårdpersonal som arbetar med äldre, 

om hur de ska organisera, använda och utvärdera denna reminiscens (a.a.). Hilden-Winslow 

och Borg (2008) fick i sin studie förkasta en hypotes om att vårdpersonalens grad av 

utbildning påverkar kvaliteten på omsorgen som ges de äldre samt att en högre grav av 

utbildning hos vårdpersonalen leder till bättre förebilder. Wadensten (2005) menar att 

vårdpersonal är stressad, tidbristen gör att de inte har möjlighet att starta en mer social eller 

privat konversation med de äldre. Därför undviker de samtalsämnen av annan än ytlig 

karaktär (a.a.). 

 

Det visar sig i kommentarerna att vårdpersonalen har ett intresse för ny kunskap för att kunna 

påverka ledarskapet och att ny kunskap välkomnas kring hur det kulturella arvet kan 

användas. Vikten av detta framhäver Hilden-Winslow och Borg (2008) som visar att 

engagemang för arbetsplatsen, kvalité på ledarskapet samt att vårdpersonen får inflytande och 

utveckling i arbetet som viktiga psykosociala resurser för vårdpersonalen. Detta påverkar i sin 

tur kvaliteten på omsorgen som ges de äldre (a.a.). Vårdpersonalen oroar sig för att det 

kulturella arvet kan ha en negativ inverkan på äldre med demenssjukdom. Annan 

vårdpersonal menar att det kulturella arvet gör de äldre demenssjuka gott. Chung (2009) visar 
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att utbildningsseminarier om reminiscens är ett bra sätt att bättre förbereda sig på att utföra 

aktiviteterna. Vidare menas att den äldre får en ökad emotionell tillfredsställelse som följd av 

reminiscens. Vårdpersonalen uttrycker en bättre förståelse och en ökad 

kommunikationsförmåga med äldre människor (a.a.). Vårdpersonalen som har kortare 

arbetslivserfarenhet och som är yngre har en sämre inställning till det kulturella arvet 

gentemot den vårdpersonal som har jobbat längre och är äldre. I Halfer och Grafs (2006) 

studie av vårdpersonalens inställning till arbetslivserfarenhet uttrycker en yngre vårdpersonal 

en känsla av att vara diversifierad från ålder och erfarenhet och att detta till trots kunna lära 

sig av annan vårdpersonal och söka stöttning av dem.  

 

De äldre på service- och demensboende har ett lägre medelvärde (56,6) än de äldre på 

träffpunkterna (65,1) före interventionen. Detta kan tyda på att de äldre på träffpunkterna 

innan interventionen har en högre emotionell tillfredsställelse jämfört med de äldre på 

service- och demensboende. Dock upplever samtliga äldre nästan jämlik emotionell 

tillfredsställelse efter interventionen oavsett verksamhet. Men en högre ökning av emotionell 

tillfredsställelse sker hos de äldre på service- och demensboenden. Van Bilsen et al (2008) 

menar att de äldre som bor på serviceboende är mer benägna att delta i sociala aktiviteter 

gentemot de äldre som fortfarande bor i det egna hemmet (a.a.). Flera studier gjorda på 

gruppreminiscens visar positiva påverkan på de äldre demenssjukas emotionella 

tillfredsställelse (Tadaka & Kanagawa, 2007; Kellam Stinson, 2009; Shellman, 2006). Även 

individuella reminiscensinterventioner där effekten ses som förbättrad uppmärksamheten och 

mindre depression hos de äldre demenssjuke (Tanaka et al, 2007). De äldre upplever en ökad 

emotionell tillfredsställelse efter de kulturella aktiviteterna. Kulturella aktiviteter såsom teater 

och litteratur visar Forssen (2007) bidra till styrka, stöd och ett ökat självförtroende hos de 

äldres. Känslor uppkommer av att bli sedda och ensamhetskänslor reduceras (a.a.). Tornstam 

och Törnqvist (2000) uttrycker att aktivitetsteorin är viktig för den äldres emotionella 

tillfredsställelse. Teorin relaterar till någon form av aktivitet snarare än bristen på aktivitet, 

rollförlust eller ensamhet. 

 

Slutsats 

Undersökningen visar att en yttre påverkan i form av kulturella insatser från ett museum 

påverkar vårdpersonalens inställningar till att använda det kulturella arvet i omsorgen av de 
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äldre positivt. Vårdpersonalen upplever mindre problem med att använda det kulturella arvet 

efter intervention, ser positiv påverkan på den äldre, samt ökar sitt användande. Dock behöver 

vårdpersonalen utökat utrymme samt kunskap om det kulturella arvet för att kunna använda 

det i omsorgen av de äldre. De äldre som medverkar vid interventioner med det kulturella 

arvet upplever direkt en ökad emotionell tillfredsställelse efteråt. 

