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REFERAT 

Vi har i denne opgave undersøgt, hvilken betydning personalets omsorg på et privatdrevet 

demensplejehjem har for beboernes følelse af hjemlighed. Vi vil argumentere for, at 

omsorgen i høj grad er vigtig for følelsen af hjemlighed, og at Dagmarsminde formår at 

skabe den gode omsorg. Samtidig vil vi også belyse det paradoks, der opstår, når en 

institution skal fungere som et hjem. Med vores empiriske materiale har vi sammensat en 

analytisk model, der beskriver det tidslige perspektiv om omsorg i nutid, fortid og fremtid. 

Modellen bruges til at belyse, hvordan de på Dagmarsminde lykkedes med at skabe 

omsorg gennem alle tre tidsperspektiver. Til at bygge vores analyse op har vi ladet os 

inspirere af Daniel Millers teori om materialitet og Tim Ingolds teori om at bebo. 

Derudover har vi hentet inspiration fra Tidsskriftet Antropologi: Hus og Hjem. Teorierne 

bruges til at argumentere for vigtigheden af følelsen af hjemlighed og hjemmets 

indretning for mennesker. Gennem aktiv deltagerobservation, ustruktureret interviews og 

uformelle samtaler har vi indsamlet empiri, der viser os, at omsorgen på stedet ikke kun 

kommer til udtryk i relationen mellem beboerne og personalet, men også gennem 

indretningen af stedet og tankerne bag denne. Vi har selv indgået som en del af personalet 

på stedet og har derfor på egen krop erfaret omsorgens betydning. Vores argument for 

opgaven er at vise, hvordan Dagmarsminde drager omsorg for deres beboere gennem de 

tre tidsperspektiver. Samtidig vil vi vise, hvordan de modarbejdes i konstruktionen af 

hjem af bureaukratiske strukturer. Vi vil beskrive vigtigheden af de ældres følelse af 

kontrol og privatliv for deres hjemlighed og med det forklare, hvorfor det for institutioner 

er svært at skabe et autentisk hjem. Med analysen vil vi komme ind på vigtigheden af 

beboernes identitetsbevarelse og koble dette sammen med det autentiske hjem. Vi vil 

konkludere, at Dagmarsminde befinder sig i et krydsfelt mellem institution og hjem og 

derfor aldrig kan skabe en helt autentisk følelse af hjemlighed for beboerne. Vi vil i 

nærværende opgaven konkludere, at Dagmarsminde har skabt et hjem for beboerne inden 

for de rammer, som er gældende. Dette betyder, at Dagmarsminde aldrig vil kunne skabe 

et ægte hjem for beboerne på baggrund af stedets bureaukratiske restriktioner, som i 

Dagmarsmindes forstand, bliver til begrænsninger. Vi kan derudover konkludere, at 

hjemlighed også for mange er kædet sammen med uafhængighed, privatliv og kontrol 

over eget hjem. Det at blive ældre betyder som regel også en svækkelse af fysiske 

færdigheder og derfor også et øget behov for hjælp udefra, som fører til nedbrydningen 

af de ældres privatliv og selvstændighed. Konklusionen på dette er, at det at blive ældre 

og afhængig af andre også bliver en afvikling af hjemlighed.   
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INDLEDNING 

I de senere år er der opstået en øget opmærksomhed omkring sygdommen demens. Lige 

nu anslås det, at omkring 35.100 mennesker over 65 år lever med demens, og at dette tal 

forventes at vokse med 15.000 mennesker om året (Sundheds- og Ældreministeriet 2017). 

På baggrund af den demografiske udvikling har man fra politisk side lavet en 

demenshandleplan, som skal gøre Danmark og alle landets kommuner mere 

demensvenlige. På Dagmarsminde har man i snart to år arbejdet på at skabe et trygt og 

hjemligt plejehjem for mennesker med svær demens. Her arbejder man ud fra en tanke 

om, at omsorg kan fungere som den primære behandlingsmetode i plejen af mennesker 

med demens. Denne form for omsorg blev grundlaget for vores feltarbejde og senere 

analyse. Nærværende opgaver ønsker derfor at undersøge, hvordan omsorg konstitueres 

gennem indretning og arbejdsmetoder. Vi ønsker at finde ud af, hvordan man på 

Dagmarsminde skaber en følelse af hjemlighed, og derfor besluttede vi os for, at vores 

informantgruppe skulle bestå af beboerne, personale, ledelse og pårørende på stedet. Vi 

vil tage udgangspunkt i følgende problemstilling:  

 

Med udgangspunkt i demensplejehjemmet Dagmarsminde ønsker vi at undersøge 

personalets måde at drage omsorg for beboerne på, og hvordan denne omsorg er tæt 

knyttet til følelsen af hjem. 

 

Vi har på baggrund af personalets arbejdsmetoder valgt at analysere disse ud fra et 

perspektiv om tid - nutid, fortid, fremtid.  Til denne analyse har vi valgt at tage 

udgangspunkt i en model, som vi selv har konstrueret, der skal beskrive hvilken proces, 

som skaber vejen til omsorgen på Dagmarsminde.  

Gennem nutiden og fortiden vil vi beskrive, hvordan personalet og ledelsen forsøger at 

konstruere et hjem og drage omsorg for beboerne gennem identitetsbevarelse, kendskab 

til den enkelte beboer og særpræget indretning. Vi vil beskrive, hvordan Dagmarsminde 

befinder sig i et krydsfelt mellem institution og hjem. Gennem det analytiske 

tidsperspektiv om fremtiden vil vi beskrive, hvordan Dagmarsmindes syn på alderdom 

kommer til udtryk gennem deres arbejde med mål og ambitioner for beboerne. Vi vil med 

analysen argumentere for, hvordan Dagmarsminde drager omsorg for de demente 

mennesker gennem tid. 
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Derudover vil vi argumentere for, hvordan Dagmarsminde aldrig helt vil kunne frigøre 

sig fra det institutionelle udtryk og dermed ikke kunne skabe et autentisk hjem for de 

ældre. Samtidig vil vi argumentere for, at graden af privathed og kontrol er styrende for 

følelsen af hjemlighed. Analysen er underbygget af teoretiske perspektiver omkring 

relationen mellem menneske og materialitet samt perspektiver omkring det at bo og bebo. 

Vores argument for denne opgave er, at Dagmarsminde med succes har skabt en følelse 

af hjem indenfor de rammer, som gør sig gældende for stedet. Dette være sig 

bureaukratiske strukturerer, som modarbejder følelsen af hjem samt de ældres fysiske og 

psykiske begrænsninger, som gør, at deres privatliv og kontrol over eget hjem langsomt 

afvikles.  

FELTEN/KONTEKST 

Dagmarsminde er et privat plejehjem for mennesker med svær demens. Det er stiftet og 

bygget af May Bjerre Eiby, og huset stod færdig den 1. februar 2016. May besluttede sig 

for at bygge et plejehjem for mennesker med svær demens, fordi hun gennem egen 

erfaring i sygeplejen oplevede, at det var her, systemet svigtede allermest. Hun ville skabe 

et sted, hvor omsorgen var sat i højsæde, og hvor både beboere og pårørende følte sig 

velkommen. Dagmarsminde er en specialdesignet omsorgsoase1, som vægter beboernes 

livsglæde og velvære højt. Omsorgen er det, Dagmarsminde vægter højest, og på deres 

hjemmeside beskrives omsorgen således: ”Relationen til vores beboere er omsorgsfuld. 

Vi medtænker omsorg i alle handlinger. Omsorg handler om være der for hinanden, når 

behovet er der. Vores forståelse af omsorg bygger på et menneskesyn, der går ud på, at 

vi er mennesker i kraft af hinanden. Det vil sige, at vi alle betyder lige meget i alle 

sammenhænge, og at vi gensidigt udvikler os menneskeligt, når vi er sammen.” 

(Dagmarsminde 2018). Dagmarsminde arbejder ud fra værdier om respekt, anerkendelse, 

omsorg og nærvær. Omsorg er for Dagmarsminde fundamentet for deres værdisæt og er 

udgangspunktet for al interaktion på stedet og kilden til handling. Et værdisæt som 

indebærer respekt for alle på stedet, både beboere og kollegaer, anerkendelse af de 

forskelligheder Dagmarsminde rummer, og personalets meget nærværende 

tilstedeværelse. Udover deres værdier har Dagmarsminde også valgt at indrette stedet 

”hjemligt”.  

