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Sammanfattning: 

Valet av studieområde grundar sig i äldreomsorgens utrymme i media. Syftet med studien är 

att beskriva och analysera upplevelsen av att bestämma över en vårdtagare i demensvården 

samt eventuella etiska dilemman som uppstår i samband med demensvård och hur man i 

professioner på olika nivåer förhåller sig till dessa. Vi har gjort tre intervjuer med personer 

från olika professioner i demensvården och analyserat dessa med hjälp av teman. 

I resultatet kommer vi fram till att benämningen av vårdtagaren påverkar hur 

intervjupersonerna ser på sin maktposition. Vi kommer fram till att makten ständigt är 

närvarande och när det gäller etiska dilemman nämns främst situationer där tvång anses vara 

ett alternativ för att kunna utföra vården. Erfarenheter som vårdgivarna har med sig i arbetet 

påverkar hur man arbetar. Omsorgsbehoven prioriteras oftast framför sociala behov. Vi 

kommer även fram till att kommunikation med demenssjuka personer är något som man lär 

sig efter tid, det handlar om att lyssna, försöka förstå och stötta, även att lirka är en värdefull 

egenskap. De slutsatser som vi drog var att många handlingar rättfärdigas med ”det är 

vårdtagarens bästa”. 
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Inledning 

Äldreomsorg är ett ämne som lyfts i dagens svenska debatter, och hur de äldre behandlas har 

börjat medvetandegöras i media. Något som fick samhället att öppna upp ögonen om Sveriges 

äldreomsorg var serien som gick på SVT under hösten 2013, Sveriges bästa äldreboende. Där 

fick vi följa med på ett äldreboende där tips och knep togs fram för att förbättra vården och 

livskvaliteten för de som bodde där (hämtad (25/3-14) från: http://www.svt.se/sveriges-basta-

aldreboende/). 

 En annan situation som intresserade oss inför vår uppsats är en Lex Sarah anmälan som 

gjordes av företaget Aleris efter en incident med en man som blivit inlåst i en skrubb, i media 

omnämnd som “gubben i skrubben”. Situationen uppmärksammades av en anhörig som var 

och hälsade på sin mamma på äldreboendet. Den anhörige hörde att någon skrek och bankade 

bakom en dörr och i tron om att det var någon som låst in sig på en toalett öppnade hon 

dörren. Där fick hon se att det var ett litet rum utan fönster och ventilation, det fanns heller 

inget handtag på insidan dörren. Händelsen anmäldes men när kvinnan var tillbaka på boendet 

några veckor senare så var situationen än värre. ”Han låg med huvudet intryckt mot väggen 

och resten av kroppen utslagen över golvet. Han var helt borta, likblek. Då ringde jag 112” 

(hämtad (25/3-14) från: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17249229.ab). En 

förundersökning startades och förhör skulle genomföras. Anna Lihr, kommunikationsdirektör 

på Aleris, intervjuades av media och svarade att de skulle rätta till de felaktigheter som 

eventuellt begåtts. Hon fortsätter och säger att anledningen till händelsen kunde vara kopplad 

till att personen var väldigt aggressiv och då hade man en plan för när vårdpersonalen skulle 

vara där och hur det bevakades. Hon påstår följaktligen att de följt vårdplanen som finns och 

om det finns ytterligare regler så är hon inte medveten om dessa. Med denna händelse i tanken 

så började vi fundera kring de etiska dilemman som uppstår när det handlar om att handla i 

någonannans ställe för dennes bästa. 

 Vi har under planeringen av studien reflekterat över de etiska dilemman som kan uppstå 

på ett demensboende och figurerat ihop en händelse som vi tänker oss kan ske i interaktionen 

mellan vårdgivare och vårdtagare. “En vårdtagare vill inte duscha och har inte heller gjort 

det på tre veckor. Nu börjar situationen bli kritisk och ingen vårdgivare vill längre vistas i 

vårdtagarens närhet. Vårdgivaren vet att en dusch är nödvändig för vårdtagarens hälsa, även 

om denne vägrar. Hur går man vidare för att fortsätta utföra vården?” Med en situation som 

denna i åtanke funderar vi över hur den bestämmande makten tar sig i uttryck i en 

vårdarsituation där en individ får minskat självbestämmande. 

Vi kan i dagstidningar läsa om händelser som missgynnar den äldre på boenden och hur äldre 

får minskat självbestämmande, men vad händer egentligen i verksamheterna? Vilket utrymme 

finns för att handla etiskt korrekt och vad har den bestämmande makten för innebörd för den 

som är vårdgivare? Genom vår studie så hoppas vi få några svar och tankar från olika nivåer i 

demensvården. 

 Vi anser att studien är relevant för det sociala arbetet då makt i demensvården och etiska 

dilemman är ett aktuellt ämne som berör social problematik i vården och som socionomer 

kommer i kontakt med i arbetslivet. Därefter tänker vi oss även att vårt fokus på makt 

http://www.svt.se/sveriges-basta-aldreboende/
http://www.svt.se/sveriges-basta-aldreboende/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17249229.ab
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kommer att göra så att studiens resultat är applicerbara på andra situationer där den 

bestämmande makten förekommer. 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och analysera upplevelsen av att bestämma över en 

vårdtagare i demensvården samt eventuella etiska dilemman som uppstår i samband med 

demensvård och hur man i professioner på olika nivåer förhåller sig till dessa. 

Frågeställningar 

                  Hur upplevs det att bestämma över någon som inte kan uttrycka sina behov? 

                  Hur hanteras de eventuella etiska dilemman som uppstår i demensvården? 

                  Hur förhåller man sig till de demenssjukas behov i demensvården? 

Avgränsningar 

Vårt fokus kommer inte att ligga på individens upplevelse av hur det känns att vara vårdtagare 

eller att inte få bestämma över sig själv, utan vår studie riktar sig mot känslan av att inneha en 

maktposition och utöva makt över någon annan. Vi kommer inte att intervjua någon anhörig, 

även om tanken slog oss till en början. Vi anser att en anhörig kan ses som så väl makthavare 

mot den demenssjuka som maktlös gentemot 

biståndshandläggaren/enhetschefen/undersköterskan. 

Definitioner av frekvent använda begrepp 

Vårdtagare är den demenssjuke som är bosatt på ett särskilt boende. 

 

Vårdgivare är den som tillgodoser vårdtagarens behov, i resultatet benämns 

intervjupersonerna, biståndshandläggare, enhetschef och undersköterska, som vårdgivare. 

 

Makt definierar vi som en situation där man bestämmer över någon annan. Vi vill undersöka 

makt både som fenomen och som organisation. Makt som fenomen tänker vi oss beskrivs av 

Börjesson och Rehn (2009) där de beskriver att makten är något som skapas i relationer 

mellan människor och upprätthålls av den sociala kontexten. Den organisatoriska makten 

tänker vi oss ser ut som den formella makten som Edvardsson (1990) beskriver i sin rapport; 

Det finns en formell beslutsmakt, som till exempel politikern har, men också en formell makt 

hos övriga som har rätt att ta beslut eller att skapa beslutsunderlag. I denna studie kommer vi 

alltså att mena på den maktposition som bestämmer när vi skriver om makt. 

 

Etiska dilemman definierar vi som situationer där man ställs inför ett val som motstrider 

etiska moraler, till exempel att man måste tvinga någon att duscha eller riskera dennes hälsa.  
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Kunskapsöversikt 

Här nedan följer en kunskapsöversikt med fokus på de delar som vi valt att undersöka 

närmare. Till en början så går vi in på fakta om demenssjukdomar. Vi fortsätter sedan med 

maktbegreppet och ger en bild av vilka typer av makt som finns och som vi kommer att beröra 

i denna uppsats. Efterföljande kapitel lyfter problematiken i kommunikationen med 

demenssjuka, vartefter vi presenterar äldres behov i centrum (ÄBIC). 

Demenssjukdom 

Det är genom sjukliga processer i hjärnan som demenssjukdom uppstår. Det främsta kriteriet 

för den allmänna demensdiagnosen innebär förändring i minnesförmåga samt kognitiva 

förändringar. Beroende på var i hjärnan som demenssjukdomen utvecklats så uttrycker den sig 

på lite olika vis. Enligt Lindholm (2010, s.12, 31) karaktäriseras sjukdomen demens av 

minnesstörningar som det största symptomet, men att det tillkommer ytterligare kognitiva 

problem, vilket är någonting som även Berg (2007) lyfter fram. Problem med 

orienteringsförmågan eller gestaltningen är exempel som Lindholm (2010) tar upp. I och med 

detta så påverkas även kommunikationen och språket. Neurologiska förändringar i hjärnans 

språkcentrum kan ses som främsta orsaken till bristande språk och kommunikation men även 

andra kognitiva förändringar kan orsaka förändringar i språk och kommunikation. Alla dessa 

konsekvenser leder i sin tur till att den sociala och psykiska funktionsförmågan påverkas. I de 

flesta fall så orsakar sjukdomen demens afasi, det vill säga att såväl språkförståelsen som 

språkproduktionen försämras (Lindholm, 2010). 

 Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demenssjukdom, det är en sjukdom 

där språket förändras tidigt. Det är en fortskridande sjukdom med försämring när det gäller 

kognition, beteende, aktiviteter och motorik (Lindholm, 2010, s.31-33). 

  

Vidare tar författaren upp fler orsaker till demenssjukdom: 

 Vaskulärdemens beror på gradvis minskad blodtillförsel till hjärnan, till exempel: 

upprepade infarkter som drabbar hjärnbalkens blodkärl och hjärnvävnad, att tunna 

blodkärl stängs av djupt i hjärnan (småkärlssjukdom) eller stroke. 

 Frontotemporala demenssjukdomar, till exempel: frontallobsdegeneration, primär 

progressiv afasi, semantisk demens, där alla har gemensamt att det blir förändringar i 

frontallobernas funktioner. Där finns kopplingar till personligheten, beteenden, och 

förmågan att planera. 

 Lewy body-demens är en outforskad typ av demenssjukdom där man får parkinson-

liknande symtom, hallucinationer och variation i vakenhet samt kognition (Lindholm, 

2010, s.46-59). 

 

Precis som Lindholm (2010, s. 30-31) tar upp i sin bok så är det av vikt att ta upp de 

medicinska aspekterna av demenssjukdomen för att kunna förstå hur diagnosen påverkar 

kommunikation och språk. Vilket behövs för att förstå hur makten ökar hos vårdgivaren 

medan vårdtagaren mer och mer mister möjligheten att bestämma över sig själv. Graneheim 
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(2004) fortsätter med att man måste tänka på att personer med demenssjukdom är individer 

med tankar, känslor och egen vilja och precis som alla människor har de behov av att agera 

med sin omgivning på olika sätt. En demenssjukdom medför ofta en känsla av hjälplöshet, det 

är svårt att finna en mening och helhet i sin vardag. Den demenssjuka riskerar i och med detta 

att förlora sin identitet och känslor av ensamhet och övergivenhet uppstår. Minnesförlusten 

som drabbar individen resulterar därför även i andra stora förluster (Mayhew, et al. 2001). 

Makt i demensvården 

Makt utövas av olika personer i olika situationer och kan också se olika ut. Vi dyker in i det 

som Börjesson och Rehn (2009) skriver om maktens förhållanden och subjekt. Makt ses i 

dagens samhälle som en roll, något som man tilldelas och som kommer med en kostym. Det 

är ett begrepp som inte finns i sin ensamhet utan det finns bara i relationen mellan människor. 

Författarna beskriver hur makt på så sätt görs i dessa relationer, det är något som skapas i den 

situation där möjligheten för den uppstår. Makt är hela tiden en del av sin kontext och makt 

behöver inte vara något negativt. Beroende på vad syftet med maktutövandet är så kan man se 

makten som antingen positiv eller negativ (Börjesson och Rehn, 2009, s.79-88). 

 Intentionell makt kan anknytas till personers handlingar och tankarna bakom 

dessa.  Handlingens vilja, det handlande subjektet och aspekten på handlingen uttrycks, vilket 

resulterar i att individer, grupper och organisationer nyttjar makt. Den relationella makten 

handlar om att det finns förmodan om att makt finns överallt, i alla relationer och fungerar 

genom relationer. Det uttrycks att socialarbetare möter olika former av makt i yrket, och att 

makten finns i yrkesutövningen mot klienterna, vilket utövas enligt lagar och regler (Swärd 

och Starrin 2006).  

 I verksamheten man är yrkesverksam i hanteras en synlig makt och en osynlig makt. 

Den synliga makten är den makt man som klient förväntar sig att den yrkesverksamma ska 

använda sig av, den makt som den ser/känner att yrkesutövaren utövar i relation till klienten, 

samt den synliga makt som kommer i och med hjälpande insatser. Den osynliga makten 

skaffar yrkesutövaren sig genom den kunskap denne lärt sig under livets gång. Till exempel 

skaffar man sig kunskap under en utbildning som senare resulterar i att man kan sätta namn på 

beteenden och problem. Denna typ av makt uppfattas inte alltid som ett maktutövande utan 

nämns istället som en professionell kunskap, tack vare erfarenheter och tillförlitlig 

yrkeserfarenhet (Swärd och Starrin 2006).  