 

Förslag till fortsatt forskning innefattar att gå vidare med intervjuer med vårdpersonalen för 

att finna ytterligare inställningar kring det kulturella arvet. Vid posttest ställdes frågan om 

intresse för intervju förelåg vilket det gjorde hos ett antal vårdpersonal. Dock fanns inte 

tillräckligt med tid för att i denna studie genomföra detta.  Det hade varit intressant att göra en 

uppföljande studie för att undersöka om vårdpersonalen fortsätter att använda det kulturella 

arvet över tid eller om användandet avtar. 

 

Slutord 

Tack till Kalmar Länsmuseum för möjligheten jag fick att ingå i ert projekt. Uppsatsen 

kommer att användas som referens i sammanställningen av projektet som Kalmar 

Länsmuseum utför hösten 2010. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Hej                               
2010-02-25 

Jag heter Anna Axén och läser till distriktssköterska på Linnéuniversitetet i Kalmar. 
Jag håller nu i vår, på att skriva min Magisteruppsats som kommer att ingå i ett 
projekt som pågår i samarbete med Kalmar läns museum. Projekten handlar om det 
kulturella arvet och om vikten av att undersöka det, se vilka möjligheter som finns och 
därmed kunna utveckla omsorgen av de äldre. 

Det kulturella arvet = Spår av det förflutna som i enkäten avses föremål, berättelser, 
traditioner, minnen och dofter som kan finnas i erfarenheter från den äldres tidigare 
liv. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan att Du behöver ange orsak. Dina uppgifter behandlas anonymt 
genom att ditt svar läggs i ett förseglat kuvert. Endast jag och min handledare 
kommer att se enkätsvaren. Enkätsvaren kommer sedan att analyseras statistiskt. 
Det går inte att identifiera dig i studien. 

Jag kommer utvärdera vårdpersonalens uppfattningar om det kulturella arvets 
användande i arbetet med de äldre och vill då ha Din uppfattning som vårdpersonal. 
Därför delar jag ut en enkät som jag är tacksam om Du svarar på.  

Ansvariga på museet kommer därefter att göra en insats på alla boenden och 
dagvårdscentraler i projektet, som är enligt tidigare överenskommelse. Därefter 
kommer Du bli tillfrågad om att fylla i enkäten igen. 

 
Med vänliga hälsningar 
Projektansvarig 
Anna Axén 
 
…………………………… 
Distriktssköterskestuderande  
aa22pu@student.lnu.se  
0733-834646 
 
Handledare 
Margaretha Hagberg 
Fil.dr i Vårdvetenskap 
Linnéuniversitetet i Kalmar 
margaretha.hagberg@lnu.se 

 

mailto:aa22pu@student.lnu.se
mailto:margaretha.hagberg@lnu.se


 

29 

 

Bilaga 2 Enkät 

Det kulturella arvet = Spår av det förflutna som i den här enkäten avses föremål, berättelser, 

traditioner, minnen och dofter som kan finnas i erfarenheter från de äldres tidigare liv. 

Bakgrundsfrågor 

1. Jag jobbar på… 

 

2. Jag jobbar… 

Dagtid Nattetid 

3. Jag är…  

Undersköterska Vårdare/Vårdbiträde 

4. Jag har jobbat inom den kommunala omsorgen i… 

0-1 år 2-5 år 6-10 år >11 år 

5. Jag är…   

__________ år  

6. Jag är… 

 

 

 

 

 

Man Kvinna 
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Kryssa i det svarsalternativ som passar bäst till påståendet 

 

Påstående 
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7. Jag använder det kulturella arvet 

i mitt arbete med de äldre. 

      

8. Jag anser att det kulturella arvet 

är viktigt i arbetet med äldre. 

      

9. Jag tror att det kulturella arvet 

har en positiv inverkan för de 

äldres välbefinnande. 

      

10.  Jag använder inte det kulturella 

arvet i mitt arbete med de äldre. 

      

11.  Jag vet att det kulturella arvet 

kan användas inom den 

kommunala omsorgen för att 

öka den äldres välbefinnande. 

      

 

12.  Jag tror inte att det kulturella 

arvet har en positiv inverkan för 

de äldres välbefinnande. 

      

13.  Jag ser möjligheter med att 

använda det kulturella arvet i 

arbetet med de äldre. 