                                   
1 ”Ganske simpelt fordi relationen til vores beboere er omsorgsfuld – og fordi plejehjemmet skal være et 
forfriskende sted, beboerne nyder at være” – Dagmarsmindes egen definition (Dagmarsminde 2018).  
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Stedet er derfor indrettet med møbler, som vi alle kan huske fra vores forældres eller 

bedsteforældres hjem, og netop dette er med til at skabe en god stemning og behagelig 

følelse af tilpashed.  

En af de udfordringer, som Dagmarsminde har stødt på i indretningen af stedet, er, de 

strukturelle regler som pålægges dem, fordi de er en offentlig institution. Dette har 

betydet, at Dagmarsminde befinder sig i et krydsfelt mellem hjem og institution, og at 

dette krydsfelt bliver stedets paradoks. Dette paradoks er det, som nærværende opgave 

vil beskæftige sig med for, hvordan skaber man et hjem i krydsfeltet mellem det offentlige 

og det private? 

ANTROPOLOGISK METODE 

De metodiske overvejelser, vi gjorde os inden feltarbejdets start, drejede sig i høj grad 

om de klassiske metoder om deltagerobservation, interviews, positioneringer osv. Hvad 

vi ikke brugte så meget tid på, og hvad vi senere opdagede var helt centralt for vores felt, 

var studiet af det hjemlige. Ved at vælge en felt som Dagmarsminde bevægede vi os væk 

fra det klassisk antropologiske, nemlig studiet af det fremmede, og ind i en mere broget 

antropologisk verden, nemlig studiet af det kendte og vante. Vi har både under feltarbejdet 

og efter feltarbejdet stødt på problematikken omkring studiet af det kendte. Det har nogle 

gange været svært for os at distancere os og se materialet med andre øjne. Med inspiration 

fra Pierre Bourdieu (Bourdieu 1980) og Michael Jackson (Jackson 2005) kan man sige, 

at det sværeste ved at studere det hjemlige er dets kompleksitet, fordi det netop er hjemligt 

for antropologen. Vi tvinges derfor til at tænke over vores egen forståelse af det hjemlige, 

som for os indebærer følelsen af tryghed og gode stemninger. For at fortsætte i Bourdieus 

teorier kan man sige, at hjemligheden er habitueret i os, og at vi sjældent ligger mærke til 

de ting, vi gør, som gør det hjemligt (Bourdieu 1980). Derudover understreger Jackson 

vigtigheden af det antropologiske studie af det hjemlige. Han mener nemlig, at 

antropologien i høj grad er en videnskab om, hvordan mennesker har hjemme i verden 

(Jackson 2005). Med disse to perspektiver kan vi understrege vigtigheden af netop vores 

studie med argumentet om, at studiet af det nære og hjemlige også er antropologisk, det 

handler om, hvordan mennesker har hjemme i verden. Det centrale for vores metodiske 

overvejelser er “blot”, at vi skal være opmærksomme på, at vi hele tiden befinder os i en 

felt, hvor vi føler os hjemme.   
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Vores primære fokus med denne metodiske opgave var, at indtræde i en felt hvori alle på 

Dagmarsminde skulle udgøre vores informantgruppe. Vi ønskede at undersøge, hvordan 

hjemlighed indgik i Dagmarsmindes metoder, og vi ønskede at erfare den hverdag, som 

de oplever den på stedet. Da beboerne er svært demente, var den bedste vej til at erfare 

deres hverdag gennem engagerende og deltagende observation. Denne metode blev derfor 

vores udgangspunkt for feltarbejdet. 

KOMPLET DELTAGEROBSERVATION 

Vi vidste fra start, at vi ville gennem erfaring på egen krop, lære personalets hverdag 

bedre at kende. Vi ønskede på den måde en aktiv deltagerobservation, som ifølge James 

Spradley betyder, at man gør, hvad ens informanter gør (Spradley 1980:60). Dette, 

hævder Spradley, er med til, at antropologen bedre kan lære feltens kulturelle regler om 

adfærd. Da Spradley hævder, at denne metode fordrer udelukkende observation i starten, 

valgte vi at kombinere denne med den komplette deltagelse (ibid:60-61). Dette betød, at 

vi gennem observationer i starten lærte om de kulturelle koder på stedet og efter at have 

lært dem, begyndte vi at deltage i plejen af de ældre. Spradley skriver dog, at det farlige 

ved den komplette deltagelse er, at det bliver endnu svære for antropologen af studere 

felten (ibid:61-62). Vi mener dog, at denne aktive form for deltagerobservation er vigtig 

og meget central for vores studie, fordi vi gennem erfaring får en bredere og bedre indsigt 

i vores felt, og hvad den indebærer. Vi fik derfor lov til at indgå som en del af 

plejepersonalet gennem hele feltarbejdet. Vi fik gennem denne metode indgående 

kendskab til beboerne og deres ”særheder” samt personalets arbejdsopgaver. Dette har 

betydet, at vi har deltaget i al form for aktivitet på stedet, vi har været på Dagmarsminde 

i alle vagtlag og har et dybdegående kendskab til deres hverdag. Vi har været med til at 

vække beboere, lave morgengymnastik, folde servietter og lave frokost og meget andet. 

Vi har gennem denne metode fået kendskab til, hvordan de ansatte arbejder, og vi kan i 

kombination med de ustrukturerede interviews sammenholde, hvad de siger, og hvad de 

gør. 

 
INTERVIEWS 

Vi har med udgangspunkt i Bernard Russells definitioner på de forskellige former for 

interviews valgt at benytte os af henholdsvis ustrukturerede og uformelle interviews 

(Russell 2011). Russell beskriver, hvordan interviewsituationen er kendetegnet ved 

graden af kontrol, og der findes derfor mange forskellige former for interviews, som 

producerer forskellige former for data (Russell 2011:156).  
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For de ustrukturerede interviews gælder det, at intervieweren har en klar plan for, hvad 

interviewet skal handle om, men samtidig karakteriseres denne type af interviews også 

for sin minimale kontrol over informantens svar. Ideen med disse interviews, hævder 

Russell, er at få informanten til at åbne og udtrykke sig på sin egen måde i deres eget 

tempo (ibid:157).  

Det gode ved denne type interviews er, at man får bygget en god rapport til den 

interviewede, og de derfor føler sig mere trygge ved interviewsituationen (ibid:158). 

Derudover gjorde vi brug af en anden form for interviews, som Russell kalder uformelle 

interviews (ibid.156). Disse interviews er karakteriseret gennem minimal kontrol og 

struktur og kan i vores feltarbejde sidestilles med den helt almindelige samtale. Denne 

form for interviewstruktur er med til at skabe tryghed mellem informanten og 

antropologen og giver ofte mulighed for at opdage nye spændende emner og temaer i 

felten (ibid:156).  

 
USTRUKTUREREDE INTERVIEWS 

Vi har gennem de ustrukturerede interviews fået kendskab til personalet, hvordan de er 

havnet på Dagmarsminde, og hvilke tidligere arbejdspladser de har haft. Gennem de 

ustrukturerede interviews erfarede vi, hvordan de ansatte oplevede en kontrast mellem 

deres tidligere arbejdsplads og Dagmarsminde, her blev det klart for os, at Dagmarsminde 

skiller sig ud fra andre plejehjem. Det blev tydeligt for os gennem de forskellige 

interviews hvor respekterede, accepterede og anerkendte de ansatte følte sig  

på stedet, noget som de ikke havde oplevet før. De kunne være sig selv nu. Derudover har 

vi gennem interviews med de ansatte fået dem til at sætte ord på de værdier, de føler er 

vigtige på stedet, værdier som tryghed, respekt og omsorg, samt bedt dem forklare, hvilke 

praktiske og håndgribelige ting de gør i hverdagen for at leve op til disse værdier. Det 

blev tydeligt gennem interviews og den deltagende observation, hvor højt de vægter ting 

som tændte stearinlys, et veldækket bord med servietter og hyggelig musik i baggrunden. 

Mange af de ansatte havde svært ved helt konkret at beskrive dette og sagde tit, hvordan 

at de satte sig selv i beboerens sted, en arbejdsmetode som går igen hele tiden. Gennem 

interviews og observation fandt vi ud af, hvorledes det at sætte sig i beboerens sted blev 

en referenceramme i alt, hvad personalet foretog sig.  
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UFORMELLE INTERVIEWS 

Vi ønskede ikke blot at se hverdagen fra de ansattes perspektiv, men også fra beboernes. 

