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ABSTRACT 

Author: Anette Ferencz Andersson 

Title: Clean, fed, clothed and safe. Professional caregivers description of self-

determination, consent and well-being in the dementia care. 

Supervisor: Tove Harnett 

 

The aim of this study was to analyze how professional caregivers in dementia care 

describe older persons’ self-determination and consent. The aim was also to 

analyze how the staff described older persons’ well-being. The empirical material 

used was semi-structured interviews with professional caregivers working in two 

different nursing homes. Guided by social constructionism and Lipsky's theory 

about street-level-bureaucrats the conclusions suggest that although the staff find 

the older persons’ self-determination and consent to be important, they also 

present three themes that should be prioritized over older person individual self-

determination. These themes were 1) older persons ’safety, 2) family members’ 

voices and 3) older persons need to be "clean, fed and clothed". With referrals to 

these themes the staff did not only justify acting against the law by neglecting of 

older persons’ right to self-determination and consent, but through their 

descriptions they also portrayed the older persons with dementia as incapable of 

making decisions about their own needs. 
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Förord 
Jag vill tacka enhetscheferna som tillät mig besöka sina boenden för att intervjua 

deras personal. Ett stort tack till omsorgspersonalen på de båda boende jag 

besökte, utan deras medverkan och öppenhet i intervjuerna hade den här 

uppsatsen aldrig blivit av. Jag vill också tacka min familj och min sambo som 

stöttat mig i den process som ett uppsatsskrivande är. Sist, men absolut inte minst, 

vill jag tacka min handledare Tove Harnett som verkligen kan konsten att 

entusiasmera och stötta. Utan all hennes hjälp och stöd hade jag nog givit upp 

halvvägs. 
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1 Problemformulering 

Den här uppsatsen handlar om självbestämmande, samtycke och välbefinnande 

inom demensvården. År 2010 gjordes tillägg i lagstiftningen gällande äldre i 

Socialtjänstlagen och samma år beslutade Socialstyrelsen att avskaffa 

”Föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1992:17) om skyddsåtgärder för 

personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och 

omvårdnad”. Dessa två förändringar kom att påverka vardagen på ett väldigt 

konkret sätt för de dementa äldre som idag lever på särskilt boende. 

  

I och med att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder 

upphörde att gälla den 15 juni 2010 innebär detta att man inte längre får använda 

åtgärder såsom larm, sänggrindar och bälten inom demensvården utan den 

dementas samtycke. Åtgärderna har tidigare använts för som skydd eller 

hjälpmedel och har kunnat ordineras av sjuksköterska eller läkare utan den 

enskildes samtycke. Larm, sänggrind och bälte får fortfarande användas på de 

särskilda boenden men numera enbart med samtycke från den dementa själv 

(Socialstyrelsen, 2010b). Samma år gjordes även ett tillägg till Socialtjänstlagens 

5 kapitel 4§ från att tidigare innehållit texten; ”Socialnämnden skall verka för att 

äldre människor får möjlighet att leva och bo självständig under trygga 

förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” 

och lyder numera i sin helhet; ” 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.”. (SFS 2001:453). Det gjordes även ett tillägg till 

Socialtjänstlagens 5kap §5 där det lades till ett tredje stycke som lyder: ”Den 

äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och 

hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.” Socialstyrelsen skriver 

att man med detta menar att omsorgen om äldre bör värna och respektera den 

enskilde individens rätt till privatliv, kroppsliga integritet, självbestämmande, 

delaktighet och individanpassning inom vården. Äldreomsorgen ska även bidra 

till att den enskilde känner trygghet och meningsfullhet, insatserna inom 
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äldreomsorgen skall utöver det utföras med god kvalitet och den äldre har rätt till 

ett gott bemötande (Socialstyrelsen, 2011). 

I och med avskaffandet av Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

1992:17) om skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i särskilda 

boendeformer för service och omvårdnad betonar Socialstyrelsen att dementa 

personer ska ha samma rättigheter och skydd lagmässigt, som övriga fullt friska 

medborgare.  

 

I vårdandet av demenssjuka personer uppstår det lätt komplicerade situationer. 