      

14.  Jag ser problem med att 

använda det kulturella arvet i 

arbetet med de äldre.  
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15.  Jag har inte tillräckligt med 

kunskap för att använda mig av 

det kulturella arvet i arbetet med 

de äldre. 

      

16.  Jag tror att kontinuerlig 

användning av det kulturella 

arvet i arbetet med äldre skulle 

öka den äldres välbefinnande. 

      

17.  Jag har utrymme i min tjänst för 

stimulering av de äldres 

individuella upplevelser. 

      

 

18.  Om utrymme fanns i min tjänst 

skulle jag i arbetet med de äldre 

använda mig av föremål med 

anknytning till individens 

tidigare liv.  

      

 

 

 

19.  Jag har tillräckligt med kunskap 

för att använda mig av det 

kulturella arvet i arbetet med de 

äldre. 
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20.  Egna kommentarer: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 3 Emotionell skattningsskala 

 

FÖRE AKTIVITETEN/EFTER AKTIVITETEN 

 

 

Hur mår du just nu? 

Sätt ett kryss på den nedanstående skalan – ju närmare 

den glada gubben, desto bättre mår du, medan ett kryss 

mot det andra hållet visar att du mår sämre. 

 

 

Så här känner jag mig just nu! 

 

 

 

I------------------------------------------------------------------------I 
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Bilaga 4 Intervention  

2010-03-15 S2  

Modevisning 

Kaffeborden är trevligt dukade och en del äldre kommer tidigt. Många kördes av vårdpersonal 

och anhöriga. Visningarna går undan rätt fort och det hade vart bra om de äldre fick känna 

mer på tygerna och få en närmare titt. Det uppstår en dialog och aktivitet mellan 

mannekängerna och publiken. Avslutning med wienerbröd och kaffe. Mannekängerna sprider 

ut sig i rummet och samtalar med de äldre.  

”Jag har haft en sådan klänning”, åhh så fina spetsar”, säger en kvinna.  ”Modist heter det, en 

som gör hattar”, säger en man.  

2010-04-09 T1  

Samtal kring medeltiden och förberedelse inför medeltidsdagen 

Museet inleder med att prata om medeltiden. En äldre man frågar: ”När var medeltiden?”. Det 

tas upp bl.a. Heliga Birgitta, Gustav Wasa, slaget vid Hastings, Martin Luther, Drottning 

Margaretha etc. Samtal uppkommer om Kalmar unionen och en äldre dam uttrycker: ”Då var 

det flaggor och fullt av påskliljor i Kalmar”. När det hela avslutas pratar många om hur de ser 

fram emot medeltidsdagen och uttrycker sig: ”Det är ju klart att jag är mycket gladare nu, det 

trodde jag inte innan”. 

2010-04-19 T2  

Tala om egna minnen från dansbanor 

Det diskuterades kring olika dansbanor; Bäckåsängen, Breabrunnen, Idehult, Glömmingelund, 

Eklunda, Björklunda och Björket. Det fanns flera i varje socken. Det cyklades dit, någon hade 

åkt släp på en lättviktare. Efter konfirmationen fick ungdomarna gå på dansbanorna. Förutom 



 

35 

 

dans fanns där: luftgevärsskytte, pilkastning, kiosk, chokladhjul och lotteri, allt gav inkomster 

till föreningen. Det såldes kokt korv, kaffe, läsk (pommac, citronin, sockerdricka etc.) och 

släta bullar. Dansen började kl. 14.00-20.00. Björkar kunde det finnas, särskilt vid 

midsommar. Kulörta lampor hänger över dansbanan. I augusti papperslyktor vid kräfttid. 

Namn på orkestrarna diskuteras och kostnader. Det var dragspel som spelades, inte så mycket 

sång. Damerna hade klänningar (inga långbyxor), skor och sockars färg berodde på skornas 

färg. Parfym 4711. Herrarna rakar sig, tvättar håret, kammar det ordentligt, byter skor, borstar 

tänderna och cyklar sen cykla iväg. Det finns anställda ordningsvakter, ibland kommer även 

polisen.  

2010-04-19 S1 

Trivselträff 

Alla sätter sig till bords medans föremålen tas fram. Hattarna kommer först och alla får prova. 

Speciellt en dam, M är intresserad eftersom hon har jobbat i affär. U berättar att hennes 

mamma hade en kaffekvarn som hon satt med i knäet, länge… länge. På den tiden var det 

ingen stress säger hon vidare. Flera är intresserade av väskorna och speciellt G håller fast vid 

en väska väldigt länge. Han öppnar och stänger den om och om igen och tittar i den. 