Det blev klart, hvordan at personalet respekterede og anerkendte det, som beboerne 

udtrykte, og at de ting, de sagde, ikke blot opfattedes som volapyk. Dette blev vores 

inspirationskilde til at forstå den verden, som beboerne oplever og erfarer. Gennem 

uformelle interviews og samtaler snakkede vi med beboerne og fik et indgående kendskab 

til dem og deres fortid.  

Det blev klart for os gennem denne metode, hvor vigtigt det er, at personalet har et 

kendskab til de demente menneskers liv og præferencer. Det blev tydeligt for os gennem 

samtaler med beboerne, hvordan deres identitet også bliver bekræftet gennem deres 

personlige ejendele på værelset, som for dem er meget mere en blot en genstand. Det 

vigtigste, vi fandt ud af gennem uformelle samtaler med beboerne, var, den hverdag de 

lever i. En hverdag som indebærer frustration, angst og sorg, og vi oplevede hvor vigtigt, 

omsorgen og bekræftelsen fra andre mennesker er for de demente og deres velvære. Det 

blev tydeligt for os, hvor ødelæggende og nedbrydende en ensom hverdag ville være for 

dem, og gennem dette perspektiv blev det klart, hvor vigtigt personalets nærværende og 

omsorgsfulde tilgang er for forståelsen af livet med demens. 

 

LYD 

Hverdagen på Dagmarsminde er svær at beskrive gennem tekst og ord for, hvordan 

beskrives stemninger autentisk? Dette spørgsmål er helt centralt for vores metodiske 

overvejelser omkring lyd. Vi har brugt lyden til at fange de særegne og unikke 

stemninger, som er på Dagmarsminde og gennem disse forsøgt at beskrive stedet 

autentisk. Disse lydoptagelser har været en stor hjælp for bearbejdningen af vores 

materiale. Vi har gennem gennemspilninger af lydklip fundet frem til centrale pointer 

omkring musikkens betydning og personalets meget positive og imødekommende adfærd 

overfor beboerne. Vi har gennem lyden optaget mange af de uformelle samtaler, vi har 

haft med beboerne og kunnet erfare deres hverdag og måde at udtrykke den på gennem 

vores gennemspilningerne af optagelserne. Disse lydoptagelser har været centrale for 

vores senere analytiske arbejde, da vi gennem hele opgaven har ønsket at beskrive den 

hverdag, som opleves på Dagmarsminde, og som vi ved endt feltarbejde vil beskrive som 

helt unik. 
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SPØRGESKEMA 

Vores kvantitative arbejde udformede sig i en spørgeskemaundersøgelse, som havde til 

formål at undersøge den brede befolknings opfattelse af hjemlighed samt deres syn på 

offentlige institutioner såsom sygehuse og kommunale plejehjem (se bilag 10). Til dette 

valgte vi derfor en meget bred population af individer (Hansen & Andersen 2009:77). Vi 

udvalgte vores stikprøve gennem Facebook, og vi brugte altså en form for simpel tilfældig 

udvælgelse til at finde de personer, som skulle udgøre vores stikprøve (ibid:79-80).  

Vi ønskede, at vores stikprøve skulle repræsentere så bred en befolkningsgruppe som 

muligt altså en meget bred aldersgruppe. På vores centrums- og delingsmålinger kunne 

vi se, at modusalderen var 21 år (Andersen & Jakobsen 2004:38). Dette skyldes til dels 

mediet i sig selv og dets brugere, samt aldersgruppen som vores venner på Facebook 

udgør. Man kan derfor argumentere for, at repræsentativiteten af vores stikprøve ikke er, 

som vi ønskede, men snarere repræsenterer vores stikprøve en yngre gruppe (Hansen & 

Andersen 2009:23). Dette betyder altså, at de data, vi har fået fra materialet, ikke kan 

bruges til at sige noget om, hvad den generelle befolkning mener om hjem og offentlige 

institutioner, men den kan dog sige noget om, hvad den yngre befolkning mener. 

Den data, vi primært har brugt i vores bearbejdelse, har været respondenternes brug af 

ord. Vi valgte at undersøge, hvordan man beskrev sit hjem med et enkelt ord, overfor 

hvordan man beskrev sygehuse og kommunale plejehjem. Herefter oplevede vi, at ordene 

enten var negativladet, positivladet, eller neutrale, og vi valgte at inddele ordene i 

førnævnte kategorier. Kategorierne blev valgt ud fra en subjektiv idé om, hvad der er 

positivt, negativt og neutralt, hvilket kan være en fejlkilde til misforståelse. Dette er derfor 

også noget, vi har været opmærksomme på i vores databehandling. I kategoriseringen af 

ord var vi konsekvente, så vi sikrede os, at de ord, som gik igen flere gange, også kom i 

de samme kategorier. Dette kunne f.eks. være farver, som alle kom i den neutrale kategori. 

Dette var den eneste deciderede manipulation, vi foretog på vores data.  

  

Vi har gennem hele vores feltarbejde på Dagmarsminde haft mulighed for at indtræde i 

flere forskellige positioneringer både som den distancerede observatør og som den 

engagerede lærling. Vi har dog på intet tidspunkt ønsket at være usynlige og har gennem 

hele vores kvalitative arbejde været bevidste om vores egen tilstedeværelse. Demente 

mennesker erfarer verden meget mere gennem sanserne, end vi gør.  
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Dette betyder, at de er ekstremt opmærksomme på det, der foregår omkring dem, og vi 

har derfor ikke kunnet undgå at engagere os i felten, hvis ønsket om en naturlig omgang 

med informanterne skulle opfyldes. 

ETISKE OVERVEJELSER  

Fra projektets start af gjorde vi os mange overvejelser omkring vores egen positionering 

i felten. Vi vidste, at vi både skulle indgå som en del af personalegruppen og samtidig 

være der af forskningsmæssige årsager gennem vores position som 

antropologistuderende.  

Tavshedspligten var både gældende for beboerne på Dagmarsminde såvel som personalet, 

og det sidstnævnte især da det senere i vores analytiske proces kom frem, at en stor del af 

vores empiri er fokuseret på personalets gøren (ASA 2011:3-5). I en artikel om 

formidlingspligt sat overfor tavshedspligt beskriver Charlotte Bredahl Jacobsen og 

Katrine Schepelern Johansen den problematik, man kan stå i som antropolog, når ansvaret 

for tavshedspligten i forhold til ansvaret for informanterne sættes overfor det empiriske 

ansvar som antropolog, når empirien skal videreformidles (Jacobsen & Johansen 2009). 

Vi har derfor valgt kun at nævne ledelsen ved navn og ladet alle andre af vores 

informanter forblive anonyme i den grad, det nu kan lade sig gøre, når stedet nævnes ved 

navn. Dette valg er ikke kun taget på baggrund af tavshedspligten, men også fordi vi 

vurderede, at det ikke var vigtigt for argumentet i opgaven, at vi nævnte informanterne 

ved navn. I stedet ønskede vi et fokus på Dagmarsminde som helhed. 

Antropologerne Tine Tjørnhøj-Thomsen og Helle Ploug Hansen diskuterer et andet typisk 

antropologisk dilemma, der opstår ved den dobbeltpositionering mellem nødvendig 

involvering, som det kræver, for at vores informanter har tillid til os, samtidig med den 

distancering antropologi som videnskab kræver (Tjørnhøj-Thomsen & Hansen 2009:226; 

ASA 2011:8). For vores tilfælde var det gældende i forhold til den aktive 

deltagerobservation, vi benyttede os af, da vi oftest tog del i hverdagens gøremål for 

personalet på stedet. Det gjorde, at vi til tider oplevede det svært at trække os tilbage for 

at observere, da vi følte et ansvar over for beboerne og personalet.   

Vi har i forbindelse med feltarbejdet også gjort os en del etiske overvejelse om, hvordan 

man udfører feltarbejde blandt mennesker med en sygdom som demens. Vi besluttede os 

for, at i samspil med samtykke fra pårørende og beboerne selv, at beboerne skulle indgå 
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som vores informanter, da de fleste beboere på stedet ikke har nogen værge og derfor 

juridisk set kan tale for sig selv (ASA 2011:4). 

Vi har også overfor personale og pårørende fortalt om feltarbejdets formål først inden 

feltarbejdets start gennem en pjece sendt til personale og pårørende og senere gennem 

mundtlig formidling i felten (ASA 2011:2; Tjørnhøj-Thomsen & Hansen 2009:229). 