 

Socialtjänstlagen (SoL) 2001:564 och Socialstyrelsen om tvång mot äldre 

människor 

5kap 4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt 

liv och känna välbefinnande (värdegrund). 

2st Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 

självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 

med andra. (SoL 2001:564) 

https://lagen.nu/2001:453#K5P4S1
https://lagen.nu/begrepp/V%C3%A4rdegrund
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 Inom socialstyrelsen finns det ett informationsblad där det tas upp om tvångs och 

skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Det tas upp om vilka åtgärder som får 

användas mot vårdtagarna, när de av olika anledningar saknar möjlighet att uttrycka sin egen 

åsikt till handlingen. Enligt 2kap 6,8§§ Regeringsformen (RF) har varje medborgare ett 

allmänt skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp och frihetsberövande. Påtvingat kroppsligt 

ingrepp innebär våld, läkarundersökningar, vaccineringar samt tvångsmedicinering. Det som 

menas med frihetsberövande är när en människa till exempel är förhindrad från att lämna ett 

rum, eller ett begränsat område (hämtad (29/4-14) från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19309/2013-12-34.pdf).  

 I meddelandebladet behandlas den s.k. nödrätten, vilket innebär att man handlar i nöd 

för att avvärja fara för liv, hälsa eller egendom och att man under dessa förutsättningar blir fri 

från ansvar. Det som uttrycks som högst aktuellt inom vård och omsorg är situationer där det 

handlar om risk för individens hälsa eller liv. Dock får handlingen inte vara oförsvarlig, och 

handlingen måste stå i relation till den fara som anses finnas. För att handlingen ska räknas 

som försvarbar fordras det att handlingen ska vara av större relevans än det som avstås från. 

Det menas på att inom vård och omsorg handlar det främst om situationer där våld eller tvång 

används för att inte riskera fara för hälsa eller liv. Skulle en händelse bli polisanmäld måste 

frågan ställas om handlingen utfördes enligt nödrätten eller inte.  

Exempel på situationer där nödrätten kan åberopas är:  

- När man med våld eller tvång hindrat någon att kasta sig ut från ett fönster eller en balkong 

- När man med våld eller tvång hindrar någon att skada någon annan person  

- När man med våld eller tvång hindrar någon att beträda en trafikerad väg 

- När man med våld eller tvång hindrar någon att gå ut i tunna kläder och riskera att frysa ihjäl 

Situationen måste alltså vara gravt allvarlig och riskera individens hälsa eller liv 

(hämtad (29/4-14) från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19309/2013-12-34.pdf). 

Språket och språkets makt i kommunikationen mellan vårdgivare och 

vårdtagare 

Ett av de grundläggande behoven en människa har är att kommunicera med omgivningen, 

vilket bidrar till skapande och underhåll av trygghetskänslor samt tillit (Mayhew, et al. 2001). 

Kärnan i vården är kommunikation, både verbal och icke-verbal, vilket innebär att för bästa 

resultat i vården bör vårdgivaren besitta terapeutiska skickligheter i kommunikation (Askhed 

och Steen 2006). Lindholm (2010) menar på att man har sett att kommunikationsproblemen 

som uppstår med demenssjuka ur den anhöriges vårdarsynpunkt ses som ett stort hinder i 

vården. I och med detta så flyttar man den demenssjuka i ett tidigt stadium till 

vårdinstitutioner istället för att övervinna kommunikationsproblemen. Om vårdgivarna 

lyckades utveckla kommunikationen så skulle man troligtvis kunna vårda personer med 

demenssjukdom i ett tidigt stadium i hemmamiljö en längre tid (Lindholm, 2010 s.13). En 

demenssjuk person använder sig främst av en icke-verbal kommunikation, enligt Hubbard, 

Cook, Testre och Downs (2002). Enligt Lindholm (2010) yttrar sig icke-verbal 

kommunikation genom kroppsspråket, det vill säga: miner, gester, blickar och dylikt men 

också ljuduppbyggnad och betoningar. Vidare menar Graneheim (2004) att dementa ofta 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19309/2013-12-34.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19309/2013-12-34.pdf
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agerar fysiskt vilket många gånger visar sig i form av aggressivitet, skrikande, vandrande, 

rastlöshet, samlande och förföljning. Det kan även visa sig psykiskt genom hallucinationer, 

vanföreställningar, förändrat stämningsläge, tvångstankar och ångest (Graneheim, 2004). 

 Börjesson och Rehn (2009) diskuterar “maktens språk” och “språkets makt”. De menar 

på att det många gånger inte är den bestämmande makten som utkommer ur språket, utan 

kanske mer den manipulerade formen av makt. Vilket i sig leder till ett undanhållande av den 

egentliga makten. Undanhållandet av makten kan även märkas i den vardagliga 

kommunikationen då den bakomliggande meningen i ett samtal blir oklart och resulterar i att 

den ena parten i samtalet tappar tråden. De menar på att det språk som används i dagens 

samhälle sällan är helt neutral, utan att det alltid finns en viss möjlighet att göra egna 

tolkningar av meningarna. 

 En vårdgivare kan främja kommunikationen hos en demenssjuk genom att arbeta utifrån 

ett personorienterat förhållningssätt med respekt och hänsyn till integriteten samt genom att 

undvika tillrättavisande handlingar (Van Weert, Van Dulmen, Spreeuwenberg, Ribbe & 

Bensing, 2004). Dock kan vårdgivaren också hindra kommunikationen genom att brista i 

respekt gentemot den demenssjuka, att utöva negativ makt samt genom att förbise den 

demenssjukas egen vilja eller förmåga och istället fokusera på rutiner (Graneheim, Norberg & 

Jansson, 2001). Vårdgivaren bör i sin kontakt med den demenssjuka vara medveten om och 

använda sig av icke-verbal kommunikation. Detta eftersom kommunikation med kroppsspråk 

är ett vitalt kommunikationsverktyg med demenssjuka. Är demenssjukdomen dessutom långt 

framskriden så är kroppspråket än viktigare då förståelsen för det talade orden har försämrats 

(Lindholm, 2010, s.164-169). Vårdgivaren bör även besitta personliga egenskaper så som 

ödmjukhet, förståelse, acceptans samt empati. För att som vårdgivare lättare få förståelse för 

den demenssjukas beteende samt förenkla den demenssjukas försök till kommunikation bör de 

inneha viss kunskap om den demenssjukas tidigare liv såsom historia, personlighet och 

utvecklingsprocessen i demenssjukdomen, vilket oftast kan fås av anhöriga (Askhed och 

Steen, 2006). 

 Interaktionen mellan vårdgivaren och vårdtagare ligger till grund för en god vårdande 

relation. Hur vårdgivarens värderingar och tankar om vården ser ut påverkar hur denne vårdar 

den demenssjuka personen. Om individen får stå i centrum och vårdgivaren tar hänsyn till 

vårdtagarens unika värdighet och sårbarhet samt anpassar vården efter vårdtagarens resurser, 

förmågor och behov så får man en god omvårdnad. Genom att vårdgivaren vill hjälpa så 

skapas en bättre omvårdnad för den demenssjuka (Askhed och Steen, 2006). 

Som vårdgivare är det viktigt med sympati i och med att det är ett förhållningssätt, ett sätt att 

tänka och känna som kommuniceras till en annan människa. De bör även handla konkret i sin 

kommunikation genom att prata långsamt och med korta meningar samt ge den demenssjuka 

tiden för att formulera ett svar. I och med att en demenssjuk ofta saknar tidsorientering och 

problem med att behålla korttidsinformation händer det att denne upprepar samma sak flera 

gånger. Detta leder till att den demenssjuka ligger i underläge i interaktionen gentemot 

vårdgivaren. Vårdgivaren bör sätta sig in och möta den demenssjuka i dennes värld 

(Lindholm, 2010, s.22-23, 133).    

 Kommunikationen är en stor del som ökar maktspelet mellan vårdtagare och vårdgivare. 

Lindholm (2010) skriver att den ojämna fördelningen av att kunna medföra något i det 

kommunikativa arbetet är en viktig del att ta hänsyn till i demensvården. Som tidigare nämnt 
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så behöver vårdtagaren stöd för att kunna kommunicera och när man hjälper någon att föra 

samtalet framåt så påverkar detta vårdtagarens berättelser. I samtalet så görs ständigt 

tolkningar som kanske inte riktigt passar in i berättelsen. Man hjälper och stöttar för att hålla 

samtalet flytande och även för att kunna utföra uppgifter och sysslor i vårdtagarens vård. När 

man behöver information så händer det att man fattar beslut åt vårdtagaren utan att man är 

riktigt säker på att detta är var personen vill, även om man inte går emot personens vilja så 

inkräktar det på vårdtagarens självbestämmande. Självklart så måste man se till att hjälpa 

vårdtagarna när de behöver hjälp, man kan inte bara lämna vårdtagaren i situationen där denne 

behöver hjälp. När man vill ge bästa möjliga vård så kan det ibland krävas att man fattar 

beslut och gör tolkningar för att föra vården vidare, även om det är ett område som kan ses 

som etiskt problematiskt och känsligt. Så länge som man är medveten om komplexiteten i 

samtala med demenssjuka personer så är det de enda man kan göra (Lindholm, 2010). 

Termen brukare som samlingsnamn 

Anledningen till att detta är något som vi tar upp är för att vi tänker oss att benämningen av 

individen kan ha en påverkan på hur man upplever sin maktposition. 

 Enligt socialstyrelsen (hämtad 29/4-14 

från: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013maj/termenbrukare) finns det en 

rekommendation om att använda ordet brukare som samlingsnamn på de som får insatser från 

socialtjänsten. Förankringen av ordet har skett genom en remiss som skickats ut till flertalet 

brukarorganisationer och kommuner. Lisa Wolff Foster som är terminolog på enheten 

fackspråk och informatik menar på att det finns ett stöd av remissinsatserna, till exempel 

kommunen, i och med att tanken med användningen är att bruka ordet som samlingsbegrepp 

och inte vid tilltal till individen.    

 Bland annat använder regeringen, myndigheter och kommunerna, på en övergripande 

nivå, ordet brukare som ett samlingsbegrepp vid statistik och uppföljning. Som tidigare nämnt 

används brukare om de som fått individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten, vilket 

gör att ordet är tänkt att användas i sammanhang där man vill benämna en viss grupp och inte 

om en specifik individ eftersom detta kan anses som en sorts avidentifiering. Verksamma 

inom socialtjänsten hade länge efterfrågat ett samlingsbegrepp för de som får insatser av 

socialtjänsten. 

 

Äldres Behov i Centrum 

Äldres Behov i Centrum (ÄBIC) är ett behovsinriktat arbetssätt. Behovet är det som ska styra 

insatserna, vilket innebär att insatserna inte kan formuleras i förtid utan först efter det att en 

behovsinventering genomförts. När en verksamhet låter behoven vara det som styr i 

utredningen samt genomförandet ökar kraven på organisationen och kompetensen hos de 

anställda. Äldres Behov i Centrum är en nationell modell som Socialstyrelsen har tagit fram 

för att äldre människor ska få hjälp och stöd utifrån sina enskilda behov istället för utifrån de 

redan existerande insatser som finns. Modellen är under implementering inom den svenska 

äldreomsorgen och har hunnit införas i några kommuner men fler är på gång. 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013maj/termenbrukare
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Ansökan om bistånd måste klart och tydligt beskriva de behov den äldre har innan 

insatsförslagen kan tas fram, det vill säga den äldres egen uppfattning om sin aktuella 

situation. Handläggaren måste förstå den äldres situation och vad som är begränsat i den 

dagliga livsföringen (Socialstyrselsen 2013). 

“I stället för att koppla en ansökan om stöd i t.ex. måltidssituationen direkt till insatsen 

matdistribution, behöver handläggaren gå igenom den äldres eget genomförande av olika 

aktiviteter som hör ihop med måltidssituation. I det här fallet kan det vara att planera för 

matlagning eller inköp, handla, hantera pengar, ta sig till och från affären, diska eller att 

äta.”/…/ “Istället för att beskriva att den äldre har behov av matdistribution, måste man med 

detta sätt fundera över bakgrunden och vad som är problemet.”  (Socialstyrelsen 

2013, s.13, 17) 

Behov bör ses i sin kontext och inte som något fristående, enligt socialstyrelsen. Genom att 

relatera behoven till individens kontext och att se behoven från fler perspektiv så kan man, 

inom äldreomsorgen, i val av insats välja det som passar den äldre bäst. Att ta hänsyn till 

individens perspektiv påverkar valet av vad som är bäst för denne och även verksamhetens 

prioriteringar (Socialstyrelsen, 2013). 

 ÄBIC är upplagt efter de behov som en människa har i det vardagliga livet, vilket 

nämns och är uppstaplat på ett förståeligt sätt i Socialstyrelsens häfte, “Vägledning för 

behovsinriktat och 

systematiskt arbetssätt med dokumentation av äldres behov utifrån ICF” (ICF är ett 

klassifikationssystem för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa och fungerar som ett 

komplement till ÄBIC, (hämtad (25/3-14) från: 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-4-1/sidor/default.aspx). Några av de 

kategorier som återfinns i häftet är: 

·         Kommunikation - Allmänna och specifika drag i kommunikation genom språk, tecken, 

symboler och som innefattar att ta emot och förmedla budskap, att genomföra samtal och att 

använda olika kommunikationsmetoder och kommunikationshjälpmedel. 