Det ställs inte sällan motstridiga krav på personalen som får direktiv inte bara från 

den äldre utan även från anhöriga till den äldre, men även från 

ledningen/organisationen på det särskilda boendet. Omsorgspersonalen ställs 

dagligen inför svåra val och situationer i sitt arbete. De ska ta hand om 

vårdtagarna och skydda dem, samtidigt som de, enligt nya direktiv ska släppa ut 

de dementa även om personalen inte har möjlighet att följa med dem ut. 

Omsorgspersonal får inte längre använda sänggrindar, även om det föreligger risk 

för att den äldre ramlar ur sängen, om de inte har den demenssjukas samtycke till 

att ta upp sänggrinden. Samtycke krävs av den äldre även om denne är så långt 

inne i sin demens att den inte längre kan säga ja eller nej. 

  

I och med avskaffandet av de gamla riktlinjerna samt lagändringen är det därmed 

viktigt att undersöka hur omsorgspersonal tolkar de lagar och direktiv som 

numera finns. Det är även viktigt att undersöka hur omsorgspersonalen agerar i de 

olika situationer som kan uppkomma i det dagliga arbetet. Jag har därför valt att 

undersöka hur omsorgspersonal på särskilda boenden beskriver och resonerar om 

äldres samtycke, självbestämmande samt välbefinnande. 

 

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfta är att undersöka och analysera omvårdnadspersonalens syn på 

samtycke, självbestämmande och den äldres välbefinnande inom demensvården.. 
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1.3 Frågeställningar 
*Hur resonerar och beskriver omvårdnadspersonal om självbestämmande och 

samtycke inom demensvården?  

*Hur resonerar och beskriver omvårdnadspersonal vad som är välbefinnande för 

de dementa?  
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2 Bakgrund 
Som tidigare nämnts så ledde borttagandet av Socialstyrelsen föreskrifter om 

tvångs- och skyddsåtgärder (SOSFS 1980:87 och SOSFS 1992:17) till en del 

förändringar inom det dagliga arbetet inom demensvården. I den här delen av 

uppsatsen kommer jag att beskriva hur det såg ut tidigare, varför föreskrifterna 

togs bort och hur det nu är tänkt att åtgärder såsom sängrindar, larm och låsta 

ytterdörrar numera ska hanteras inom demensvården. Jag kommer även att ge en 

kort bakgrund och beskrvining till den nya värdegrund som infördes i 

Socialtjänstlagen år 2010. 

 

2.1Tvång, skydd och samtycke 
I maj 2010 lät Socialstyrelsen meddela att deras båda föreskrifter ”Om förbud mot 

tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård” (SOSFS 1980:87) samt ”Om 

skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för 

service och omvårdnad” skulle upphöra att gälla med start den 15 juni 2010 

(Socialstyrelsen, 2010). År 2005 hade en statliga utredare tillsats för att utreda 

hurudvida det fanns ett  behov att införa några bestämmelser om skydds- poch 

tvångsåtgärder inom vården och omsorgen av älde med nedsatt beslutsförmåga. I 

den statliga utredningen kom utredarna fram till att de tvångs- och 

begränsningåtgärder som då förekom inom vården och omsorgen av personer med 

demenssjukdom inte hade något stöd i lagen. För att de åtgärder som då förekom 

skulle kunna fortgå krävdes det stöd i regeringformen, vilket det i dåläget inte 

fanns. Tvånget inom demensvården skedde alltså i sin dåvarande form utan något 

lagstöd (Socialstyrelsen, 2010).  

 

I sina frågor och svar som Socialstyrelsen senare publicerade förtydligade man att 