Strykjärnen ger inte många reaktioner, inte heller locktången. Korsetten uppskattas av M. De 

virkade dukarna uppskattar av 2 damer som känner på dem och säger att de själva har virkat 

mycket. Förkläden tycker damerna är intressanta. Som även diskuterar hur de är sydda. Det 

kanske inte var så mycket för de äldre männen att titta på. Lite mer verktyg etc. hade nog 

fungerat. G berättar att termosen kunde komma på villovägar i skogen eftersom man lätt 

kunde fälla ett träd över den så den inte syntes. Hade vart bättre också om de hade möjlighet 

att själva gå runt och ta initiativ till att titta på de saker som deras ögon föll på, så att de inte 

fick saker och ting placerade framför sig. 
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2010-04-20 T3  

Tala om berättelser kopplade till föremål/krog 

”Gubben slog med lien och kärringen räfsade”, sa en man. En annan höll inte med utan sa: 

”Pigan räfsade och kärringen var inne och lagade mat”. ”Jag har varit med om det med, så 

jädra gammal är jag inte”, sa en man. ”Det var roligt att jobba med det på den tiden, då var det 

ingen jäkt”. ”Jag har hämtat mjöl vid kvarnen”. ”Då kom inte mjölet i påsar, sa en kvinna”. 

”Jag var med pappa vid Binga kvarn”. ”Jag skrev en uppsats om det i skolan”. ”Jag hade blivit 

alldeles mjölig om jag hade hjälpt till”. ”Stånka, det gör man när man blir trött”. ”Ost gör vi 

varje år”. ”Vasslegröt, smakar som risgrynsgröt. Blir över när man gör ost”.  

2010-4-21 S2  

Besök på museum med handelsbod/ fik  

Inne i matboden; ”Jag har hittat en kvarn”. G stiger fram och börjar pyssla med kvarnen. Det 

förs en diskussion kring vilket kött som maldes i kranen. G pekar på kvarnen: ”Här kommer 

köttet ut i små korvar”. G skruvar fast kvarnen i bordet: ”Man sätter inte fingrarna emellan. 

Jag vill inte dra för hårt för då blir det märken i bänken”. G tar upp stenhuggaren: ”Denna 

hugger man bort sten med”. U plockar upp vispen från bänken och ”snurrar” igång den. 

”Hämtade mjölk i dom”, G pekar på mjölkspännena.  

I skolan: Lite psalmer sjungs i skolan, flera nynnar eller sjunger med till ”Min klara sol…” 

och ”Tryggare kan ingen vara...”. Det räknas på kulramen, ”Ett, två, tre…”. ”Ja där kan du 

stå”, säger E. På väg ut från skolan får G syn på tegelpannorna som fångar hans 

uppmärksamhet. Han känner på dem och talar om sprickor och letar fel i konstruktionen. V 

får komplimang för sin blus och svarar ”Den duger till ett kafferep”. De vackra kaffekopparna 

påpekas flera gånger och de fina kakorna. Alla uppträder lugnt. 

 

Aktiviteter i juni som inte är med i studien 

2010-06-01S1Visa på gamla sysslor 

2010-06-02 T1 Medeltidsdag 
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Bilaga 5 Blankett för etisk egengranskning 

 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt eller motsvarande 

forskningsprojekt för rådgivande etisk bedömning/granskning  

 
Projekttitel: Det kulturella arvet - i omsorgen av de äldre 

 

 Projektledare: Anna Axén  

 Handledare: Margaretha Hagström  

   Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 

personuppgifter (enligt PUL eller personuppgifter om 

lagöverträdelser mm.) där forskningspersonerna inte 

uttryckligt givit sitt samtycke?   X  

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna (även sådant som ej avviker från 

rutinerna men som är ett led i forskningen)?   X  

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysisk eller psykiskt 

påverka forskningspersonerna (t.ex. behandling av 

övervikt)?   X  

 

 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  X  

 

 

5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, dementa eller psykiskt handikappade liksom personer 

i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller studenter 

som är direkt beroende av försöksledaren)?   X  

 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår 

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den 

enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer 

som kan 

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget 

men överdriv ej heller farorna). Minderårig skall i allmänhet 

ha målsmans godkännande 

(t ex enkäter i skolklasser). X    

 

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt 

i den skriftliga informationen till patient eller X    
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forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när 

som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 

betyg etc. 

 

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan 

kopplas till fysisk person) är anmält till registeransvarig 

person på respektive förvaltning (PUL-ansvarig). X    

 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och 

ansvariga för forskningspersonernas säkerhet är namngivna 

(prefekt, verksamhetschef eller motsvarande). X    

 

 

 

 

 