·         Personlig vård - Egen personlig vård, att tvätta och torka sig själv, att ta hand om sin 

kropp och kroppsdelar, att klä sig, att äta och dricka och att sköta sin egen hälsa. 

·         Mellanmänskliga interaktioner och relationer - Detta kapitel handlar om att genomföra 

de handlingar och uppgifter som behövs för grundläggande och sammansatta interaktioner 

med människor (okända, vänner, släktingar, familjemedlemmar och andra närstående) på ett i 

sammanhanget lämpligt och socialt passande sätt. 

- Formella relationer - Att skapa och bibehålla specifika relationer i formella sammanhang 

såsom med arbetsgivare, yrkesutövande eller servicegivare. 

- Informella sociala relationer - Att ha relationer med andra såsom otvungna relationer med 

människor som bor på samma ort eller med medarbetare, elever, lekkamrater och människor 

med likartad bakgrund eller yrke. 

- Familjerelationer Att skapa och bibehålla släktskapsrelationer såsom med medlemmar av 

kärnfamilj, utvidgad familj, foster-, adoptiv- och styvfamilj, mer avlägsna relationer såsom 

kusiner, sysslingar eller lagliga vårdnadshavare. (Socialstyrelsen, 2013 s. 73-78 ). 

  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-4-1/sidor/default.aspx
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-4-1/sidor/default.aspx
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Verktyg för analys 

Här nedan så kommer vi att presentera ett verktyg som använts för att påvisa hur makten tar 

sig i uttryck mellan vårdgivare och vårdtagare. 

“These bridging techniques, accounts, were described by Marvin Scott and Stanford Lyman 

(1968) as verbal statements made by one social actor to another to explain behaviors that are 

unanticipated or deviant. Whereas a slightly unexpected behavior, such as being in a bad 

mood at work, may be “bridged” by a fairly standardized account such as “family troubles,” 

a more out of the ordinary action such as hitting a man on the street is likely to require a 

refined account—whether it is an excuse or a justification” (Harnett 2010, s.30). 

Ovanstående citat sammanfattar Tove Harnetts (2010) förklaring till vad “accounts” innebär 

på ett bra sätt. Normer, moraler och förklaringar av oväntade handlingar är en del av 

“accounts” och hur människor tänker och handlar. Det är genom accounts som våra tankar 

konstrueras och fortskrider. Med hjälp av ”accounts” hittade vi lättare mönster och olika typer 

av förklaringar i våra intervjuer, även bakomliggande orsaker till ett visst handlande och ett 

visst tänkande. Scott och Lyman (1968) skriver i sin artikel att det finns dessa två typer av 

accounts, “justifications” och “excuses”, som de säger kan användas vid de tillfällen då man 

upplever att man gjort något fel, orätt, inkorrekt, brutit en norm eller liknande. “Justifications” 

(bortförklaringar) innebär att man tar på sig ansvaret för den gjorda handlingen men nekar att 

det var fel. Författarna ger exemplet att en soldat som dödar i strid kan erkänna mordet men 

nekar till omänsklig handling då det var en order att döda fienden och fienden förtjänade sitt 

öde (Scott och Lyman 1968). “Excuses” (ursäkter) ses som socialt accepterade förklaringar 

för att minska eller i alla fall lätta på ansvaret för en ifrågasatt handling. Vi kan utmärka fyra 

typer av ursäkter som formuleras enligt: “det var en olycka”, “jag visste inte bättre”, 

biologiska drifter och ett syndabocks tänkande. Genom att då till exempel hävda att någonting 

var en olycka så försöker man minska sitt ansvar för handlingen. Dock så finns det i det 

sociala spelet normer och värderingar kring vad som avgör om ett account accepteras eller ej. 

Ett vanligt förekommande account för med sig stämplar, som till exempel: lat, klantig, 

tidsoptimist, vilket också leder till stigmatisering. Möjligheten till att testa trovärdigheten på 

ursäkten, genom att man till exempel kan se att cykeldäcket har punktering, ökar således 

också trovärdigheten. Kommer man ofta med bortförklaringar som inte går att granska så 

minskar trovärdigheten på personen i fråga (Scott och Lyman, 1968). 
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Bild 1. Här beskriver Harnett (2010, s.38) hur ”accounts” fungerar som en del av 

uppbyggnaden av arbetssätt och förhållningssätt inom ett särskilt boende. 

Längst ner till vänster i bilden ser vi ”local routine culture” som består av verksamhetens och 

arbetsplatsens inre kultur. Den inrymmer accepterade rutiner och normer som förändras efter 

arbetsgruppens sammansättning samt individernas individuella kompetens och praktiska 

arbetssätt. Pilen som utgår ifrån ”local routine culture” har namnet ”folk logic” och står för 

arbetsgruppens gemensamma arbetssätt. Vi kan i bilden se hur det gemensamma arbetssättet 

påverkar uppkomsten av ”accounts” som förmedlas i ”staff”, alltså arbetsgruppen. Vidare så 

ser vi i mitten på bilden ”residents”, den boende, som försöker influera arbetsgruppen med 

sina tankar och åsikter. Gentemot ”local official”, enhetschefen, så har den boende en röst för 

att påverka verksamheten. På den vägen kan enhetschefen influera arbetsgruppen. 

Arbetsgruppen sitter här på en gemensam maktresurs i ”accounts” där man i sitt inflytande 

över de boende kan använda sig av just ”accounts”. 

”General culture” som står längst ner till höger i bilden synliggör hur samhällskulturen också 

är med och påverkar, främst den boende och anhöriga. Den boende kan känna trygghet i 

samhällskulturen då det finns andra sociala normer samt en politik för äldres inflytande, men 

måste som tidigare nämnt också försöka influera i ” local routine culture” som styr de boendes 

möjligheter till inflytande. De anhöriga är med och påverkar enhetschefen och stöttar upp den 

boende. Som sista utväg i verksamheten så finns möjligheten att välja ”exit” pilen som 

innebär att den boende kan välja att byta vårdgivare och på så sätt lämna verksamheten för en 

annan verksamhet (Harnett, 2010). 

Resultatet som visar sig i Harnetts (2010) avhandling visar på att man kan höja de äldres 

inflytande. Den inre kulturen och befintligheten av “accounts” är något som är svårt att 

förändra men avhandlingens resultat visar på att om flera personer ändrar syn på de äldres 

inflytande och tar deras klagomål seriöst så kan man påverka maktrelationerna i 

äldreomsorgen. Det som gör accounts så intressanta och användbara för analysen av makten i 

äldreomsorgen är att de är normaliserade inom kulturer (t.ex. vårdhemskultur). Detta innebär 

att vissa accounts blir accepterade efter tid och rutinmässigt förväntade vid oväntade 

handlingar. Makt kan i studiens fall utforskas med en analys av personalens accounts när de 

rättfärdigar begränsningarna hos de äldres vardagliga inflytande, t.ex. när man ska kliva upp 

på morgonen eller gå i säng på kvällen. Generellt kan man säga att när folk uppfattar att de 

beter sig på ett normbrytande sätt, så känner man att man måste överbygga det gap som 

uppstår mellan sina handlingar och de sociala förväntningarna i gruppen (Harnett 2010). 

Personalen inom äldreomsorgen kan med hjälp av “accounts” alltså rättfärdiga ett "felaktigt" 

beteende då det är normaliserat och kanske till och med förväntade i en vårdhemskultur. 

Personalen som intervjuades i författarens avhandling beskrev det som uppenbart att äldre ska 

ha samma rättigheter som alla andra och i och med detta även ha möjligheten att ha inflytande 

över sin vardag. Det visade sig ändå att de äldre på boendet levde med vissa begränsningar, 

personalens accounts i dessa fall byggdes på "Visst kan de bestämma själva, men..." (Harnett 

2010).  
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Metod 

För att få förförståelse i ämnet och hitta relevanta artiklar och forskning till studien så sökte vi 

på universitetbibliotekets hemsida, SOC index (ebsco) samt Google scholar. Vi använde 

sökord så som: demens, kommunikation, makt, authority, power och dementia care. Vi har 

även använt material från socialstyrelsens hemsida samt lagtext.   

 Litteraturen som använts har sökts fram genom universitetbibliotekets hemsida, genom 

att böcker har används vid ett tidigare studietillfälle och genom tips från artiklar och andra 

studier. 

Tillvägagångssätt och datainsamling 

För att svara på vårt syfte och frågeställningar så valde vi att använda oss av ett kvalitativt 

angreppssätt med tre semistrukturerade narrativa intervjuer. Anledningen till varför vi valde 

att göra en kvalitativ studie var för att vi ville beskriva och analysera upplevelser och detta 

ansåg vi gjordes bäst genom intervjuer, som Bryman (2011) skriver så har kvalitativa studier 

för avsikt att snarare studera ord än siffror. Intervjuer är attraktiva främst av deras flexibilitet 

och det semistrukturerade upplägget ger möjlighet till ytterligare flexibilitet. Det narrativa 

angreppssättet valdes för att vi ville fokusera på intervjupersonernas berättelser och fånga 

deras upplevelser, narrativa intervjuer beskrivs av Bryman (2011) som intervjuer uppbyggda 

på intervjupersonenes livsberättelser och således upplevelser. 

 Det är bra att använda sig av just semistrukturerade intervjuer när man är två personer 

som ska hålla i intervjuer. Detta för att man ska ha något att förhålla sig till så att intervjuerna 

får samma grunduppbyggnad och ett visst minimum av jämförbarhet ska finnas (Bryman, 

2011, s. 416). För oss var det viktigt när vi undersökte flera personers upplevelser då det 

krävdes att vi hade lite struktur för att kunna väga dessa mot varandra. Även för att svara på 

våra valda frågeställningar ansåg vi att detta var den bästa metoden. Vi diskuterade 

tillsammans fördelar och nackdelar med att vara en respektive två vid genomförandet av 

intervjuerna, där vi kom fram till att det är bäst att vara två. Anledningen till det är för att det 

blev lättare att få ett bättre resultat av frågorna då vi kunde komplettera varandra med tankar 

och följdfrågor. I efterhand konstaterar vi att det inte fanns några större nackdelar med att 

vara två vid genomförandet av intervjuerna, snarare endast positivt då vi båda fick vara med 

och inhämta all information. 

 För att hitta våra intervjupersoner så tog vi kontakt med en områdesexpert, en person 

som har extra kunskap inom ett visst område, på socialtjänsten. Vårt önskemål var att 

intervjua en biståndshandläggare, en enhetschef på ett demensboende samt en undersköterska 

på ett demensboende. Områdesexperten rekommenderade oss vidare till en enhetschef och 

biståndshandläggare. Vi ringde ett slumpmässigt utvalt demensboende varav vi fick vår sista 

intervju, undersköterskan. Valet av yrkesgrupper gjordes med en tanke på vilka som kommer i 

kontakt med de demenssjuka. De olika nivåerna på kontakten hoppades vi skulle kunna ge en 

större förståelse för vilken kompetens som behövs inom vilket område.  
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Vi skrev en intervjuguide med teman att följa under de olika intervjuerna. I och med den 

narrativa ansatsen så var intervjuerna uppbyggda av öppna och beskrivande frågor för att vi 

skulle kunna få så långa och målande svar som möjligt (Bryman, 2011, s.527, nyckelbegrepp 

21.4) (Se bilaga 1). Vi räknade med att intervjuerna skulle bli olika då de olika 

intervjupersonernas uppgifter, och självklart upplevelser, ser olika ut. Intervjuerna skedde på 

intervjupersonernas arbetsplatser. Vi hade avsatt en timme till varje intervju och höll 

tidsramen för alla intervjuer. Efter medgivande från intervjuperson så spelades intervjuerna in 

för att vi skulle kunna genomföra transkriberingen och för att resultatet skulle bli så nära 

intervjupersonens utsaga som möjligt i slutändan. Genomförandet av intervjuerna gick 

smidigt och vi kände att vi fick svar på det vi ville, vart efter intervjuerna fortskred så blev 

dessa mer och mer naturliga och vi kunde fokusera på de delar som vi ville utan att följa 

intervjuguiden strikt. 

 Anledningen till varför vi valt att intervjua just en biståndshandläggare, enhetschef och 

undersköterska och varför vi ställer just dessa frågor (se bilaga 1) är för att vi kommer att 

undersöka makt som fenomen och även som organisation. Vi vill se hur makten upplevs och 

uppstår i det sociala spelet men också vilken betydelse professionen har för relationen. 