åtgärderna som sådana, det vill säga bälten, sänggrindar eller larmmattor förvisso 

inte var helt förbjudna inom demensvården, men att de numera dels inte fick 

användas utan den äldres samtycke dels att de bara fick användas som hjälpmedel 

inte längre som en tvångsåtgärd (Socialstyrelsen 2010b). Åtgärderna hade tidigare 

kunnats användas på ordination av läkare eller ansvarig sjuksköterska samt med 

den äldres gode man eller anhörigas samtycke. Åtgärden hade även kunnat utföras 

om man av vårdtagaren hade ett presumerat samtycke (SOSFS 1992:17). Ett 

presumerat samtycke är den sortens samtycke som bygger på att 
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omvårdnadspersonalen som ska utföra åtgärden, det vill säga dra upp sänggrinden 

eller sätta på larmet, kan förutsätta att detta är förenligt med den dementes egna 

vilja även om det inte finns något uttalat samtycke från den demente. Det 

presumerade samtycket kan inte längre godtas när det kommer till åtgärder av en 

så ingripande natur, menar Socialstyrelsen (2010b). Ett samtycke från den 

demenssjuke måste för att åtgärderna ska kunna vidtas vara antingen uttrycklig, 

det vill säga att den demente själv muntligen eller genom en jakande nick ger sitt 

samtycke till den åtgärd som omvårdnadspersonalen föreslår. Akternativt kan 

samtycket vara konkludent, vilket innebär att den demenssjuke agerar på ett sätt 

som gör att omvårdnadspersonalen underförstått förstår att den demente 

godkänner åtgärden. Ett sådant agerande kan innebära att den demente själv 

hjälper till när åtgärden utförs (Socialstyrelsen, 2010). Vidare skriver 

Socialstyrelsen (2010b) att den demenssjuke när som helst kan ta tillbaka sitt 

samtycke. Ett samtycke är tillfälligt. Motsätter sig den demente åtgärden som hon 

en gång samtyckt till får åtgärden inte utföras igen utan ett nytt samtycke från den 

demente. Det är inte heller tillåtet att längre be om anhöriga eller god mans 

samtycke till åtgärderna längre då dessa inte har något lagligt stöd att godkänna 

eller inte godkänna åtgärderna (ibid.).  

 

2.2 Den nya värdegrunden inom äldreomsorgen 
Som tidigare nämnts så gjordes det 2010 ett tillägg till Socialtjänstlagens 5 kapitel 

4§. Paragrafen innehåller nu orden värdigt liv samt välbefinnande, till den nya 

paragrafen kom det även att formuleras en värdegrund. Nedan kommer en 

sammanfattning av vad den nya värdegrunden innehåller.  

 

Tanken med den nya värdegrunden är att de etiska värden och normer som ligger 

till grund för arbetet inom äldreomsorgen ska tydliggöras. Den nya värdegrunden 

kommer att ligga till grund för att verksamheter som drivs såväl offentligt som 

privat. Värdegrunden bör vara en utgångspunkt för alla som arbetar inom 

äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2011). Hur kommunerna ska tillämpa 

värdegrunden, samt hur de olika organisationerna ska leva upp till värdegrunden 

är upp till kommunen att ta beslut om.  
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Värdegrunden stämmer överens med de lagar och regler som finns inom området 

och befäster de två värdena värdigt liv samt välbefinnande. Med ett värdigt liv 

menas det att de äldre som får omsorgsinsatser ska känna: ”... privatliv och 

kroppslig integritet, självbestämmande, individanpassning och delaktighet samt 

insatser av god kvalitet och ett gott bemötande.” – Socialstyrelsens 

meddelandeblad 2011, s 5 (Socialstyrelsen, 2011).  

Socialstyrelsen (2011) skriver att värdighetsgarantin kom till för att höja kvaliten 

inom äldreomsorgen och målgruppen tydligare skulle kunna veta vad de kan 

förvänta sig som mottagare för insatserna. Det påpekas även att garantin inte är en 

garanti i civilrättslig mening och att det inte finns något skadeståndsrätt om 

garantin inte skulle uppfyllas. 

 

Om välbefinannde skriver Socialstyrelsen såhär: ”Välbefinnande är en subjektivt 

upplevd känsla. Till en persons välbefinnande kan höra sådant som känsla av 

trygghet och meningsfullhet. I samband med att en insats ges ska äldreomsorgen 

verka för att den äldre personen känner trygghet och meningsfullhet.”– 

Socialstyrelsens meddelandeblad 2011, s 5 (Socialstyrelsen, 2011).  