Vores gatekeeper May er stifter og leder af Dagmarsminde, og vi har fra start af været i 

dialog med hende omkring vores formål med feltarbejdet, men selvom vi har fået den 

primære tilladelse af May, har vi også været opmærksomme på, at bede beboere, 

pårørende og personale om tilladelse til eksempelvis at optage lyd, men også mundtligt 

samtykke omkring projektet (Tjørnhøj-Thomsen & Hansen 2009:228). 

OMSORG GENNEM TID  

Vi har i vores analyse valgt at analysere personalets arbejdsmetoder ud fra et tidsorienteret 

perspektiv. Denne analyse beror sig på deres egen italesættelse af vigtigheden af omsorg, 

og vi har igennem deres egne udtalelser og vores observationer fundet frem til, hvordan 

at personalet drager omsorg i nutiden med udgangspunkt i fortiden og med henblik på 

fremtiden. Vi har til denne analyse udformet nedenstående model, som skal beskrive, 

hvordan man ud fra Dagmarsminde kan definere processen mod “den gode omsorg”.  

 

ANALYTISK PROCESMODEL 
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OMSORG I NUTIDEN 

Vi sidder i sofaen og ser en gammel dansk film. Kaffen, teen og kagen er serveret, og 

jeg sætter mig ved siden af den ene af beboerne. Jeg spørger om lov først, og får et smil 

og et ”ja da” tilbage. Vi sidder begge i den store lædersofa og kigger på fjernsynet. Det 

er en sofa, hvor man ikke kan undgå at falde tilbage i ryggen, og det gør jeg naturligt 

også. Jeg lægger min arm på sofakanten bag hende, og langsomt kan jeg mærke, at hun 

rykker sig tættere og tættere på mig, og pludselig sidder vi helt tæt, jeg med armen om 

hende, og hende med hovedet hvilende på min skulder. Vi sidder bare og siger 

ingenting. Ingen af os rækker ud efter kaffen, vi sidder bare helt tæt. Tidligere har det 

været svært for mig at føre en længere samtale med hende, men i det øjeblik her, føles 

det ikke længere sådan. Koncentrationen er skarp og vi taler om lidt af hvert, joker 

sammen og griner. Jeg oplever, at det nærvær, der opstår mellem os, er med til at skabe 

en bedre og tættere kontakt til hende. 

  

Casen her er taget fra vores feltnoter fra en af de første dage på feltarbejdet. Det er en af 

de første gange, vi for alvor får øjnene op for Dagmarsmindes arbejdsmetoder om nærvær 

og omsorg og udover det, er det en direkte føling på kroppen som følge af 

deltagerobservation. Eksemplet repræsenterer Dagmarsmindes vision om at skabe en 

omsorgsoase for sine beboere. Der skal være tid og rum til den enkelte, og omsorgen skal 

medtænkes i alle handlinger (Dagmarsminde 2018). Det er samværet, der er i fokus, og 

man arbejder ud fra en antagelse om, at medicinering af mennesker med demens kan 

nedsættes kraftigt, hvis man i stedet fokuserer på omsorg, nærvær og berøring. Netop det 

at skabe tryghed gennem omsorg og nærvær var oftest noget, vi hørte personalet sige, når 

de skulle beskrive deres arbejdsopgaver. Casen ovenover giver et eksempel på den 

tryghed, beboerne føler, når de kan mærke nærværet fra personalet. Personalets rolle på 

Dagmarsminde er helt central for de relationer beboerne har. 

 

SOCIALE RELATIONER SOM UDVEKSLINGSFORHOLD 

Gennem vores interviews og deltagerobservation med personalet har vi fået et stærkt 

indblik i, hvilke værdier personalet arbejder ud fra. Den enkelte beboer er i fokus, og det 

kendskab, personalet har til alle beboer, kommer til udtryk, når de hjælper dem i 
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dagligdagen. Vores ustrukturerede interviews viste os, hvor vigtige personalets egne 

værdier og personligheder er for stedet, og de resultater man ønsker at skabe.  

Til et interview udtalte en de ansatte sig således:”… og hver eneste dag jeg er på arbejde 

her, der kan jeg bare mærke, at jeg får brugt mig selv, og der er plads til og tid til, at man 

bare kan være nærværende og bare være i øjeblikket og se, hvad der opstår og være 

tålmodig og give plads, det jo fantastisk”. Citatet viser de personlige værdier, som 

personalet tager med sig ind i deres arbejde med beboerne. De ønsker at skabe de bedst 

mulige vilkår for dem, og for mange ansatte er Dagmarsminde mere end blot et arbejde. 

Vi mener, at netop de egenskaber ved personalet, er vigtige for den omsorg, vi ser på 

stedet. For beboerne fungerer personalet også som en referenceramme, når de bliver i 

tvivl om ting i deres hverdag, som f.eks. hvor de bor, eller hvornår deres pårørende 

kommer på besøg. Personalet bliver deres direkte kontakt og sociale relation, som fylder 

en stor del i alle beboernes hverdag. Det ser vi også gennem den daglige avis- og horoskop 

oplæsning, hvor deres tydelige kendskab til hver enkelt beboer er med til at skabe en 

positiv stemning omkring bordet, hvor deres forskellige egenskaber fremhæves i et 

positivt lys. Det samme gælder den daglige gymnastik, hvor man fokuserer på, hvad 

beboerne kan i stedet for, hvad de ikke kan for på den måde at skabe succesoplevelser for 

den enkelte. Når beboernes personligheder fremhævedes ved f.eks. 

horoskopoplæsningen, så vi ofte, at personalet nævnte sig selv eller anden kollega, og det 

skabte et ”vi-skab” omkring bordet, når det skete. Det er vigtigt, at personalet også giver 

noget af sig selv, så der ikke opstår en misbalance i relationen mellem beboer og 

personale. Netop ved at gøre det kan de være med til at skabe de relationer, der gør sig 

gældende i et hjem, mellem individerne og på den måde skabe autentiske oplevelser af 

hjemlighed. Autenticitet og dets vigtighed for institutioner, der ønsker at skabe hjem for 

dets beboere, er noget, som Susanne Højlund taler om i sin artikel Hjemlighed som 

velfærdsparadoks, der diskuterer hjemlighed på en miniinstitution. Her beskriver hun det 

som et ulige udvekslingsforhold mellem personale og beboere (Højlund 2009:56). 

Højlund argumenterer for, at hjemlighed skabes nemmere, hvis begge parter deltager i et 

balanceret udvekslingsforhold, som i vores felt udtrykkes gennem det at dele personlige 

historier. Et andet eksempel fra vores felt er, at mange af de ansatte medbringer deres 

børn til sociale arrangementer. Noget som ifølge Højlund er med til at styrke balancen i 

udvekslingsforholdet (ibid:57). Hun mener, at det er med til at skabe den autentiske 

følelse af hjem, fordi man skaber en relation, der bygger på, at begge parter giver noget 

af sig selv, så balancen i udvekslingsforholdet er ligeværdigt (ibid:57). 
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TID TIL OMSORG 

Fra ledelsens side af har man et ønske om at skabe et hjem for beboerne, og de er derfor 

meget bevidste om valg af indretningen, som vi senere i analysen vil komme ind på, og 

materielle ting såsom personlige ejendele, som man mener, er forbundet med hygge og 

hjem. Helt konkret har man fra ledelsens side af valgt, at der altid skal være stearinlys 

tændt i fællesområdet og hver gang der dækkes bord, skal servietterne foldes pænt. 

Stearinlysene skal altid være tændt og må ikke brænde ned, og de bliver næsten til et 

symbol på den tilstedeværelse i nuet, man ønsker af personalet. De to ting tillægges en 

værdi, som er med til at skabe den hjemlige atmosfære, man ønsker. Det er et helt bevidst 

valg, man har taget fra start af i forhold til personalegruppen: ”… Så i virkeligheden så 

skabte vi faktisk en mulighed for dem, for at de skulle begynde og tage sig af noget andet, 

og det havde de meget svært ved. Men nu har de nemt ved det, nu er de en samlet gruppe, 

som har gjort det længe … ”. Muligheden her er, at personalet i stedet fokuserer på 

relationerne mellem dem og beboerne fremfor alt for mange praktiske opgaver. Det 

betyder ikke, at de har mindre at lave, tværtimod, men ændringen af prioriteringen er med 

til at skabe rum for den essentielle del af plejen, som handler om at skabe tryghed for det 

enkelte menneske. 