Analysmetod 

Vi valde att använda oss av en tematisk analys och utgår ifrån det sätt som Langemar (2008) 

beskriver som teoristyrd eller deduktiv tematisk analys. Det vill säga att vi valde ut teman i 

förväg i och med de tankar som vi hade inför intervjuerna. Intervjuerna utformades för att 

svara på det syfte och frågeställningar som vår studie har och intervjumaterialet grupperades 

sedan in under de teman som vi tidigare tagit fram, Etiska dilemman i demensvården samt 

Vårdgivarnas upplevelser av makt. Genom att kombinera det deduktiva tillvägagångssättet 

med ett induktivt, som innebär att man skapar teman från berättelserna, så kunde vi komma 

fram med nya teman genom intervjumaterialet, Användningen av ordet brukare som 

samlingsnamn och Vårdtagarens behov av stöd och hjälp, som senare även de fick 

underrubriker. Detta tillsammans med den semistrukturerade intervjutekniken resulterade till 

att vi fick möjligheten att undersöka materialet grundligare. Sammanställningen av 

intervjumaterialet och kopplingar till litteratur gjordes. Under framställandet av resultatet 

påvisades vitala delar med hjälp av Scott och Lymans (1968) ”accounts” innan vi slutligen 

diskuterade resultatanalysen och drog slutsatser. 

 Genom att inte bryta ner berättelserna i småbitar under analysen utan behålla en större 

helhet och ta ut citat så hoppades vi kunna fånga upp intervjupersonernas upplevelser så 

verklighetsnära som möjligt. Genom detta val av analysmetod så var vi medvetna om att 

resultatet inte skulle bli generaliserbart mot en större grupp människor och som Bryman 

(2011, s. 369) beskriver så är inte heller kvalitativa forskningsresultat generaliserbara mot 

populationer. Författaren fortsätter och säger att kvalitativa resultat ska generaliseras till teori 

istället. Således så hoppas vi att de slutsatser vi kommer fram till går att ta hänsyn till i 

reflektioner kring maktaspekten som myndighetsutövare och vårdgivare. 
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Etiska överväganden 

Under arbetets gång så har vi följt de forskningsetiska krav som Kalman och Lövgren (2012, 

s. 7-20) tar upp i boken, “Etiska dilemman”. Dessa presenteras som informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

 Informationskravet innebär att man ska informera om syftet med studien och hur den 

planerats att genomföras, även information om att deltagandet är frivilligt ska framgå. Vi 

förklarade för våra eventuella intervjupersoner om studiens syfte och genomförande och 

frivillighet när vi pratade med dem i första kontakten över telefon. 

 Samtyckeskravet innebär att man ska inhämta samtycke om medverkan från 

intervjupersonen innan intervjun genomförs. Informering om att samtycket medför att 

intervjupersonen kan välja att inte svara på en fråga om denne inte vill samt att medverkan i 

studien kan avbrytas när helst intervjupersonen vill ska också göras. Efter att vi informerat de 

eventuella intervjupersonerna enligt informationskravet så inhämtades samtycke och de som 

tackade ja till medverkan informerades vidare om frivilligheten att bara svara på de frågor 

som denne vill samt att möjligheten att avbryta också alltid finns. 

 Nyttjandekravet innebär att man informerar intervjupersonerna om användningsområdet 

för den empiri som man inhämtar från intervjupersonerna. Vi försäkrade intervjupersonerna 

om att den fakta som inhämtades endast kommer att användas i forskningssyfte. 

 Konfidentialitetskravet innebär att man försäkrar intervjupersonernas integritet och 

anonymitet samt att man förvarar studiematerialet på ett tryggt sätt. Vi har gjort allt vi kan för 

att behålla intervjupersonerna helt anonyma genom att inte nämna namn, arbetsplats eller 

kommun i arbetet. Inspelningarna av intervjuerna samt transkribering och annat intervjunära 

material förvarades i forskarnas närhet. Inspelade intervjuer förvarades på USB-sticka. För att 

få tag i några av våra intervjupersoner kontaktades en områdesexpert, som fick agera 

rekryterare, vilket innebär att konfidentialiteten inte är maximerad. Detta är dock någonting 

som intervjupersonerna var medvetna om innan de deltog i intervjun. 

Metodologiska reflektioner 

I och med vårt sätt att finna intervjupersoner så drabbades konfidentialiteten negativt eftersom 

vi fick hjälp med rekryteringen av en områdesexpert. Detta är dock någonting som de berörda 

var medvetna om och de samtyckte till medverkan i alla fall. Fördelen med att använda den 

narrativa metoden i analysarbetet var att vi kunde fokusera på intervjupersonernas berättelser 

och upplevelser istället för att bryta ner dem och förlora viktiga känsloelement. 

Tillförlitlighet 

I kvalitativ forskning så finns det en diskussion kring hur applicerbara validitet och reliabilitet 

är när det gäller att granska kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s. 351). Det finns olika 

teorier och tankar hur man ska granska kvalitativ forskning och en tanke som tas upp är 

“Tillförlitlighet”, som består av fyra delkriterier: Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

en möjlighet att styrka och konfirmera. 
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 Trovärdighet - har forskningen utförts enligt befintliga regler och överensstämmer 

resultatet med de människor som är en del av den verklighet som beskrivs? Vi anser att vi 

följt de regler som finns för vetenskaplig forskning genom att vi följt de forskningsetiska krav 

samt de riktlinjer som finns för kandidatuppsatser vid Umeå universitet. 

 Överförbarhet - eftersom de sociala kontexterna ser olika ut i olika situationer och 

kvalitativ forskning ofta görs på en liten grupp, eller i alla fall centrerad grupp som har vissa 

egenskaper, gäller det för författarna att beskriva resultatet på ett så fylligt sätt så att läsaren 

med hjälp av “fylligheten” kan bestämma sig för graden av överförbarhet på andra sociala 

kontexter. Vi har granskat ämnet på ett problematiserat vis där vi undersökte maktens spelrum 

och etiska dilemman. Våra resultat resulterar i tankar och åsikter från våra intervjupersoner 

och våra analyser och slutsatser hoppas vi ska kunna vara något att ta i beaktning vid 

situationer som kan jämställas med våra intervjupersoners maktpositioner. 

 Pålitlighet - hur forskarna har beskrivit sitt tillvägagångssätt och bevarat en granskande 

syn på sitt material. Vi anser att vi beskrivit vårt tillvägagångssätt på ett sådant sätt så att det 

går att följa vår process i arbetet. Vi är medvetna om att våra tankar och erfarenheter som vi 

har med oss in i arbetet påverkar hur vi skriver och arbetar och har därför granskat varandra i 

arbetet för att hålla oss så neutrala som möjligt till materialet.  

 Möjlighet att styrka och konfirmera - det går inte att få någon fullständig objektivitet i 

samhällelig forskning, något som forskarna bör vara medvetna om och forskaren ska med 

detta kunna säga att han/hon handlat i god tro. Det ska framgå att forskarens egna värderingar 

och teoretiska inriktningar inte påverkar framställandet av slutsatser. Granskaren har för 

uppgift att presentera i vilken utsträckning man kan styrka resultatet. Vi är medvetna om att vi 

inte kan utlova någon fullständig objektivitet och den studie som vi genomfört är gjord så i 

god tro om att informationen medför gott i forskning. Våra tankar värderingar och teoretiska 

inriktningar ska inte ha haft påverkan på framställandet av våra slutsatser. 

Ansvarsfördelningen 

I arbetet med denna studie så har vi gjort det mesta tillsammans. Vi har sett stora fördelar med att 

arbeta tillsammans då vi båda under arbetets gång varit medvetna om vad som är skrivet och vad 

som behöver skrivas mer. Vi har använt oss av Google Docs, som innebär att vi båda kunnat 

skriva och redigera i samma dokument över internet. Detta har gjort att vi samtidigt kunnat jobba 

på olika delar i studien, hitta information att skriva in och effektivisera vårt arbete. Vi har också 

kunnat läsa igenom vad den andra personen skrivit i realtid och kunnat redigera i varandras texter 

under framställningen av dessa. När vi sökt efter relevant litteratur och forskning har vi med 

enskilt arbete kunnat leta på fler databaser och kunnat granska fler källor för att hitta de som 

passar vår studie bäst. När det gäller att bestämma vad som ska vara med i studien så har vi båda 

varit med och beslutat om de delar som blivit aktuella. I och med att vi båda varit en del av hela 

arbetsgången har vi kunnat diskutera och granska vårt arbete, det har varit något som gett oss mer 

när det gäller att lära sig processen i uppsatsskrivandet. Samarbete är något som vi också anser har 

varit en bra del att få praktisera i arbetet med studien. Som vi nämnt ovan så såg vi också många 

fördelar med att vara två vid intervjuerna och ett bra samspel under dessa har också gett oss stora 

fördelar när det gäller att utforska svar på frågor ytterligare.  
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 Vi tar på oss ett delat ansvar för hela studien och anser att vi har gjort det bästa av vårt 

samarbete. De delar som vi valt att ta huvudansvar för är: 

Linnea: Inledningen och analysverktyget 

Ida: Kunskapsöversikten och metoden 

I övrigt så tar vi båda på oss ansvar för resterande delar och som författare tar vi ett gemensamt 

ansvar för studien som helhet. 
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Resultat och analys 

Här nedan presenterar vi våra valda teman. Under dessa teman har vi kategoriserat upp 

underteman där vi har sammanfattat det som kom fram under intervjuerna med citat, redogjort 

för vitala delar ur intervjupersonernas upplevelser samt gett en analys kring dessa. 

Användningen av ordet brukare som samlingsnamn 

Enhetschefen berättar att han/hon valt att benämna den demenssjuke som bor på boendet som 

brukare eller vårdtagare, eftersom det känns bekvämt. Biståndshandläggaren menar på att ordet 

brukare aldrig varit ett bekvämt ord. 

“jag tycker inte om ordet brukare. Har aldrig gjort och kommer aldrig göra.” 

Det menas på att ordet brukare är någonting som enligt honom/henne kopplas till att man är 

användare av någonting eller missbrukar något. Detta gör att biståndshandläggaren väljer att 

nämna dem vid namn när det är möjligt, men när situationen kräver, används ordet brukare för att 

det är samhälleligt vedertaget och att alla ska förstå vem det är man talar om. Allt handlar om 

anpassning efter situation, menar biståndshandläggaren. Undersköterskan tycker, precis som 

biståndshandläggaren, att brukare inte är ett passande ord. Vilket gör att det som används främst 

av undersköterskan är de boende eller vårdtagare. Tydligt uttryckt menar undersköterskan att 

patient absolut inte är ett ord som ska användas:   

“jaaa.. inte är det då patienter! Utan de boende eller.. det brukar heta brukare.. men det tycker 

jag låter så… boende tycker jag låter bättre att säga. Dom boende. Vårdtagare också.” 

 Precis som socialstyrelsens skriver så används benämningen “brukare” främst i 

sammanhang där man pratar om gruppen individer som får stöd inom verksamheten. 

Samlingsnamnet är vedertaget i vården och även om det inte är bekvämt att använda om enskilda 

individer så skyddar det integriteteten i situationer där man inte kan nämna individen vid namn. 

Anledningen till att benämningen fått en negativ anknytning är på grund av att det kopplas ihop 

med att bruka något, vilket stärks av intervjupersonen. Här ser vi en strategi för att minska 

maktspelet mellan vårdgivare och vårdtagare som vi kan koppla till “accounts”. I och med att det 

är flera som uttrycker att de ogillar begreppet brukare så påverkar detta arbetssättet inom vården i 

stort. 

Vårdgivarnas upplevelser av bestämmande makt 

Fokus ligger här på hur man inom de olika yrkesnivåerna upplever att det känns att sitta på en 

maktposition gentemot en demenssjuk person. Vi kommer fortsättningsvis i övriga teman att 

beröra makt på andra vis, här kommer en övergripande samling av våra intervjupersoners 

uppfattningar om makt i demensvården. 

 I en av våra intervjuer berättas det om att alla som jobbar inom vården befinner sig i en 

maktsituation, så även inom demensvården, då de som flyttar in på särskilt boende 

automatiskt är i underläge. Detta är någonting som styrks av den rationella makten som Swärd 

och Starrin (2006) benämner, vilket innefattar att makten finns överallt i alla relationer och att 

den fungerar genom relationer. Det beskrivs även att den rationella makten finns i 

yrkesutövningen gentemot vårdtagarna. Enhetschefen säger sig dock inte ha så mycket 
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kontakt med de boende och anser sig därför inte heller ha så mycket makt direkt mot den 

enskilde. Däremot gentemot personalen och i diskussionen om utformningen av vården, under 

vårdplaneringen, så uttrycker enhetschefen sig vara högst aktiv vilket ger makt indirekt över 

den boende. Swärd och Starrin (2006) beskrev synlig och osynlig makt, eftersom 

enhetschefen inte anser sig sitta på så mycket makt så kan detta krocka med de förväntningar 

som medföljer hennes position. En enhetchef har en synlig makt eftersom vårdtagarna 

förväntar sig att denne sitter på en hög maktposition som utövas i verksamheten. 

Enhetschefen tar vidare upp att makten är störst hos de som är närmast brukaren och desto 

mer distanserad man blir från den boende desto mindre makt har man. 

“...ja tror att man som undersköterska har större makt än vad jag som enhetschef har.” 