 

De två värdena värdighet och väldbefinnande är de värden som ska ligga till 

grund för den svenska omsorgen om äldre (ibid.).  
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3 Tidigare forskning 
Jag har när jag sökt tidigare forskning inte funnit någon forskning som helt 

omfattar det jag valt att undersöka i min studie, jag har därför valt att bryta ner 

min undersökning i olika beståndsdelar för att försöka få någon sorts bild av hur 

forskningsläget ser ut.  De olika delarna av den tidigare forskningen kommer att 

beskriva dels hur omvårdnadspersonalen ser på vad som är välbefinnande för de 

dementa, dels hur omvårdnadspersonalen ser på självbestämmande och samtycke 

inom demensvården samt hur man gör med samtycke och självbestämmande vid 

demenssjukdom i andra länder än Sverige. Genom att se till dessa olika delar 

hoppas jag på att få en så omfattande bild av mina egna forskningsfrågor som 

möjligt.  

 

3.1 Omvårdnadspersonalens beskrivningar av de dementas 
välbefinnande 
I en artikel från 2005 undersöker Annemarie Kalis, Martje HN Schermer och 

Johannes JM van Delden hur omvårdnadspersonal ser på vad som är dementas 

välbefinnande. Kalis et.al. (2005) menar att vad som är personalens syn på vad 

som är de dementas välbefinnande är viktigt att undersöka. Detta då det är 

omvårdnadspersonalen som varje dag tar hand om de äldre och ger de äldre de 

omständigheter som de lever under. Därför är omvårdnadspersonalen den vitala 

länken inom demensvården. I sin studie kom Kalis et. al. (2005) fram till att 

omsorgspersonalen prioriterade tre värden för att de dementa skulle, i 

omsorgspersonalens tycke, uppleva välbefinnande. Dessa tre värden var; att ha det 

lugnt och skönt. Omvårdnadspersonalen ansåg att störande moment i den dagliga 

omsorgen sågs som ett hinder för välbefinnande. Den andra punkten innebar att 

omvårdnadspersonalen spelade med i den dementes subjektiva upplevelse. Genom 

att inte tala om för den demente att mamma inte alls kommer senare utan låta den 

dementa tro att mamma fortfarande lever, ansåg personalen hjälpa den sjuke till 

välbefinnande. Den tredje punkten för att uppnå välbefinnande menade 

personalen var att låta den demente (så långt det var möjligt) få som den själv 

ville.  

 

Utöver ovanstående punkter fastslog Kalis et.al.(2005) att  omsorgspersonalen 

ansåg att det fanns en mängd andra punkter som var viktiga för att de äldre skulle 
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känna välbefinnande. Dessa var: uppmärksamhet, empati, ett hemlikt boende, att 

de äldre kände en förtrolighet med personalen, att de äldre hade tillgång till 

utevistelse, uppmuntran till ett aktivt liv och friheten att röra sig. Säkerhet och 

känslan av att må bra kom sist på listan över faktorer som påverkar 

välbefinnandet.  

 

Vidare skriver Kalis et.al. (2005) att omvårdnadspersonalen inte verkade ha 

speciellt mycket bekymmer med att avgöra vilket värde för välbefinnande som 

skulle ha företräde för något annat värde. De tenderade att hantera och lösa 

dilemman som uppstod på ett pragmatiskt sätt med resonemanget om att allt 

berodde på den enskilde personen och den enskilda situationen. 

Omsorgspersonalen menade att varje vårdtagare var individuell och att varje dag 

på avdelningen var olik den andra och att det därmed skulle vara meningslöst att 

ha speciella regler om hur vårdtagarna skulle bli behandlade.  

 

I likhet med min uppsats så inriktar sig Kalis et.al. (2005) artikel på personalens 

resonemang om välbefinnande. Men till skillnad från Kalis et.al.  har jag valt att 

utforska frågan i ett vidare syfte där jag kopplar ihop välbefinnande och 

självbestämmande och samtycke. Vi har båda använt oss av intervjuer för att 

samla ihop vår empiri. Sättet att analysera och den teori vi använder oss skiljer sig 

dock åt.  