Ledelsen fokuserer i høj grad på, hvad kropssproget gør for folk med demens og især i 

relationen mellem personale og beboer. Man ønsker en personalegruppe, hvor hver enkelt 

person er med til at skabe den hyggelige og hjemlige atmosfære, man stræber efter. Et 

personale, der kan se beboerne i øjeblikket og forstå de behov, de måtte have lige nu. 

Dette inkluderer f.eks. evnen til at være nærværende, som bl.a. kan komme til udtryk 

gennem at kramme en beboer, hvis de har en dårlig dag. Berøring spiller derfor en 

væsentlig rolle i nærværet. Begge dele er noget, vi oftest så i løbet af vores feltarbejde. 

Der var altid fysisk kontakt mellem personalet og beboerne, dette kunne været en hånd 

på skulderen eller holden i hånden. Personalegruppen var derfor sammensat ikke kun på 

baggrund af uddannelse men i lige så høj grad personlighed. Det er klart, at med hensyn 

til planlægning i forhold til medicin og dosering, at det krævede et personale med 

tilladelse til de ting. Men oftest var personalet også valgt ud fra et mere personligt og 

værdimæssigt grundlag i forhold til, hvordan deres arbejdsværdier passer til dem, der er 

gældende på Dagmarsminde. Helt konkret ønsker man fra ledelsen side af, et personale 

der kan arbejde i nuet.   
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At arbejde i nuet 

At arbejde i nuet er en af de centrale dele af Dagmarsmindes arbejdsmetoder, mener vi. 

Ledelsen ønsker, at man arbejder i nuet og fokuserer på det, der er der lige nu, men 

samtidig også, at personalet arbejder med en struktureret tidsplan, hvor man arbejder ud 

fra en større forståelse for, hvordan dagen skal forløbe, og at tiden skal overholdes for, at 

alle ting kan nås. Der er derfor tale om en selvmodsigelse, som kan gøre det vanskeligt 

for netop denne vision om at arbejde i nuet. 

 

HJEMLIGHED SOM KRYDSFELT 

Med inspiration fra Højlunds artikel vil vi drage en parallel til Dagmarsminde. Højlund 

argumenterer for, at der grundlæggende i den danske velfærdsstat opstår et paradoks, når 

man forsøger at skabe et hjem på offentlige institutioner (Højlund 2009). I forsøget på at 

skabe et hjem på en institution vil man blive mødt af nogle bureaukratiske regler, noget 

som vi også så på Dagmarsminde. Dette kunne f.eks. være belysning eller 

nødudgangsskilte. De er med til at fjerne det autentiske omkring hjemmet, og på den måde 

bliver Dagmarsminde mindet om, at de befinder sig i krydsfeltet mellem hjem og 

institution. Hun argumenterer for, at man må forstå institutioner i den danske velfærdsstat 

ud fra idealet om hjem som en bagvedliggende med- og modspiller (ibid:64). Paradokset 

opstår, når idealet om hjem og det autentiske skal kombineres med bureaukratiske regler 

om en offentlig institution. 

Højlunds informanter vægter tryghed og omsorg højt, og for dem er det to centrale 

forståelser af hjem. Dette ses tydeligt, da en af hendes informanter, en 15-årig ung på 

stedet udtaler, at omsorg og tryghed er med til at definere et hjem for ham (ibid:55). For 

at skabe netop den tryghed og yde den omsorg kræver det, at man indgår i et 

udvekslingsforhold personale og beboer imellem for at skabe en følelse af autenticitet, 

som har stor betydning for menneskers følelse af tilhørsforhold (ibid:64). For Højlunds 

informanter er det også vigtigt for de unge at have et godt forhold til pædagogerne for at 

opnå trygge relationer, der forekommer i et hjem. Derfor giver det mening, når personalet 

på Dagmarsminde f.eks. fortæller personlige historier fra deres eget liv, fordi det er en 

måde, hvor man fastholder det reciprokke forhold parterne imellem. Det er med til at give 

beboerne en følelse af det ægte, den autentiske relation som mennesker forbinder med et 

hjem. På den måde får man beboerne til at føle sig i trygge omgivelser. Ifølge filosoffen 

Charles Taylor er individerne medskaber af et rum, hvor man gør autenticitet til en vigtig 

social værdi, og det er med til at skabe identitet gennem anerkendelse og socialt samvær 
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(Taylor 1991). Når vi i felten ser, at personalet fokuserer på beboernes stærke sider og 

anerkender dem ved f.eks. at inddrage en beboer i gymnastikundervisningen, er det med 

til at styrke identiteten. Et andet eksempel er det sociale rum, man skaber på 

Dagmarsminde for beboerne ved at lade dem hvile sig i fællesrummets stole, for så er de 

stadig til stede i det sociale samvær og får på den måde styrket deres identitet.  

 

OMSORG MED UDGANGSPUNKT I FORTIDEN 

Vi alle sidder omkring bordet, klokken er 18:15 og vi får serveret brunkål og flæsk. En 

ansat sidder vedsiden af beboeren for bordenden. Der sidder hun hver dag, fordi hun 

kan lide at have overblikket, det har hun nemlig altid haft. Vi snakker om hendes 4 børn, 

og hvad de arbejder med til dagligt. Kvinden mistede for nyligt sin datter. Hun fortæller 

selv med grådkvalt stemme, hvordan, at hendes eneste datter var skizofren, og at hun 

ikke længere ønskede at være her og derfor tog sit eget liv. Den ansatte lytter, og det er 

tydeligt, at hun føler empati for beboeren. Hun tager hende i hånden, da kvinden får 

tårer i øjnene. Snakken omkring bordet er ikke påvirket af hvad der sker nede i vores 

ende, men jeg mærker, hvordan vi omkring beboeren bliver påvirket. Jeg bliver i denne 

situation mindet om den barske del af det at blive ældre. Mange af beboerne på stedet 

er fælles om diagnosen demens, men mange deler også sorgen. Sorgen ved at miste en 

ægtefælle eller sorgen ved at miste et barn.  Der deles tit erfaringer og oplevelser fra 

deres levede liv, for det kan de huske. Spisebordet bliver erfaringernes og historierne 

udvekslingssted, her er de et fællesskab. Beboernes fortid er det de husker aller tydeligst 

og det er her beboerne kan relatere til hinanden. De kan huske hvad man spiste 

dengang, hvordan det var under 2. verdenskrig og de kender alle følelsen af at miste en 

de har kært.  I en ellers kaotisk hverdag, hvor det kan være svært og finde rundt i dag 

og nat, og op og ned, finder de demente ro i fortiden, det de kender, det de kan huske. 

Denne case bliver et billede på centrale elementer i vores felt, den beskriver vigtigheden 

af det genkendelige og relaterbar, vigtigheden af et nærværende personale, vigtigheden 

af bevarelsen af beboernes identitet og vigtigheden af fællesskabet. Udover dette er casen 

også et centralt argument for vores metodiske overvejelser omkring den deltagende 

observation. Ved at indgå som en del af plejen fik vi mulighed for at få indsigter som 

ovenstående og ved at erfare og mærke hverdagen på stedet, har vi haft de bedste 

forudsætninger for at bidrage med antropologiske indsigter og nye perspektiver på feltens 

måde at drage omsorg på.  
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Det helt centrale for vores felt er nemlig det fællesskab, som personalet prioriterer meget 

højt, og hvordan at dette fællesskab, som både eksisterer i nutid, fortid og fremtid bliver 

en måde hvorigennem omsorgen for de ældre drages. 

BEBOERNES IDENTITETSBEVARELSE 

På Dagmarsminde arbejder personalet aktivt med at opretholde beboernes identitet. Dette 

gør de bl.a. ved at lade de pårørende lave en beskrivelse om beboerens livshistorie, hvad 

de har arbejdet med, hvor de er opvokset og andre faktorer, som har været med til at skabe 

den person, de er i dag. Det er fast rutine for personalet, når en ny beboer flytter ind, at 

de sætter sig ind i beboeren, så de på forhånd kender dem så godt som muligt. Grunden 

til dette oplevede vi selv gennem vores deltagerobservation i felten. Da vi i felten fik 

mulighed for at indgå som en del af personalet, henvendte beboerne sig også til os på lige 

fod med de andre ansatte. Beboerne lider af svær demens, hvilket betyder, at de til tider 

ikke kan huske hvem de er, hvor de er og hvorfor. Dette betød, at vi ofte i felten blev 

konfronteret af beboerne med personlige spørgsmål såsom; ”hvor er min mand? Og hvad 

med mit hus i Kastrup?”. Spørgsmål som vi ikke kunne besvare, fordi vi ikke kendte 

beboeren godt nok. Vi oplevede ikke at kunne besvare beboernes spørgsmål som et 

nederlag for dem, da vi ikke kunne hjælpe dem med at bekræfte dem i deres identitet. 