Enhetschefen påstår att det är undersköterskan som sitter på mer makt, i alla fall gentemot 

vårdtagaren, och den synliga makten kommer också i och med de hjälpande insatserna som 

direkt kommer från just undersköterskan. Undersköterskan har även en osynligmakt i och med 

den kompetens som medföljer erfarenheter som denne har inom demensvården. Enhetschefen 

fortsätter och säger att makten inte är något som han/hon funderar och trycker på utan alla 

inom verksamheten har samma mål och det är att vårdtagarna ska ha det så bra som möjligt. 

För enhetschefen är det en självklarhet att makt inte är något som man vill utföra mot 

vårdtagarna men att makten är ständigt närvarande, och precis som Börjesson och Rehn 

(2009) skrev så tar makten sig bara olika i uttryck i olika situationer. Swärd och Starrin (2006) 

skriver om hur relationell makt fungerar och finns genom relationer, till exempel 

yrkesutövningen på ett boende. Enhetschefen fortsätter och säger att det är en svår balansgång 

och att makten är något som man bör fundera över. Biståndshandläggaren berättar från sin 

synvinkel om makten att: 

“vet du att jag tänker aldrig på att jag har makt. Utan jag har individen i fokus, vad det är för 

behov personen har, vad det är för hjälp dom behöver. Att jag sitter på en makt det tänker jag 

inte ens på.” 

Intervjupersonen fortsätter och säger att det finns en förståelse för att personer som kommer i 

kontakt med socialtjänsten tänker på att de hör av sig till myndighetspersoner. Som Swärd och 

Starrin (2006) skriver så finns då en synlig makt där de som kommer till socialkontoret 

förväntar sig att det ska finnas en maktskillnad dem emellan. Biståndshandläggaren håller 

dock fast vid att denne inte tänker på vilken maktposition hon/han besitter utan lägger fokus 

på vilka rättigheter personen har att få bistånd och vilket hjälpbehov som finns. Upplevelsen 

som beskrivs är att makten inte är något problem utan fokuserar man på uppgiften så ska 

maktspelet inte ta över, här finns en koppling till den osynliga makten som vi tog upp tidigare, 

den kunskap som hon/han har på sin position tillsammans med sina individuella erfarenheter 

syns snarare som professionell kunskap tack vare att den kommer från tillförlitlig 

yrkeserfarenhet. Även undersköterskan fick frågan om upplevelsen av makt. Svaret blev att 

man som vårdgivare har vårdtagarna i sina händer och det gäller att inte utnyttja det, 

intervjupersonen säger sig här vara högst medveten om att makt är närvarande. Alla 

intervjupersoner tar upp att de inte fokuserar på att de har en utmärkande maktposition utan 

att man hanterar sin ställning på ett sådant sätt att man ser individen främst. Några av dem 

säger att alla vårdgivare har makt i en vårdsituation och en person sa även att makten måste 

finnas för att den behövs i vården. Enhetschefen berättar att besluten inte påverkas av 

relationen till brukarna och således påverkas inte makten av relationen. Vidare beskrivs det att 
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även om det är viktigt att lära känna brukarna för att förstå situationer så är relationen viktigt 

främst mellan vårdgivare och vårdtagare. I och med det vi upptäckt i materialet så finns det en 

ambivalens hos intervjupersonerna när det gäller maktpositionen, som ses i att alla vet att man 

har en maktposition men man trycker på att man inte tänker på den. Någonting som Askhed 

och Steen (2006) tar upp är att relationen mellan vårdgivare och vårdtagare är viktig eftersom 

den ligger till grund för en god vårdande relation. De menar även på att vårdgivarens tankar 

och synpunkter på vården påverkar i slutändan den vård som utförs till den demenssjuka.  

 En fråga ställdes också om man låser dörrarna på avdelningen och hur det i så fall 

känns, alla svarade ja och att det är för de boendes bästa. Något som vi fastnade för och 

började undersöka närmare och med “accounts” i tanken så kan vi fastställa att meningen “det 

är för den boendes bästa” är socialt accepterad inom vården. Efter intervjuerna så kan vi 

konstatera att intervjupersonerna ofta varit med om att många demenssjuka personer är 

vandrare och för allas trygghet så låses därför dörrarna. Känslan är dock inte så positiv hos 

vårdgivarna och en intervjuperson berättar att även om vårdtagarna som är tillräckligt friska 

för att gå ut själva får göra det så måste de ändå bli utsläppta vilket “känns lite dumt”. Beslutet 

att låsa dörrarna kan ses som ett frihetsberövande och om det används i fel syfte så kan 

situationen bli ohållbar, här hänvisar vi främst till situationen som Aleris drabbades av med 

“Gubben i skrubben”, där en man blev inlåst i ett litet utrymme. I regeringsformen 2kap 6,8§§ 

står det att varje medborgare har ett allmänt skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp och 

frihetsberövande. Det som menas med frihetsberövande är när en människa till exempel är 

förhindrad från att lämna ett rum, eller ett begränsat område. Å andra sidan så är det en 

trygghet för anhöriga, och för vårdarna också för den delen, att veta den demenssjuke inte kan 

gå ut på egna utflykter och virra bort sig. 

Självbestämmande, många gånger svårt att förverkliga i demensvården 

Undersköterskan som intervjuades tar upp att det finns ett självbestämmande för vårdtagaren, 

till exempel vid inflyttning men att det inte alltid finns en möjlighet för den enskilde att ta 

tillvara på det då denne kanske inte kan uttrycka sig. Ofta så är det anhöriga och 

kontaktpersoner som är med i det första skedet kring inflyttning på särskilt boende 

tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och ibland enhetschef. Även 

vårdtagaren får vara med men undersköterskan berättar att det sällan är så då situationen inte 

riktigt är utformad för den demenssjuke. Undersköterskan uttrycker dock att vårdtagaren 

skulle kunna föra sin talan lite mer om det var så att de själva medverkande, men tror inte att 

det skulle göra någon större skillnad. Som Hubbard et al. (2002) tar upp så använder 

demenssjuka personer sig främst av icke-verbal kommunikation något som kan göra det svårt 

i situationer där vården ska planeras. Van Weert et al. (2004) tog upp att en vårdgivare kan 

hindra kommunikationen genom att förbi se vårdtagarens viljor och förmågar. En 

kombination mellan att utläsa vårdtagarens viljor och att ta hänsyn till dessa i en 

vårdplanering är att föredra. 

 Biståndshandläggaren berättar att självbestämmande är något som man även jobbar med 

inom biståndshandläggningen eftersom man jobbar enligt SoL 2001: 453 och det är ingen 

tvångslagstiftning. Med tanke på att det är en frivillighetslagstiftning så kan den enskilde säga 

nej. Däremot så kan biståndshandläggaren ändå se ett hjälpbehov vilket gör att denne inte bara 
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kan släppa ärendet. Biståndshandläggaren fortsätter och säger att det brukar lösa sig genom att 

man är aktiv och arbetar över en längre tid, även om man själv ser ett hjälpbehov så finns 

kanske inte den insikten hos individen. Det är en balansgång, man får inte kränka någon utan 

det gäller att ta dem med sig. Biståndshandläggaren lägger också stor vikt vid att man inte 

lyssnar för mycket på anhöriga i mötet och berättar: 

“ofta så är det de anhöriga som kontaktar oss och vill gärna föra talan, men jag lägger stor 

vikt vid att även prata med den personen som det berör. Jag vänder mig nästan oftare till den 

som är dement bara för att få med den på banan. Också så att de ska finna sig ett 

sammanhang, att de inte ska bli överkörda. För det handlar mycket om kontakten med den 

enskilde för att, är man dement eller inte dement, det har ingen betydelse, man har ett 

människovärde och man ska inte nonchalera dem utan det är tala till och inte tala över” 

Precis som Graneheim (2004) skriver så gäller det att ta hänsyn till att demenssjuka personer 

också är individer med tankar, känslor och en egen vilja. Det är till fördel att man har ett 

tankesätt som inkluderar den demenssjuke då arbetssättet och arbetsplatsens strategier formar 

sig därefter. Det är en förklaring och på sitt sätt ett “account” att ta med sig individen i 

arbetet. 

Kommunicera med demenssjuka personer 

Enhetschefen tror på att tydliga instruktioner, tydligt kroppsspråk och artikulerat tal gör att 

man når längst i kommunikationen med en demenssjuk person. 

“om man ger tydliga instruktioner når man fram längst.. sätt dig här och visa det med både 

tal och kroppspråk.” 

Vilket stärks av Lindholm (2010) där hon beskriver att det är viktigt att som vårdgivare prata 

långsamt och i korta meningar för att vårdtagaren lättare ska kunna förstå och hänga med i 

vad som menas. Det finns en vetskap hos enhetschefen att arbetet går snabbare att genomföra 

om man använder tydliga instruktioner än om man inte gör det. Personalen på boendet anses, 

enligt enhetschefen, vara duktiga i kommunikationsarbetet i och med att många har god 

erfarenhet i att arbeta med personer med komplicerad demens och mycket BPSD- 

problematik. BPSD, beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, innebär att man 

lider av utåtriktade symptom (hämtad (25/3-14) från: www.bpsd.se). Enhetschefen menar på 

att man inte vinner någonting på att köra över personer. Enligt Askhed och Steen (2006) bör 

en vårdgivare ha särskilda skickligheter i kommunikation för att nå bästa resultatet i 

vårdarbetet med den demenssjuka. Vi konstaterar att det blir lättare att kommunicera efter tid 

och genom att man lär sig att överbygga kommunikationsproblemen så är det lättare att 

genomföra en välfungerande verksamhet. 

Etiska dilemman i demensvården 

Det visar sig i intervjuerna att man ofta möter etiska dilemman i demensvården, då främst i 

situationer där vårdtagaren inte själv inser följden av eller kan uttrycka sin vilja när det gäller 

att till exempel, inte duscha eller inte äta. Med detta i åtanke så kan man säga att det största 

etiska dilemmat som man som vårdgivare i demensvården står inför är hur man ska bemöta 

och kommunicera med den demenssjuke. 

http://www.bpsd.se/
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 Problematik vid duschning verkar vara ett problem som är ständigt återkommande i 

vården och alla intervjupersoner tar också upp situationer där duschningen har blivit ett 

problem. En av intervjupersonerna tar upp och diskuterar var gränsen för vanvård går: 

“.. och då är det etiska dilemmat, vart går gränsen? Så vart går gränsen för vanvård? Vi vill 

att dom ska vara rena men den boende vill kanske inte alls duscha. Jag menar har man inte 

duschat på två veckor så kanske det blir… personalen blir.. alltså man vill att dom ska vara 

hela och rena och ställer sig då frågan, hur gör vi? Ska vi tvinga in personen i duschen 

eller?” 

Intervjupersonen fortsätter och säger att man får ta varje fall för sig och i vissa fall så är tvång, 

eller vidbehovsmedicin nödvändigt, något som kan rättfärdigas genom nödrätten trots att det 

kan kännas som en hemsk handling. Biståndshandläggaren tar upp en annan situation där 

duschning inte gick så smidigt. I dennes fall så var det en svårt sjuk person med rullator som 

vägrade ta emot hjälp vid duschning. I och med fallrisken så ansågs inte personen vara säker i 

duschen själv men biståndshandläggaren kunde inte heller tvinga personen att ta emot 

hemtjänst vid duschning. Lösningen fick då bli att personen fick tillsyn av hemtjänst utanför 

badrummet, en kompromiss som personen gick med på då denne kan ropa om det händer 

något i duschen. Biståndshandläggaren uttrycker sig här nöjd över att kunna hjälpa i en 

situation som till en början verkade ganska hopplös. En annan intervjuperson sa ur sin 

position att det var en vårdtagare som kom in i nästan misär. Vårdgivaren hade inte duschat på 

väldigt länge och intervjupersonen uttrycker att det inte riktigt fungerade i hemmet. Det var en 

svår situation som slutade med tvång i protest. Intervjupersonen berättar sedan att det gick 

bättre allt efter som och det blev lättare att genomföra handlingen när personen själv kände att 

hjälpen kanske var behövlig. 

Upplevelsen att utföra handlingar mot någons vilja, jobbigt men nödvändigt 

Vi ställde i intervjuerna frågan hur man upplever att det känns att utföra tvång mot en annan 

person t.ex. som ovan nämnt, när man vägrar duscha. Svaren var lite skilda och en 

intervjuperson anser att det inte är så jobbigt då jobbet innebär att man måste ta hand om de 

boende. En intervjuperson säger att känslan ändå är helt okej då det är bra att det blir gjort. 

Här säger man även att det är skönt att det finns en flexibilitet och att man ibland kan hoppa 

över duschningen för att ta det en annan gång då det passar bättre för den boende, något som 

vi ser som en strategi formad efter arbetsplatsen och som behövs för att underlätta arbetet. 