 

I sin avhandling "Välbefinnande och demens. Aspekter på välbefinnande hos äldre 

personer med måttlig till svår demenssjukdom" från 2011 har Irene Ericsson 

studerat vilka aspekter som är avgörande för att personer med måttlig till svår 

demenssjukdom ska uppleva ett välbefinnande. Hon har via observationer, 

kvalitativa intervjuer samt videoinspelningar undersökt samspelet mellan de 

demenssjuka och deras vårdare och på det sättet undersökt vilka aspekter som lett 

fram till välbefinnande för den äldre. Studien visar att en avgörande faktor för att 

den äldre med demens ska känna ett välbefinnande är interaktion med de 

människor i deras omgivning som inte själva är dementa. Så länge den kognitivt 

friska personen är medveten om att den dementes förmåga är större än vad som 

kan antas och omdelbart upplevs vid det första mötet och tar hänsyn till detta, 

leder en interaktion mellan den dementa och den icke dementa till ett 
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välbefinnande. Är den kognitivt friska människan inte medveten om detta kan 

dess handlingar snarare leda till en kränkning av den demenssjuka personen 

istället för välbefinnande. Genom att omsorgspersonalen har kunskap om den 

demenssjukes förmågor och genom att försöka tillvarata dessa istället för att 

fokusera på den demenssjukes brister leder även detta till ett välbefinnande(ibid.). 

Ericsson (2011) menar att personer med demens kan kommunicera ett 

välbefinnande men för att förstå krävs det att lyssnaren har en förmåga att tolka 

den information hon får. Vidare menar Ericsson (2011) att det kan krävas en hel 

del ansträngningar i form av hjälpmedel såsom bilder eller annan sorts stimuli. En 

interaktion som leder till en relation ger alltid en upplevelse av välbefinnande. 

Därför är tid för att upprätta relationer en viktigt faktor som kan leda till den 

dementes välbefinannde. Genom att avsätta tid för den enskilde vårdtagaren inom 

vården så främjar vården välbefinnande hos den demenssjuke (Ericsson, 2011). 

 

3.2 Demenssjuka och självbestämmande 
Rita Jakobsen och Venke Sörlie (2010) skriver att omvårdnadspersonalen finner 

det svårt att tillgodose den dementes behovs av självbestämmande när 

självbestämmande går ut över andra sorters behov såsom till exempel den äldres 

hygien. Omvårdnadspersonalen menade att när den demenssjuke inte längre kan 

se till sitt eget bästa, som till exempel att duscha när man är smutsig, så måste 

man som omvårdnadspersonal ta till en visst mått av tvång för att bevara den 

äldres värdighet. Att dementa ofta är inkapabla att ta egna väl övervägda beslut är 

en utmaning för omvårdnadspersonalen menar Jakobsen och Sörlie (2010). I fall 

där anhöriga anser att den demenssjuke ska bestämma själv medan 

omvårdnadspersonalen anser att de inte kan det längre tvingas 

omvårdnadspersonalen att bland annat ljuga och övertala för att se till att 

vårdtagarens behov är tillgodosedda. Jakobsen och Sörlie (2010) poängterar även 

att omvårdnadspersonalen i akuta situationer sällan stödde den äldres beslut och 

att de ofta hade dåligt samvete på grund av detta.  

 

I artikeln ”Everyday etichal problems in dementia care: a teleological model” 

skriver författarna Ingrid Ågren Bolmsjö, Anna-Karin Edberg och Lars Sandman 

(2006) att ju djupare in i sjukdomen de dementa vårdtagarna kommer desto 
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svårare blir det för omsorgspersonalen att förutse vad de vill. Vidare menar de att 

det vid någon punkt måste vara omvårdnadspersonalen själv som kommer att 

behöva bedöma och uppskatta vad som kommer att ge den boende ett gott liv utan 

att kunna ta del av de dementas tankar och kräva dem på beslut. Författarna menar 

att de gamla önskningarna och värderingar som de dementa hade visserligen kan 

ge en del ledtrådar om var personen kanske skulle vilja ha men att de kan vara 

svåra att applicera på nya situationer och andra förutsättningar än vad som 

tidigare funnits. Omvårdnadspersonalen riskerar därmed att fatta beslut som inte 

är i den sjukes bästa intresse eftersom de även måste balansera andra personer 

bästa då de sköter om många människor samtidigt. Författarna menar att det 

utifrån omvårdnadspersonalens perspektiv kan utsättas för något som kallas 

moralisk stress, detta uppstår när man vet vad som är rätt sak att göra men man är 

hindrad från att göra det på grund av externa faktorer Bolmsjö et.al. (2006).  