Derudover glemmer mange af beboerne tit deres personlige præferencer, dette kunne 

f.eks. være om de drikker te eller kaffe, og om der skal mælk i. Her er personalet også 

nødt til at have et indgående kendskab til beboerne. Grunden til at deres personlige 

identitet forsøges bevaret skyldes, at dette nemt kan blive en kilde til frustration blandt de 

ældre, hvis ikke deres personlighed tages højde for. Personalet ønsker ikke at gå imod 

beboernes identitet. Gennem deltagerobservation erfarede vi selv, hvor vigtigt denne 

viden om hver enkelt beboer er for beboernes hverdag. Hvis ikke tingene bliver gjort, som 

de er vant til, kan de reagere aggressivt, frustreret, forvirret eller med gråd. Vi oplevede, 

hvordan vi som personale blev en form for referenceramme for de demente, da de 

henvendte sig til os, når de ikke selv kunne bekræfte deres egen identitet. De søgte svar 

hos os, og derfor er det vigtigt, at personalet har så indgående et kendskab til hver enkelt 

beboer som muligt.  

Man kunne med et antropologisk perspektiv argumentere for vigtigheden af hjemlighed 

overfor identitetsskabelse med den britiske antropolog Tim Ingolds ”dweeling 

perspective” (Ingold 2000). Ingold argumenterer for, at den måde, vi vælger at bo på, 

også er konstituerende for vores personlighed og tilværelse (Højer og Vacher 2009:11).  
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I Tidsskriftet Antropologi om hus og hjem, beskriver Maja Højer og Mark Vacher, 

hvorledes man gennem genstandene i hjemmet og dets sociale relationer formulerer og 

skaber ens person, selv og identitet. Hjemmet bliver altså det sted, hvor man kan være sig 

selv, hvor privatlivet findes (ibid:6). I denne artikel refererer Højer og Vacher til Tim 

Ingolds livsverdens begreb, og hvordan hjemmet er tæt knyttet til dette, altså måden man 

ser verden på og opfatter den. Tim Ingold argumenterer for, at måden, vi bor på, er et 

udtryk for vores tilstedeværelse (Ingold 2000) og med reference til filosoffen Martin 

Heidegger, beskriver Ingold, hvordan det at bo er tæt knyttet til det at være (Højer og 

Vacher 2009:4). 

Med dette perspektiv på det at bo som konstituerende for ens identitet bliver det tydeligt, 

hvorledes at bevarelsen af beboernes identitet på Dagmarsminde er central for deres 

velvære og velbehag. Dette har man på Dagmarsminde forsøgt at imødekomme ved, at 

personalet har et indgående kendskab til beboerne på stedet og deres fortid og i 

kombination med en helt unik og særegen indretning, skaber Dagmarsminde grundlag for 

deres omsorg.  

 
DE GODE GAMLE 60’ERE 

På Dagmarsminde er indretningen inspireret af stilen, der var i 60’erne og 70’erne. Dette 

blev tydeligt gennem et ustruktureret interview, vi foretog med ledelsen, som forklarer; ” 

vi besluttede os for at ramme den periode fra 60'erene og 70'erene… Det var en 

kombination af, at det skulle være deres tid, deres gode tid, men det var faktisk også fordi 

vi selv synes, at det var en fed periode. Altså vi havde et personligt forhold til, at vi synes 

specielt 60'er perioden var pæn og hyggelig, og mindede os sådan lidt om vores 

bedsteforældre”. Gennem interviewet blev det klart, hvordan indretningen var en stor del 

af Dagmarsminde, men at den ikke beroede sig på et særligt teoretisk grundlag. Det var 

tværtimod en meget intuitiv proces, hvor ledelsen havde udvalgt to perioder, som de synes 

var pæne, lækre og funktionelle, og som samtidig havde en affektionsværdi for beboerne. 

Forholdet mellem individ og objekt har vi valgt belyse med brug af Daniel Millers teori 

om materialitet. Vi har valgt at tage udgangspunkt i artikler fra Tidsskriftet Antropologi 

om hus og hjem. I artiklen ”om hjemblindhed og husets antropologi” (Højer og Vacher 

2009) beskriver Maja Højer og Mark Vacher, hvordan det at bo ikke kommer helt af sig 

selv, det er noget man som individ indgår som en central del af og er med til at skabe 

(Højer og Vacher 2009:4.).  
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Helt konkret betyder det at bo, at man afgrænser et sted og bygger sig en base, hvor man, 

som Heidegger hævder det, har hjemme (Heidegger 2000:39). Det at bo, skriver Højer og 

Vacher, knytter sig til det substantielle, huset, men det at bo knytter sig også til det 

materielle, tingene. Med dette udgangspunkt bruger Højer og Vacher Daniel Millers 

antologi, Home Possessions (2001) om hjemmets materielle kultur. Højer og Vacher 

beskriver, hvordan man i 1980’erne havde haft et fokus på, hvordan mennesket gennem 

indretning og forbrug udtrykte deres personlighed og identitet (Højer og Vacher, 2009:6). 

I Millers antologi forsøges dette perspektiv at vendes om. Miller undersøger, hvordan at 

hjemmet og tingene i hjemmet virker tilbage på mennesket, og at det ikke kun er 

mennesket, som ejer tingene, men også tingene som ejer mennesket. Højer og Vacher 

beskriver altså, hvordan at man med Millers teori om materialitetens betydning for 

mennesket kan se tingene og materialiteten som en styrende faktor for vores identitet 

(ibid:6). Med dette perspektiv for øje kan vi antropologisk argumentere for vigtigheden 

af indretningen på Dagmarsminde for bevarelsen og opretholdelsen af beboernes identitet 

og persona. Vi har med udgangspunkt i følgende case-beskrivelse ønsket at tydeliggøre 

vigtigheden af personlige ejendele. Denne beskrivelse sammenholder vi med artiklen 

”afvikling af hjem” af Jens Kofod (Kofod 2009), som handler om, hvordan følelsen af 

hjem hænger tæt sammen med følelsen af selvstændighed, og hvordan det at blive ældre 

og flytte på plejehjem er en proces hvorigennem hjemmet afvikles. 

Klokken er cirka 13, og vi har lige afsluttet dagens frokost. De fleste beboere er nu gået 

ind for at sove til middag, men én beboer vil ikke sove. Beboeren har svær demens, og 

måden det kommer til udtryk på er gennem hans humør. Han er ikke rigtig glad og altid 

meget svær at stille tilfreds. Han fortæller mig, at han synes ”det er skide koldt herude 

på lars tyndskidsmarker”. Han er ikke vild med at være her, og det er svært for mig at 

forstå hvorfor. Han siger ting som, at der ikke er ”andet end barak” eller ”der er ikke 

noget som helst her”. Vi har før gået rundt sammen inde på hans værelse, her har vi 

forsøgt at spørge ind til hans møbler, men han hævder, at det ikke er hans. Han har dog 

billeder hængende på væggen, en lænestol i hjørnet og et TV. Ved første indskydelse 

tænkte vi, at han bare havde glemt, at det var hans ting, men vi fandt sidst i feltarbejdet 

ud af, at kun få af møblerne på værelset var hans. Her går det op for os, at når 

beboeren siger der ingenting er, så mener han faktisk, at der ingenting er, som han har 

noget forhold til. For ham er Dagmarsminde ikke andet end en” skurvogn (og) beton”. 

Beboeren føler sig ikke tilpas her, selvom han egentlig i de ansattes optik har det 

fremragende. Han mangler sine venner, sit værksted, sin kone og sine ting. 
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Denne case er for os et eksempel på den livsverden, som mange af de demente til tider 

kan føle, de lever i. Trods det, at omgivelserne er varme og hyggelige, kan de nogle gange 

opfatte den helt anderledes, end vi gør. Denne case beskriver, hvordan man i trygge 

rammer sagtens kan føle sig ensom og utilpas.  