Intervjupersonen fortsätter att berätta, dock så måste man till slut duscha och då kan det bli 

tvång, vilket enligt intervjupersonen känns lite jobbigt men denne intalar sig själv att det ändå 

är för personens bästa. Intervjupersonen fortsätter och säger att det inte heller skulle kännas 

bra att låta vårdtagaren hoppa över duschningen flera gånger i rad. Vikten läggs vid att det 

ändå känns bra eftersom det ganska snabbt är över och personen i fråga inte verkar tycka att 

det var så hemskt utan de verkar nästan tacksamma istället när det är gjort och att det fungerar 

som en tröst för vårdgivaren. Andra saker som togs upp under intervjuerna när det gäller 

tvång och dusch var att man alltid diskuterar möjligheterna i arbetslaget innan man tvingar 

någon. En av intervjupersonerna uttrycker detta som en självklarhet i alla typer av icke-

rutinmässiga situationer och således fångas situationer upp som kan behöva diskuteras innan 

något går fel. Genom att alla är medvetna om vilket beslut som fattas så finns det tyngre 
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belägg för det beslutet, en strategi som används i vården för att säkerställa arbetssättets 

kvalité. En intervjuperson tar upp att vid behovsmedicin används i de fall där man måste 

lugna den boende för att kunna utföra handlingar mot någons vilja, t.ex. duschningen. 

Nödrätten som nämns i socialstyrelsens informationsblad benämner det som rättfärdigar 

tvånget eller våldet, vilket innebär att det görs för att annars riskeras individens hälsa eller liv. 

Detta har då också konstruerats till ett “account” då det blivit en del av arbetssättet, något som 

rättfärdigas för att man inom verksamheten brukar göra så. Ovan nämns duschsituationer som 

en situation där tvång utförs för att annars riskeras individens hälsa, samt att det ibland krävs 

vid behovsmedicin för att lugna vårdtagaren. Angående maktpositionen i tvångssituationer så 

säger undersköterskan att man får intala sig själv att det är för den boendes bästa och man 

använder inte mer tvång än vad som är nödvändigt. Att diskutera olika valmöjligheter i 

problematiska situationer tolkar vi som en strategi som intervjupersonerna använder sig av för 

att alltid försöka lösa en situation på bästa sätt.  

Behovsinriktat arbete kräver tid och kompetens  

Biståndshandläggarens situation, där personen med rullator vägrade ta emot hjälp vid 

duschning, blir ett tydligt exempel på hur hemtjänst kan utformas på ett mer behovsinriktat 

plan medan det kan vara svårt att individanpassa delar av insatser till personer som bor på 

särskilt boende. Vilket vi såg när vi granskade de andra intervjuerna där man inte tar upp ett 

lika flexibelt arbetssätt då tiden inte finns tillgänglig. En intervjuperson menar att på ett 

boende så finns risken att man till exempel hoppar över de som inte vill duscha för att det är 

enklare än att bråka, men sen när man kommer till en gräns där man måste duscha så tvingar 

man istället för att ta reda på varför motvilligheten finns. Vi ser att även om flexibiliteten 

visar sig i att man slipper ett tag så finns inte tiden eller kompetensen hos vårdgivarna att ta 

reda på hur den demenssjuke vill ha det om den inte kan uttrycka det tydligt med ord. Detta 

visar sig när en av intervjupersonerna uttrycker sig att det ibland kan vara svårt att förstå hur 

man ska nå fram och kommunicera med vårdtagaren. Under en intervju tas det upp att det är 

svårast att arbeta med vårdtagaren som vill göra saker själva men inte riktigt klarar av det då 

dessa sällan är mottagliga för hjälp. Desto lättare är det med de personer som helt klart inte 

klarar av saker själv som man måste hjälpa med allt eller de som helt säkert klarar det mesta 

själv. Anledningen till detta är för att det kan, som tidigare nämnt, vara svårt att förstå och 

kommunicera med en demenssjuk person. Van Weert et al. (2004) visar på att man kan främja 

kommunikationen genom att arbeta på ett personorienterat förhållningssätt där man visar 

respekt och hänsyn till integritet. 

Vårdtagarens bästa - sanktionerar tvång 

Det uppkom flertalet ”account”- situationer när vi pratade om etiska dilemman, vi börjar med 

duschen. Intervjupersonerna var alla överrens om att man genomförde en viss del av tvång i 

problematiska duschsituationer och dessa rättfärdigar man på lite olika sätt. En intervjuperson 

sa: 

”Man har sagt att nu måste vi (duscha) och då kanske man ha satt upp ett datum att om dom 

inte har duschat innan dess så då måste vi duscha dom.” 
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I detta fall så säger man att man ger det en chans och går det inte så kommer man att behöva 

“tvångsduscha” för att det är för vårdtagarens bästa. En annan av intervjupersonerna nämner i 

samma duschdilemma att det främst är för vårdtagarens bästa man tvingar in dem i duschen. 

Det menas på att det skulle vara än värre att inte duscha dem och det tvång som används är 

inte mer än det som anses nödvändigt. Det är möjligt att hoppa över någon duschning, men 

tillslut måste det ändå genomföras eftersom det kan leda till hälsorisker och när det väl är 

gjort verkar vårdtagaren nästan tacksam, vilket intervjupersonen upplever som en tröst för att 

man just tvingat dem till att duscha. Det vi då tänker kan kopplas till “accounts” i detta stycke 

är att “tvångsduscha” har blivit accepterat inom verksamheten speciellt bland 

undersköterskorna, för att se till vårdtagarens bästa.  

Att lirka - ett maktutövande eller relationell kompetens? 

Vidare så berättar biståndshandläggaren om att lirka i kommunikationen med demenssjuka 

personer. Hon/han som jobbat med den berörda målgruppen länge har fått lära sig att nå fram 

och inte bara acceptera ett nej utan man får stanna vid frågan och undersöka tills man kommer 

till kärnan. En demenssjuk person kan vara närvarande men när man ställer frågor så kan det 

vara lätt att prata bort vårdtagaren då en demenssjuk person lätt tappar fokus. Genom att inte 

ge upp i första taget när man ser att det finns ett behov så hjälper man personen, men man 

måste göra det tillsammans med personen utan att kränka. Van Weert et al. (2004) menar på 

att ett personorienterat förhållningssätt till den demenssjuke med hänsyn och respekt till 

integriteten kan främja kommunikationen. Fortsättningsvis menar författarna på att någonting 

som även kan främja kommunikationen är när man undviker tillrättavisande handlingar och 

försöker nå fram på annat sätt. Undersköterskan tycker det är svårt med kommunikation, då 

främst muntlig kommunikation, eftersom det är svårt att veta vad vårdtagaren förstår och inte. 

Även att ibland själv förstå vad vårdtagaren menar i sin kommunikation, både muntlig och 

icke muntlig. Detta med kommunikationen för vårdtagaren är någonting som även det stärks i 

ÄBIC, där det anses vara ett behov som ska tillgodoses (Socialstyrelsen 2013). 

Ett annat återkommande etiskt problem, som kan kopplas till att inte förstå, är hur man 

förhåller sig till det faktum att den demenssjuke personen har minnesstörningar. En av våra 

intervjupersoner säger så här: 

“Däremot kan man naturligtvis använda det på det sättet att om jag går in till dig och ska 

hjälpa dig, och sen bli du jättearg på mig, du kanske slåss eller så, så kan jag gå ut och 

komma tillbaka om ett tag och då har du glömt situationen.” 

Vidare så tar en annan person också upp att det är lätt att prata bort en demenssjuk person i 

och med att de tappar fokus. Det diskuteras också mycket i intervjuerna att man kan använda 

sig av det faktum att vårdtagarna glömmer. Det är klart att det används men sällan på ett 

negativt sätt, menar biståndshandläggaren. Det är svårt att inte dra fördelar av, i det här fallet, 

att någon glömmer. I en annan situation nämner en intervjuperson hur man inte medvetet 

pratar bort en person utan man försöker få med dem på banan, ibland är det svårt och då kan 

man råka prata bort en demenssjuk person. Det beskrivs hur man kan ha problem med att 

kommunicera, som vi nämner här ovan och som Lindholm (2010) tar upp. Lindholm (2010) 

fortsätter och berättar om hur diagnosen påverkar kommunikationen och språket och på 

frågan ställd till våra intervjupersoner angående hur man löser det så fick vi svaret ”man får 



27 
 

lirka”. Detta lät naturligt under intervjuns gång och använder man lirkandet på rätt sätt så kan 

det vara ett bra verktyg. Den analys vi gör av dilemmat som tas upp i citatet löser man med 

hjälp av strategin att lämna rummet ett tag så att vårdtagaren kan hinna lugna ned sig. Det kan 

ibland vara så att vårdtagaren glömt besöket innan och att man därför kan få en nystart i 

handlingen som ska utföras. Vi kan koppla detta som ett account eftersom det är en 

beskrivning på hur man löser ett problem som uppstått. 

Ett annat problem som tas upp är när det görs en bedömning om att en person är i behov av 

särskilt boende, den anhöriga är med på det men det visar sig att den enskilde inte vill flytta. 

Diskussionen som skapades under intervjun rör här hur man agerar som biståndshandläggare 

då man inte får stå med icke-verkställda beslut men den enskilde vägrar flytta in. Precis som 

det togs upp under temat “Vårdgivarnas upplevelser av makt” så är SoL inte en 

tvångslagstiftning och man kan därför inte tvinga någon att ta emot stöd eller hjälp men 

genom att göra som tidigare nämnt, lirka, så kan man kanske styra personen till det som man 

ser att personen behöver. Vi fick till svar av intervjupersonen att “det brukar lösa sig”. 

Biståndshandläggaren uttryckte att de beslut som man fattar ligger grundat på annat än det 

egna tyckandet. Vidare trycks det på att det inte ligger på biståndshandläggarens ansvar om 

den enskilda personen vill in på ett boende eller inte. Ansvaret hos biståndshandläggaren 

ligger endast på att ge bifall eller avslag på en ansökan. Det menas på att det ligger på de 

anhöriga/god man/förvaltaren att se till att den enskilda kommer in på boendet. 

 En annan person som också tar upp lirkandet som ett sätt att nå fram tar upp att ett nej 

inte alltid är ett nej, utan om man pratar och inte ger upp så kan det vara så att individen till 

slut ändrar sig till ett ja. Ännu en annan situation uppkommer också under en intervju där man 

pratar om att få med en demenssjuk person på aktiviteter på boendet. Här säger man att det 

kan vara lätt för många att säga “nej, jag vill inte vara med” men att när de väl är på plats så 

tycker de att det är kul, då finns det många gånger läge att lirka lite för att se till att den 

boende kommer ut från sitt rum. 

Vårdtagarens omsorgsbehov tillgodoses 

Det som ligger till grund för temat är vilka behov som de demenssjuka bedöms ha, hur behov 

av insats värderas samt hur intervjupersonerna upplever att de kan tillgodose vårdtagarens 

behov.   

 När det gäller vårdtagarens behov är alla intervjupersonerna rörande överens om vad 

som är de faktiska behoven som ska tillgodoses, omsorgsbehoven, samt att de sociala behoven 

är någonting som sätts i andra hand. Enhetschefen menar på att de sociala behoven ibland kan 

bli lidande för att omsorgsbehoven ska tillgodoses först, att vårdtagarna kanske har ett större 

socialt behov än vad personalen kan tillgodose, medan biståndshandläggaren menar på att de 

behov som finns enligt henne/honom endast är omsorgsbehoven. Vart anhöriga bor och att bo 

nära dem är inget behov som ska tillgodoses, eller som boendekonsulenterna, de som placerar 

de enskilda på lediga boenden, bör ta hänsyn till vid boendeplaceringen.   

 Biståndshandläggaren fortsätter och menar på att man får försöka finna lösningar för hur 

man på bästa sätt kan tillgodose de behov som individerna har för att de ska känna sig trygga. 

Det går inte att förutsätta att det ska vara accepterat av en person att få hjälp av en främling. 

Undersköterskan menar på att alla vårdtagare är olika individer med olika behov, och att alla 
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ska behandlas utifrån dessa. I viss mån är detta möjligt om än arbetet ibland blir av rutin. En 

av intervjupersonerna menar på att vissa vårdtagare behöver lite push för att till exempel kliva 

upp på morgonen, och då behövs personalens rutinarbete. 

 Upplevelsen av tidsbrist finns alltid där, och den blir extra tydlig de gånger en boende 

vill prata av sig lite men att allt annat arbete måste bli klart. Undersköterskan menar på att 

man ofta får ursäkta sig och säga att jag återkommer om en stund, som exempel uttrycktes 

detta under intervjun: 

“men det är ju sådana här småsaker som att någon försöker säga någonting.. nämen, jag 

kommer snart, jag måste bara gå dit för det larmar eller jag ska göra det här först… just för 

stunden sådär.” 

Vilket visar på att det många gånger måste göras prioriteringar och att det är den sociala delen 

som oftast måste prioriteras bort. I ÄBIC framkommer det att socialisation anses som ett 

behov, mellanmänskliga interaktioner och relationer, som individen ska få tillgodosett på ett 

eller annat sätt. Till dessa hör familjerelationer, alltså att klarar man inte själv att hålla kontakt 

med familj, släkt och vänner ska man få hjälp med detta behov (Socialstyrelsen 2013). Vidare 

nämner även Mayhew, et al. (2001) att ett av de grundläggande behoven en människa har är 

att kommunicera med andra människor på ett eller annat sätt. Att inte ha tid för att prata med 

den demenssjuke eller att inte anse det som ett behov innebär att man som vårdgivare hindrar 

kommunikationen för den demenssjuke och man förlorar en del av relationsuppbyggnaden. Vi 

kan även se en strategi och ett “account” i uttrycket där tidsbrist är ett faktum och arbetssättet 

är utformat på ett sådant sätt att tidsbristen finns. 

 Tidsbrist och prioriteringsfrågor är något som tas upp vidare i intervjuerna.  När det är 

stressigt under vissa delar av dagen i arbetet med de demenssjuka så kan man tvingas ställa 

vissa mindre viktiga behov åt sidan för att någon annan anses behöva tiden bättre, uttrycker 

sig en intervjuperson. ÄBIC är det vi främst lyfter fram när vi på ett eller annat sätt kommer i 

kontakt med de demenssjukas behov, i och med att det är ett behovsstyrt arbetssätt 

(Socialstyrelsen, 2013). 

Tankar, förväntningar och tidigare erfarenheter om demenssjuka personer 

Enhetschefen tycker att förutfattade meningar om demenssjuka personer är någonting som 

minskar ju längre tid man arbetar med dem. En vanligt förekommande föraning från dennes 

position är att vårdtagaren är vandringsbenägen och att de många gånger måste flytta till ett 

boende av den anledningen att den anhörige inte längre orkar ta hand om vårdtagaren. En 

annan är när enhetschefen läser biståndshandläggarens beslut och beskrivningen av 

vårdtagaren innan den flyttar in, man skaffar sig en tanke/bild om hur personen kommer vara. 

Om det är en frontallobsdemens finns det en förväntning om att det är mycket BPSD-

problematik och är det alzheimer finns den en förväntning om att det är en vårdtagare som 

söker mycket kontakt med personalen. I en situation där det finns en förutfattad mening om 

att det kommer vara mycket BPSD-problematik så räknar man med att individen kommer vara 

rörig och att denne har bland annat aggressionsproblematik (25/3-14, www.bpsd.se). Detta 

kan ibland vara en bra förutfattad mening så att man är lite förberedd på vad som eventuellt 

komma skall. De använder ett arbetssätt med strategin att vara förberedd med vissa 

förutfattade meningar vilket kan vara till fördel när demenssjukdom medför vissa extrema 

http://www.bpsd.se/
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personligheter, som Graneheim (2004) till exempel tar upp vandringsbenägenhet, utåtriktat 

beteende och kontaktsökning. 

Medbestämmande  

Någonting som enhetschefen och undersköterskan delar åsikt om är att de tror att det kan bli 

jobbigt för vårdtagaren att delta i möten om sin egen vårdsituation, till exempel vid 

upprättandet av genomförandeplanen. Det är då anhöriga, god man eller förvaltare som 

medverkar och talar i vårdtagarens ställe. Antagandet är att vårdtagaren inte skulle förstå 

varför den satt i mötet. Undersköterskan uttrycker att vårdtagaren får vara med, men menar på 

att främsta anledningen till att denne inte deltar beror på att denne inte anses kunna säga så 

mycket, beroende på hur pigg eller långt gången demenssjukdomen är. Enligt undersköterskan 

är det väldigt sällan som vårdtagaren själv är med vid upprättandet av genomförandeplan. Vid 

närmare studering av Harnetts (2010) bild som återfinns under rubriken “accounts” utelämnas 

en viktig aspekt i vårdgivandet när valet görs att inte ha vårdtagaren närvarande vid möten om 

dennes vårdsituation. Familjemedlemmar och den enskilde är de som har rätt att göra sin röst 

hörd för att påverka vårdsituationen, och genom att utelämna vårdtagaren försvinner dennes 

åsikt. 
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Resultatdiskussion 

Påverkas arbetet av vad man kallar klienten för? Det var en fundering som väcktes under våra 

intervjuer och som tidigare nämnt så verkar de flesta ogilla att använda benämningen brukare. 

Under intervjuerna så använde alla intervjupersoner ordet brukare om personer med 

demenssjukdom vid ett flertal tillfällen, även fast de uttryckt att de känns obekvämt. 

Benämningen är en stor del av hur makten utspelar sig, även om makten är ständigt 

närvarande så kan vi på olika sätt minska denna. Däremot så har makten även sin funktion i 

och med att det handlar om en beslutande- eller omvårdnadssituation i det här fallet. 

Auktoriteten är positiv om den används i måttlig mängd för att kunna genomföra beslut eller 

vård. Precis som Graneheim et al. (2001) skriver kan en vårdgivare hindra kommunikationen, 

och vi tänker att benämningen kan påverka kommunikationen negativt.  

 Det etiska dilemmat som vi ägnar mycket tid till i resultatdelen rör duschning och 

problematiken kring det. När är det rätt och när är det fel att använda tvång? Det beskrivs 

flera gånger hur man känner sig tvingad att använda handlingar mot någons vilja för att det är 

de behov som man är beviljat att få hjälp med. Tvång bör endast användas i nödfall då 

självbestämmande är någonting som man bör bevara så att den enskilde får behålla sin 

friskhetskänsla så långt som möjligt, speciellt då SoL är en frivillighetslagstiftning. Precis 

som det nämns om i nödrätten så bör tvång endast användas i de fall där det finns risk för 

individens hälsa eller liv, samt att tvånget alltid ska kunna motiveras.  

 Vi tittar närmare på för vems skull man tvingar och vad varje människa kan behöva stå 

ut med när man har gått med på frivillighetslagstiftning. Vi tänker oss att i en vårdarrelation 

så är det viktigt att personalen kan utföra sitt arbete men också att vårdtagaren inte blir 

berövad friheten att bestämma över sitt eget liv. Börjesson och Rehn (2009) beskriver hur 

makt görs i relation mellan människor. Beroende på vad syftet med maktutövandet är så kan 

man se makten som antingen positiv eller negativ och makt är hela tiden en del av sin kontext. 

Vi tänker oss att tvång inte skulle vara en möjlighet utan en maktsituation. Tvång är en 

bedömning som bör göras med största eftertanke. Om vi undersöker biståndshandläggarens 

position först så kan vi snabbt konstatera att han/hon träffar den demenssjuke ett fåtal gånger 

innan ett beslut tas. Här går man endast efter behoven och att systemet är fyrkantigt hjälper 

såklart i beslutsfattandet då handlingsutrymmet inte är så stort. Med ÄBIC ges möjligheten att 

utreda varje individs situation grundligare och därav också lära känna personen bättre innan 

ett beslut tas. Detta eftersom ÄBIC är ett behovsinriktat arbetssätt där det klart och tydligt i 

ansökan om bistånd beskrivs vilka behov den enskilde själv anser sig ha. Handläggaren måste 

förstå den äldres situation och vad som är begränsat i den dagliga livsföringen 

(Socialstyrelsen 2013). Enhetschefen ansåg inte att det var så viktigt att ha en relation med 

vårdtagarna men hon/han skulle kunna få en större förståelse för behov och handlingar genom 

att vara närmare sina vårdtagare, likt Askhed och Steen (2006) skriver om att skapa och 

upprätt hålla relation till vårdtagarna öppnar upp för en god omvårdnad. Undersköterskan är 

väl den som vi kan anse ha störst insikt i vårdtagarens bästa då den direkta kontakten främst 

sker dem emellan. Vi hänvisar ändå till att undersköterskan inte kände individen innan denne 

blev sjuk och det är svårt för en demenssjuk person att kommunicera sina viljor och behov till 

någon om denne blivit tillräckligt sjuk. Enligt Askhed och Steen (2006) bygger relationen 



31 
 

mellan vårdgivaren och vårdtagaren en bra grund för att utföra en god vård. Genom att man 

låter vårdtagaren stå i centrum, lär känna denna och anpassar vården så ökar möjligheten till 

en god omvårdnad (Askhed & Steen, 2006). Å andra sidan så sitter undersköterskan på en 

annan typ av makt än biståndshandläggaren och enhetschefen då man inte har samma typ av 

organisatorisk makt utan snarare en social makt i samspelet med vårdtagaren. Något som även 

styrks av enhetschefen då denne anser att undersköterskan innehar mer makt gentemot 

vårdtagaren. I vårdarsituationen gäller det att visa på den osynliga makten (Swärd & Starrin, 

2006) för att hålla en god maktrelation mellan vårdgivare och vårdtagare.. Därför så måste 

man använda makten på ett sådant sätt att det gynnar vårdtagaren och jämnar ut förhållandet 

dem emellan. Medvetenhet om hur man minskar påverkan av makten är en styrka som främjar 

verksamheten.  

 I och med ovanstående att vårdtagarna kan ha svårt med att uttrycka sina viljor så finns 

det en stor svårighet i att just kommunicera och det är med fördel som anhöriga i många fall 

kan vara med och utforma vården så att den passar vårdtagaren. En intervjuperson berättar att 

den blivande vårdtagaren sällan är med på vårdplaneringen och man motiverar detta med att 

det skulle bli en jobbig situation för den demenssjuke. Det finns dessutom alltid med någon 

annan som för dennes talan. Anledningen till att vi vill diskutera detta är för att vi tänker oss 

att man gör det enkelt för sig, man visar på att det egentligen är något som man vill 

genomföra och det finns uppsatta mål kring det men man testar sällan att ha med de boende då 

risken är hög att det blir jobbigt. En annan intervjuperson tar också upp att det finns en 

problematik kring att ha med vårdtagaren och säger att de i stort sett aldrig har med den 

boende då man förutsätter att denne inte orkar, man säger här att personen i fråga får vara med 

men sällan är det. Det är lätt att i många situationer säga att den demenssjuke personen inte 

kommer att förstå, orka, hänga med eller ens vilja vara med men är inte detta ett sådant läge 

där man ska fråga ett par gånger extra för att försäkra sig om att personen verkligen inte vill 

vara med? Problematiken blir också att vem vet den enskildes egna förmågor bättre än denne 

själv och om personen i fråga inte kan kommunicera dessa eller till och med inte förstår det 

längre vem vet det då? Det är de gångerna man går till normen, vad är samhälleligt korrekt, 

hur brukar man vilja ha det eller till och med hur skulle jag vilja ha det? Det är allt vi kan göra 

och diskussionen om vad som är rätt för vem kommer nog att finnas kvar för alltid, så länge 

människan utvecklas så förändras förutsättningarna. Askhed och Steen (2006) skriver att man 

som vårdgivare bör ha viss kunskap om den demenssjukas tidigare liv för att kunna förenkla 

kommunikationen och kunna förstå beteenden som den demenssjuka har. Informationen från 

den enskildes tidigare liv fås oftast från anhöriga och med hjälp av denna så kan man kanske 

handla för den enskildes bästa på det sätt som överensstämmer bäst med den enskildes egna 

åsikter. 

 Lirkandet som tas upp otaliga gånger i arbetet är också en intressant diskussionsfråga. 

När går lirkandet över till manipulation och styrande? Här anser vi att det kan vara svårt att 

veta vart den faktiska gränsen går innan det går över till just manipulation eller styrande. Hur 

förhåller man sig till vårdtagarens sjukdomsinsikt i relation till hur man väljer att lirka? 

Börjesson och Rehn (2009) menar på att det främst är den manipulerande formen av makt 

som framkommer ur språket. Det krävs rutin och kunskap i hur man bemöter demenssjuka 

personer för att man ska kunna hantera lirkandet på ett icke styrande och manipulerande sätt. 
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 Biståndshandläggaren berättar att denne inte känner av sin maktposition. Man får helt 

enkelt bistånd om man är berättigad till det. Genom att bortse från makten så finns det en risk 

att man inte heller ser när man missbrukar den. En annan tanke som väcktes under arbetets 

gång rör andra typer av behov och framför allt sociala behov. I dagsläget så ses inte den 

sociala biten som något man tar med i beräkningen när det gäller biståndsbedömning eller i 

vårdandet. I och med ÄBIC så har vi tidigare skrivit att det kan få en positiv inverkan på just 

de sociala behoven och kanske kan en person få en placering nära sina anhöriga för att man 

anser att det till exempel kan avlasta personal när det gäller det sociala umgänget och på så 

sätt kan en specifik placering till och med gynna verksamheten. Biståndshandläggaren menar 

på att det är insatsen man ansöker om inte stället man vill bo på. Däremot kan man begära om 

att bli förflyttad till ett visst ställe eller ort efter ett bifall och en placering. Att bilda en egen 

uppfattning om den sökandes situation är också en viktig del, och inte bara lita på de behov 

som de anhöriga menar på, utan man måste se till individens behov. Enligt ÄBIC, behovet av 

att skapa och bibehålla mellanmänskliga interaktioner och relationer, så skulle man kunna 

underlätta det sociala behovet genom att bosätta den demenssjuke nära sina anhöriga. När 

biståndshandläggaren hävdar att den sociala biten inte är ett behov anser vi att det saknas 

något i bedömningskriterierna. Genom ÄBIC så utökas behovsspektrat och man kan bemöta 

den enskilde med vad som är viktigt just för denna. Enigt ÄBIC anses mellanmänskliga 

interaktioner och relationer vara ett behov som ska tillgodoses. Bland annat nämns 

familjerelationer som ett behov (Socialstyrelsen, 2013), vilket gör att vi tänker att detta 

kommer i framtiden bli någonting som man som biståndshandläggare kommer behöva ta 

hänsyn till. 