En ansat fortalte os sidst i vores feltarbejde, at tingene på beboernes værelse ikke var 

hans, han havde kun sin seng, sin lænestol og sit TV. Her gik det op for os, hvor vigtig 

beboernes personlige ejendele og møbler er for deres velvære og velbehag. Mange af 

beboernes værelser var proppet med møbler, skabe, tæpper, billeder, lamper og små nips 

ting, men ikke denne beboers værelse. Det blev klart for os her, hvordan at de ting, de 

udtrykker, er et udtryk for, hvordan de har det, et udtryk for deres livsverden. Når 

beboeren fortalte os, at der var koldt her, og at der ingenting var, kunne vi i første omgang 

ikke forstå, hvad han mente. Vi sad jo i en udestue fyldt med gamle møbler, planter og 

hyggelig baggrundsmusik og som for os mindede os mest om vores bedsteforældres hjem. 

Men hvis man derimod tager det, han siger højtideligt, vil man kunne tolke hans udtalelser 

som et udtryk for, at han ikke føler, der er noget, som han kan relatere til f.eks. nogle 

møbler, som har affektionsværdi for ham. Netop dette er noget, Jens Kofod forsøger at 

beskrive i sin artikel, hvordan hjemmet for mange bliver et museum, en materialisering 

af deres levede liv og deres sociale relationer. 

 
DET LEVEDE LIVS MUSEUM 

Med udgangspunkt i det at flytte fra eget hjem til plejehjem undersøger Jens Kofod, 

hvordan de ældre udvælger og fravælger møbler og ting, som skal med på plejehjem. 

Tingenes betydning bliver udgangspunkt for hans analyse, og Kofod beskriver selv, 

hvordan at tingene i de ældres hjem bliver en form museum (Kofod, 2009:175). Han 

beskriver dette museum som et udtryk for deres levede liv og de relationer, som de har 

været en del af. Vi argumenterer for at vores materiale om beboerne og deres ting også 

kan ses i lyset af denne museumsmetafor. Vi mener, at møblerne bliver en materialisering 

af det, som ikke kan ses, føles eller røres. Møblerne og tingene bliver for beboerne en 

tingsliggørelse af deres identitet, deres fortid og de dertil hørende sociale relationer. Når 

disse bliver taget fra dem, føler de sig ikke hele, de føler sig ikke hjemme. Kofod betegner 

de ældres relation til deres personlige ejendele som animering.  
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Dette betyder, at tingene tilskrives en mening, en betydning for ejeren, og at ejerens liv 

og ånd bliver indskrevet i det materielle (ibid:171). Kofod beskriver altså hvordan, at 

hjemmet for ham bliver et udtryk og en sammensmeltning mellem stedet, personen og 

tingene.  Derudover hævder Kofod, at graden af privathed og kontrol også er en af de 

essentielle ting, som skaber et hjem, og at det at blive ældre langsomt nedbryder de ældres 

følelse af kontrol og privatliv pga. øget hjemmehjælp, og at kontroltabet og det mindskede 

privatliv for de ældre medfører en langsom afvikling af hjemmet (ibid:173). Kofod 

beskriver hvordan, det at flytte på plejehjem fremskynder processen af afviklingen af 

hjemmet, fordi de ældre ikke kan medbringe alle deres personlige ejendele og de bliver 

flyttet helt væk fra deres eget hjem (ibid:176). Efter at være flyttet på plejehjem er deres 

privatliv totalt ophævet, og deres hjem bliver gjort til et halvoffentligt sted. Jens Kofod 

hævder, at det, som har den største betydning for de ældre og deres følelse af hjemlighed, 

afhænger af graden af kontrol og privatliv, rettigheder som afvikles fuldstændigt, når de 

ældre flytter på plejehjem for at få hjælp til daglige gøremål og aktiviteter. 

Kofods pointer i artiklen kan i vores datamateriale understøtte vigtigheden af beboernes 

personlige ejendele og gennem disse også en bevarelse af beboernes identitet. Ligesom 

med de ældre i Kofods artikel kan beboerne på Dagmarsminde aldrig blive helt 

uafhængige af personalet, da de både fysisk og psykisk ikke mestrer de egenskaber, som 

gør, at de kan klare sig selv. På Dagmarsminde opfattes alderdom ikke som en 

begrænsende faktor, personalet ønsker ikke for de ældre, at deres liv skal gå i stå pga. 

deres fysiske og psykiske tilstand. De opfatter ikke afhængighed af andre som en fiasko, 

men opfatter det som en basal menneskelig egenskab at tage ansvar for sine 

medmennesker. Før analysen vil beskæftige sig med det normative syn på alderdom samt 

Dagmarsmindes syn på alderdom, vil vi først gennemgå resultaterne fra vores kvantitative 

materiale.  

 

DET KVANTITATIVE MATERIALE 

Vores spørgeskema havde til formål at undersøge, hvordan den brede befolkning 

forholdte sig til deres eget hjem. Vores spørgeskema udgjorde 173 respondenter med en 

aldersgruppe fra 14-68 år, dog var modusalderen 21 år. Ud fra resultaterne af vores 

spørgeskema kan det ses, hvorledes at mange af vore respondenter beskriver deres hjem 

som hyggeligt, trygt, varmt og andre positivladet ord (se bilag 7).  
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Faktisk beskrev 26% af vores respondenter deres eget hjem som hyggeligt, og 17% 

beskrev det med ord som tryghed. Derudover viste vores resultater også, at 34% mente, 

at det var menneskene omkring dem, som var vigtigst for, at de følte sig hjemme, og 27% 

mente, det var stemningen, som udgjorde den vigtigste faktor (se bilag 1). 

Derudover viste vores spørgeskema, at hele 58% af vores respondenter i nogen grad følte 

sig tilpas på offentlige institutioner og kun 21% følte sig godt tilpas eller meget godt tilpas 

(se bilag 2). Dette kan kædes sammen med de ord, vi ønskede, vores respondenter skulle 

beskrive henholdsvis et plejehjem og et sygehus med. Her besvarede 55% et sygehus med 

et negativladet ord, og 63% beskrev kommunale plejehjem negativladet (se bilag 2, 3 og 

4). Med disse to datasæt henholdsvist, hvor godt tilpas man følte sig på offentlige 

institutioner, og hvilken type ord man havde beskrevet samme steder med, lavede vi en 

krydstabelsanalyse nærmere betegnet ved en Chi2-test (Andersen & Jakobsen 2004:91). 

Vores nulhypotese omkring de offentlige institutioner (Jensen & Knudsen 2004:32) hed, 

at der ingen sammenhæng skulle være mellem typen af ord og graden af tilpashed. Vores 

alternativhypotese postulerede det modsatte nemlig, at der var en sammenhæng. Testen 

viste med en p-værdi på under 0,05 at nulhypotesen måtte afkræftes, og vi kunne derfor 

konkludere, at der var en sammenhæng mellem, hvilket ord respondenterne havde 

beskrevet henholdsvist et sygehus og et plejehjem med og graden af deres tilpashed på 

disse institutioner (se bilag 5 og 6). Samme krydstabelsanalyse foretog vi på 

respondenternes svar omkring eget hjem og graden af tilpashed, hvor 87% beskrev eget 

hjem med et positivt ord, og også her viste Chi2-testen en sammenhæng, og vi måtte derfor 

afkræfte vores nulhypotese om ingen sammenhæng (se bilag 7, 8 og 9).  

Med spørgeskemaet kan vi konkludere, at størstedelen af vores stikprøve beskriver deres 

hjem med positive ord som hygge, tryghed, varme og andet. Vi kan ud fra dette 

konkludere, at graden af tilpashed er styret af stemningen, som helst skal være tryg og 

hyggelig, samt menneskene man er omringet af. Derudover kan vi konkludere, at langt 

færre føler sig tilpas på offentlige institutioner og har beskrevet både sygehuse og 

plejehjem med negative ord. Vi kan altså med dette konkludere, at graden af tilpashed på 

de offentlige institutioner må mangle ting som hygge og tryghed, og at dette medvirker 

til, at respondenterne ikke føler sig godt tilpas. Vi har med vores kvantitative arbejde 

ønsket at undersøge, hvad, vores respondenter mener, er vigtigt for hjemlighed, og vi vil 

med disse besvarelser sammenligne de ord, der optræder i spørgeskemaet med det, vi 

oplever på Dagmarsminde. Her ses det tydeligt, hvordan at Dagmarsminde også vægter 

ting som hjemlighed, tryghed og en god stemning samt vigtigheden af det sociale.  
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Dette viser os, at Dagmarsmindes værdier omkring hjemlighed ikke skiller sig ud fra 

vores stikprøve, og at den brede befolkning derfor må vægte hygge og tryghed højt i 

forbindelse med hjemlighed. 