 Genom att prioritera olika delar av sin verksamhet så får man också ut olika resultat. 

När enhetschefen bestämmer vad pengarna går till så beslutar denne om mycket som indirekt 

rör vårdtagarna och således sitter man på en större maktposition än vad intervjupersonen 

tidigare ville erkänna sig göra. En relation till vårdtagarna tänker vi oss skulle vara av intresse 

för att veta var pengarna behövs bäst.  Undersköterskan berättade att man ofta känner av 

tidsbristen och måste göra jobbiga prioriteringar, att man till exempel måste ta ett larm istället 

för att hjälpa eller bara prata lite med en annan vårdtagare. Med mer pengar kan vi tänka oss 

att mer personal skulle kunna eliminera problemet. Med mer personal skulle man kanske 

också kunna ha färre olika vårdgivare på en vårdtagare vilket skulle kunna ge trygghet för 

vårdtagaren då en relation byggs upp. 

 Ambivalensen som finns när det gäller makten bör redas ut för att man ska kunna 

utveckla verksamheten. Det är inga problem för en person att använda “det är för den boendes 

bästa” i situationer där man anser att man vet det bästa för vårdtagaren, men hur vet man 

egentligen den boendes bästa? Det finns många lägen där intervjupersonerna tar upp att man 

gör saker för den boendes bästa, ett annat exempel som tas upp är att vissa personer inte 

skulle kliva upp om man inte styrde litegrann och är det blött så måste man ju byta. Lika så 

när det gäller de låsta dörrarna på avdelningarna, allting är alltid för personernas bästa. De 

strategier som vi funnit i arbetssätten och som vi kan kalla ”accounts” kan vi konstatera är 

viktiga i vården då det ger en möjlighet till en bättre vård och omsorg, precis som Harnett 

(2010) beskrev i sin avhandling. Vi har också sett tillfällen där rena ursäkter och 

bortförklaringar kan göra vården sämre. Till exempel om man skulle låsa in en vårdtagare för 

att denne är aggressiv istället för att möta problemet. 
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 De tankar och erfarenheter som man tar med sig in i en vårdar situation kan ha sina 

fördelar. Till exempel att man kan vara lite förberedd på vad som kanske kommer och man 

kan anpassa verksamheten efter det. Lindholm (2010) beskriver om de olika 

demenssjukdomar som finns och hur dessa tar sig i uttryck, genom att ta hänsyn till dessa kan 

man förbereda boendet för den nyinflyttade och det kan gynna alla parter. Däremot så kan 

detta vara negativt då föreställningen kanske inte stämmer och verksamheten då är fel 

konstruerad. Vi tänker att det är viktigt att ha ett öppet sinne för att kunna möta personen där 

den är men också vara medveten om diagnosens troliga följder. 

 Vi är medvetna om att det endast är tre personer som är intervjuade, fler 

intervjupersoner hade resulterat i fler upplevelser och ett bredare spektra av makten i 

demensvården. Det resultat som vi presenterat skulle med andra metoder och forskare kunnat 

se helt annorlunda ut med tanke på de tankar och erfarenheter som vi burit med oss i arbetet 

med studien.  

Slutsatser 

Efter att ha gått igenom och analyserat vårt material så kommer vi fram till att våra 

intervjupersoner inte fokuserar på maktpositionen som de förfogar över och det är också något 

som överensstämmer med resultaten som vi studerat i tidigare studier. Vi har också fått reda 

på att man försöker jobba efter individen. Känslorna som uppstår när man arbetar med en 

person som inte kan uttrycka sig med ord är för våra intervjupersoner t.ex. att vissa 

arbetsuppgifter är jobbiga och man kan känna att man inkräktar i vårdtagarens integritetszon. 

Medvetenheten om att vårdtagarna kan vara med men mest troligt inte kan tillföra någonting 

vid vårdplaneringar på grund av sin sjukdom och hur den påverkar kommunikationen är 

viktig. 

 De etiska dilemman som vi blivit bekanta med under arbetets gång visar på att tvång är 

en del av verksamheterna och att befintligt arbetssätt bestämmer hur man löser dessa. 

Känslorna över tvånget är delade men även här så motiveras handlingarna med att “man gör 

det för vårdtagarens bästa”. Tvång är också alltid något som man försöker undvika och en av 

intervjupersonerna nämner särskilt att vid sådana situationer förs alltid en diskussion med 

högre instanser om hur man ska lösa situationen på bästa sätt. 

 Personer som vårdas inom demensvården har olika förutsättningar vilket resulterar i 

olika behov. Idag så arbetar man så gott man kan med att lyssna på vårdtagaren, menar 

intervjupersonerna, men man visar på att det är svårt i och med svårigheterna att 

kommunicera. Det vi har fått erfara under arbetets gång är det faktum att omsorgsbehoven är 

de som ses till först vilket resulterar i att de sociala behoven kommer i andra hand. Vi har 

även fått vetskapen om att vissa anser att de sociala behoven, i form av anhöriga, inte anses 

som något behov. Detta är någonting vi tror kan komma att ändras när ÄBIC införs i 

kommunerna eftersom vi på de ställen där man jobbar mer efter behov sett att hjälpen blir 

med individuellt anpassad. 

 Sett till helheten på arbetet så anser vi att demensvården är en komplex verksamhet och 

att alla olika nivåer av personer som en demenssjuk person träffar har olika typer av makt. En 

spännande aspekt är att alla personer inte anser sig sitta på någon makt men man känner av 

situationer där man ändå är i överläge, beslutsfattande, tvång och dylikt. Det är i allas intresse 
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att myndighetspersonerna är medvetna om sin makt för att kunna förändra den och använda 

den på bästa sätt. 

Vidare forskning: 

Vi tänker oss att en vidare forskning inom samma ämne skulle kunna vara att prata med 

anhöriga om hur de upplever maktaspekten, dels som en maktutövare men också som en 

maktlös anhörig. Även försöka göra observationsstudier för att undersöka maktaspekten ur 

den enskildes perspektiv. 

  



35 
 

Referenser 

Askhed, E-K. & Steen, A. (2006). Kommunikation med demensdrabbade personer: Hinder 

och möjligheter. C-uppsats, Linköpings universitet: Hälsouniversitetet. Hämtad (6/3-14) från: 

http://www.norrkoping.se/vard-omsorg/kvalitet-utveckling/puff/rapporter-och-

uppsatser/uppsatser/uppsatskommdemens.pdf 

 

Berg, S. (2007). Åldrandet: Individ, familj, samhälle. Malmö: Liber. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (Uppl.2). Malmö: Liber. 

 

Börjesson, M. & Rehn, A. (2009). Makt. Malmö: Liber 

 

Edvardsson, B. (1990). Att frigöra resurser: En handlingsteori. Göteborgs Universitet: 

Institutionen för socialt arbete, forskningsavdelning. Hämtad (14/4-14) från: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:282427/FULLTEXT01.pdf 

 

Graneheim, UH, Norberg, A, Jansson, L (2001) Interaction relating to privacy, identity, 

autonomy and security. An observational study focusing on a woman with dementia and 

behavioural distubances, and on her care providers. Journal of Advanced Nursing vol. 36(2) s 

256-265. Hämtad (12/3-14) från http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01966.x 

 

Graneheim, UH. (2004) Störande beteende i interaktionen mellan personer med demens och 

deras vårdare. Avhandling Umeå Universitet. Hämtad (12/3-14) från: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:143043/FULLTEXT01.pdf 

 

Harnett, T. (2010). The trivial matters: everyday power in Swedish elder care. 

Doktorsavhandling , Jönköping University, School of health science. Hämtad (6/3-14) från 

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:300847/FULLTEXT01.pdf 

 

Hubbard, G, Cook, A, Testre, S, Downs, M (2002). Older people with dementiausing and 

interprenting nonverbal behaviour. Journal of Aging Studies Vol 16(2) s 155-167 Hämtad 

12/3-14 från:  http://dx.doi.org/10.1016/S0890-4065(02)00041-5 

 

Kalman, H. & Lövgren, V. (red.) (2012). Etik i forskning och etiska dilemman, Kalman, H. & 

Lövgren, V. (s.7-20). Malmö: Gleerups. 

 

Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi – att låta en värld öppna sig. 

Stockholm: Liber. 

 

Lindholm, C. (2010). När orden fattas oss: Om demens, språk och kommunikation. 

Stockholm: Liber. 

http://www.norrkoping.se/vard-omsorg/kvalitet-utveckling/puff/rapporter-och-uppsatser/uppsatser/uppsatskommdemens.pdf
http://www.norrkoping.se/vard-omsorg/kvalitet-utveckling/puff/rapporter-och-uppsatser/uppsatser/uppsatskommdemens.pdf
http://www.norrkoping.se/vard-omsorg/kvalitet-utveckling/puff/rapporter-och-uppsatser/uppsatser/uppsatskommdemens.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:282427/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:282427/FULLTEXT01.pdf
http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01966.x
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:143043/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:143043/FULLTEXT01.pdf
http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:300847/FULLTEXT01.pdf
http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:300847/FULLTEXT01.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/S0890-4065%2802%2900041-5


36 
 

Mayhew, P, Acton, Gayle, Yauk, S, Hopkins, B (2001) Communication from individuals with 

advanced DAT. Can it provide clues to their sense of self-awerness and well-being? Geriatric 

Nursing Vol, 22 (2) s 106-110. Hämtad (12/3-14) från: 

http://dx.doi.org/10.1067/mgn.2001.115198 

 

Scott, M. och Lyman, S. (1968) Accounts. American Sociological Review, 33(1) pp. 46-62. 

Hämtad (18/3-14) från: http://jthomasniu.org/class/Stuff/PDF/accounts.pdf 

 

Socialstyrelsen (2013). Äldres Behov i Centrum. Socialstyrelsen. Hämtad (6/3-14) från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-2-12 

 

Swärd, H. och Starrin, B. (2006) “Makt och socialt arbete” i Meeuwisse m.fl. “Socialt arbete 

-en grundbok”, Stockholm: Natur och kultur 

 

Van Weert, J, CM, Van Dulmen, AM, Spreeuwenberg, P, MM, Ribbe, M, W, Bensing, J, M 

(2004) Effects of Snoezelen integrated in 24h dementia care, on nurse-patient communication 

during morning care. Patient education and Counseling Vol 58, s 312-326. Hämtad (12/3-14) 

från: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&

list_uids=16054329&query_hl=46  

http://dx.doi.org/10.1067/mgn.2001.115198
http://dx.doi.org/10.1067/mgn.2001.115198
http://jthomasniu.org/class/Stuff/PDF/accounts.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-2-12
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-2-12
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16054329&query_hl=46
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16054329&query_hl=46
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16054329&query_hl=46


37 
 

Bilagor 

Intervjuguide 

Hej! 

Vår intervju kommer som tidigare nämnt att fokusera på din upplevelse av makt i kontakt med 

demenssjuka. Intervjumetoden som vi valt att använda oss av grundar sig på teman och 

fokuserar på din berättelse av upplevelsen. Följande teman är alltså ett hjälpmedel för oss att 

hålla oss till ämnet och svara på vårt syfte. Intervjun i sig behöver således inte bli strikt styrd 

av frågorna. 

Intervjun är frivillig och du är fri att svara på det du vill. Beräknad intervjutid: max 60min. 

Informationen som inhämtas kommer att förvaras säkert och endast användas i 

forskningssyfte. Dina uppgifter kommer under arbetets gång att avidentifieras och du kommer 

därmed att vara anonym. 

Tack för din medverkan! 

 

Teman: 
Bakgrund                  - vem är du? 

  Hur länge har du jobbat med demenssjuka? 

  Varför började du arbeta med demenssjuka? 

  Hur titulerar du dig i din position? Utbildning? 

 

Demens                  - tankar om demens 

  Hur upplever du att det är att arbeta i vården med demenssjuka? 

  Anser du dig ha nog med bakgrundsinformation om den demenssjukes tidigare 

  liv för att enklare kunna förstå dess handlingar/beteende? 

 

Maktaspekter  - upplevelse av makt 

                 - syn på makt 

            - ÄBIC (Äldres Behov i Centrum) 

                   - upplevelsen att “bestämma” över dementa 
  Hur ser du på makt? Vad är makt för dig? 

  Anser du dig sitta på en maktposition? Förklara! Hur upplever du den/inte? 

  Individens delaktighet i framställandet av genomförandeplan? 

  Använder ni ÄBIC? 

  Hur mycket självbestämmande har den demenssjuke? 

  Finns det någon situation där du upplevt ett etiskt dilemma? Beskriv! Hur 

  hanterade du det? Löste du det, i så fall hur? 

 

Förändring 

                   - finns det något som du vill förändra i ditt arbete med 

   dementa? 
  Hur skulle det i en drömvärld se ut för att vara perfekt i samspelet med en 

  demenssjuk människa? 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Linnea Jonsson och Ida Olovsson 
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