OMSORG MED HENBLIK PÅ FREMTIDEN 

To af de ansatte sidder inde i vagtstuen mens beboerne sover til middag. De er i gang 

med at gennemgå den nye beboers journal og hendes livshistorie skrevet af beboerens 

familie. Jeg kan høre, at de sammen er i gang med at indskrive hendes 

journaloplysninger i deres eget system. Kvinden lider af sklerose og svær demens. I 

journalen står der, at hun ikke kan gå og derfor sidder i kørestol, hun kan heller ikke 

selv spise og må mades, og vandglas kan hun heller ikke selv holde. Herefter hører jeg 

hvordan, at personalet allerede på dette tidspunkt, før de har mødt beboeren, har sat 

nogle mål og ambitioner for hende.  

Denne case-beskrivelse vidner om, hvordan de ansatte på Dagmarsminde dyrker 

fremskridt og ambitioner. Personalet har ambitioner og mål på beboernes vegne, og dette 

vidner om et anderledes syn på alderdom og demens. På Dagmarsminde fylder døden 

ikke særlig meget, dette blev tydeligt gennem vores bearbejdning af empirien fra 

feltarbejdet. Hverken feltnoter eller deltagerobservationer vidner om, at personalet 

arbejder ud fra et perspektiv om, at beboerne snart skal dø, tværtimod. Personalet tør godt 

at have realistiske ambitioner for deres beboere, og deres erfaringer fortæller dem, at 

ambitionerne virker, og beboerne når deres mål. Mange af beboerne har enten ikke kunnet 

spise selv eller haft svært ved at gå, ting som man på Dagmarsminde ønsker at hjælpe 

dem til at lære igen. Gennem et ustruktureret interview med ledelsen blev det klart, 

hvordan dette syn på ældre og alderdom har været en af de motiverende faktorer til 

skabelsen af Dagmarsminde. Stifter May Bjerre Eiby siger selv i interviewet; ”det jo også 

det som er vores udgangspunkt, at det faktisk er okay, at man bliver afhængig af andre 

mennesker, når man bliver gammel. Altså at arbejde fuldstændig imod den der tankegang 

om, at det er en fiasko, at man bliver afhængig. Det der med at man altid siger, man skal 

være uafhængig, det er det, der er det farlige, specielt for vores beboere. Jeg kunne godt 

tænke mig en verden hvor man sagde, at det var okay at være afhængig når man blev 

gammel.”. Det blev tydeligt for os gennem interviewet, hvordan det at være afhængig af 

andre og det at blive ældre hænger tæt sammen og for os også kan kædes sammen med 

den angst, som hersker i samfundet for at blive gammel.  
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Det at miste kontrollen, at miste sit privatliv, mener vi, er det som er med til at skabe en 

negativ diskurs omkring alderdom. May beskriver det i interviewet således; ” det er det 

der man kalder alderisme2, at man er nedsættende omkring alderdommen og at man 

stigmatiserer den del af livet… men vi er virkelig nødt til at se på alderdom på en anden 

måde.”. Det bliver tydeligt, hvordan Dagmarsminde bliver et symbol på en ændret diskurs 

omkring alderdom. Vi mener, at det er en basal menneskelig egenskab at føle medansvar 

overfor sine medmennesker. En egenskab som i takt med industrialiseringen er blevet 

overført til staten, en egenskab som er blevet kapitaliseret og mekaniseret, og derfor har 

mistet sin menneskelighed, sin omsorg.  Dagmarsminde arbejder altså med et anderledes 

syn på alderdom, et syn hvor fremtiden også spiller en vigtig rolle. Personalet tør godt at 

have ambitioner og mål for de ældre, de tør godt at se ud i fremtiden. De opfatter ikke 

alderdom som en holdeplads, hvor man blot venter på at skulle dø. På Dagmarsminde 

arbejder man ud fra et perspektiv om det gode liv helt til døden indtræffer. 

ANALYTISKE HOVEDPOINTER 

Gennem en analyse af omsorgen på Dagmarsminde, kan vi konkludere at denne foregår 

på flere forskellige tidslige niveauer - nutid, fortid og fremtid. Det bliver gennem analysen 

tydeligt, hvordan at personalet ikke kun arbejder ud fra en intuitiv nutid men også bruger 

fortiden og fremtiden aktivt i deres metoder og omsorg. Det bliver klart gennem de 

antropologiske perspektiver, hvordan at materialiteten har en central betydning for 

bevarelsen af beboernes identitet og følelsen af hjemlighed. Men opgaven om at skabe et 

hjem kan aldrig lykkedes på Dagmarsminde. Dette skyldes dels de anderledes sociale 

relationer, indretningen på stedet som aldrig kan løsrive sig helt fra det institutionelle qua 

bureaukratiske retningslinjer, samt beboernes langsomme tab af kontrol og privatliv. Det 

paradoksale ved Dagmarsminde er, at alle faktorer, der er med til at skabe følelsen af et 

hjem, også er de faktorer, som er med til at afvikle dem som hjem og manifesterer dem 

som institution. 

  

                                   
2 Betegnelsen udtrykker en negativ særbehandling af personer over en bestemt alder. 
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KONKLUSION/PERSPEKTIVERING 

Vi kan på baggrund af vores analyse konkludere, at personalet på Dagmarsminde drager 

omsorg for beboerne med udgangspunkt i tid. Gennem metoder som deltagerobservation 

og ustrukturerede/uformelle interviews fandt vi frem til personalets arbejdsmetoder og 

tilgang til arbejdet med demente ældre. Gennem antropologiske metoder og teoretiske 

perspektiver fandt vi frem til, hvordan Dagmarsminde arbejder med omsorg i nutid, fortid 

og fremtid. Først fandt vi i analysen frem til, hvordan personalet handler ud fra et 

perspektiv om nutidig omsorg, dette være sig en nærværende tilgang til beboerne samt 

fokus på fysisk kontakt og sociale relationer. Vores analyse viste os, at personalet arbejder 

ud fra et udgangspunkt omkring beboernes fortid, dette være sig deres identitet men 

samtidig også med udgangspunkt i en indretning, som er hjemlig og hyggelig. Vi fandt 

gennem vores spørgeskema ud af, at den hyggelige og trygge stemning er central for 

følelsen af hjemlighed og tilpashed i eget hjem. Derudover ses det i deres arbejdsmetoder, 

hvorledes at synet på alderdom på Dagmarsminde ikke begrænser deres tilgang til de 

demente mennesker. Personalet arbejder ikke ud fra et fremtidsorienteret perspektiv om, 

at de ældre snart skal dø, de arbejder snarere ud fra et perspektiv om det gode liv helt 

indtil døden indtræffer. Dette betyder, at personalet på Dagmarsminde har ambitioner og 

mål for de ældre, som de alle arbejder for at nå. Vi kan med denne opgave konkludere, at 

følelsen af hjemlighed er en succes indenfor de rammer, som Dagmarsminde er bundet 

op omkring. Dette betyder, at den helt autentiske følelse af hjem aldrig vil kunne opnås, 

da Dagmarsminde befinder sig i krydsfeltet mellem en institution og et hjem, mellem det 

offentlige og det private. Derudover kan det autentiske hjem aldrig opnås på stedet, da 

denne følelse af hjem også er tæt knyttet med de ældres følelse af selvstændighed, kontrol 

og privatliv, rettigheder som langsomt svinder for de ældre pga. deres fysiske og psykiske 

begrænsninger til at klare sig selv. Vi kan derfor konkludere med udgangspunkt i Jens 

Kofods artikel, at det at blive ældre også må betyde en langsom afvikling af hjem. Vi vil 

i den forbindelse afslutte nærværende opgave med en opfordring til et ændret syn på 

alderdom. Vi mener, at der i dag er en ekstrem angst i samfundet for det at blive afhængig 

af andre og det er netop denne følelse, som er med til at forringe nutidens ældrepleje og 

gøre alderdom til en fase, hvor man føler sig begrænset. Vi vil med vores opgave opfordre 

til, at tabuet omkring afhængighed af andre og det at miste kontrol skal aftabuiseres. Det 

er en menneskelig egenskab at drage omsorg for andre og føle ansvar overfor sine 

medmennesker. Det at være afhængig af andre skal ikke føles som en pligt men som noget 

værdifuldt, som skal være med til at aftabuisere alderdom og gøre livet for de ældre bedre. 
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Vi kan med denne opgave konkludere, at den omsorg, vi har oplevet på Dagmarsminde, 

må være et realistisk billede på vejen til den gode omsorg i krydsfeltet mellem hjem og 

institution.  
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