 

Att avgöra huruvida en demenssjuk person har kapacitet att själv ta egna beslut är 

svårt och det finns inget sätt att testa om personen har kapacitet för det eller ej 

skriver författarna Carol J. Whitlacht och Heather L. Menne i en artikel från 2009. 

Beslutskapaciteten varierar dessutom från dag till dag för en person med en 

demenssjukdom, personer med kognitiva sjukdomar har en tendens att kunna ta 

vissa beslut ibland för att inte kunna fatta några beslut alls i nästa stund. Så länge 

personer kan förstå och sortera relevant information och resonera bör denne även 

få ta egna beslut anser Whitlacht och Menne (2009).   

I artikeln kan man läsa det är viktigt för de dementas välmående att se till att 

stötta dem i deras engagemang att besluta om sin dagliga omvårdnad så länge som 

det är möjligt. Huruvida de äldre själva vill vara involverade i beslut angående sin 

vardagsvård varierar väldigt från person till person. Författarna menar att många 

är kapabla och själva är intresserade av att ta beslut om sin egen sjukvård, 

boendeform sociala interaktion och de dagliga aktiviteterna. Andra dementa 

föredrar att istället låta familjemedlemmar ta beslut för dem. Hur mycket man vill 

vara involverad beror på hur mycket man varit involverad i att ta beslut tidigare i 

livet, demografiska karaktärsdrag, hälsa samt värderingar och personliga 

preferenser. Att en person med demens får vara involverade i beslut som bidrar 

till livskvaliteten leder till ett ökat välbefinnande för den demenssjuke personen 

(Whitlach & Menne, 2009).  
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I sin artikel "The person of the voice: narrative identities in informed consent" 

skiver doktor Brendan McCormack om utmaningarna och vilka etiska 

diskussioner som kan uppstå när det behövs ett informerat samtycke ifrån 

personer med demenssjukdom. McComarck (2002) menar att den vanligaste 

föreställningen om dementa personer är att de inte autonoma på grund av sin 

sjukdom och att de därmed inte längre kan utöva sin fria vilja. Vidare menar hon 

att den allmänna uppfattningen är att när man inte längre själv kan utöva sin fria 

vilja rättfärdigar detta för den professioniella sjukvården att själva ta beslut å den 

dementas vägar. Om en människa inte själv kan ge sitt samtycke är det vanligt att 

en ställföreträdare istället får ta beslut i den dementas ställe. Artikeln menar att 

denna bild förstärker sinne-kropp dualismen som dominerar sjuk och 

omsorgsvårdsdiskursen. McCormack (2002) menar att det är ett måste att även 

höra och tillfråga den demenssjuke personen. Hon menar att genom att ha en 

berättande infallsvinkel kan man öka förståelsen för vad den sjuke skulle vilja och 

inte vilja och på det viset få den dementa att medverka till ett belutsfattande. 

 

3.3 Demenssjukdom och självbestämmande i Stobritannien 
I Sverige är lagstiftningen sådan att dementa ska ta egna beslut och 

vårdpersonalen ska se till att den äldres vilja är den som inhämtas i situationer 

som kräver ett beslutsfattande och den demente ses som beslutskapabel. Detta 

avsnitt är med i min uppsats för att kunna se på hur man gör med det problem som 

kan uppstå i Storbritannien där man infört två olika förhållningssätt.  

  

I Storbritannien har man infört ett system som kallas för Advanced Care Planning, 

vilket ger den enskilda individen ett tillfälle att själv tala om hur de vill ha det i 

framtiden om de vid ett senare tillfälle skulle bli inkapabla att tala för sig själva. 

ADP är en metod för att säkerställa att en persons önskningar och vård följs även 

om de inte själva är i skick att fatta beslut om den skriver författarna Anne E. 

Meller och Gideon A. Caplan i en artikel från 2009.  

I Wales har man infört ett system som går ut på att om den äldre inte längre kan 

ge sitt samtycke till vård eller andra situationer som kräver beslutsfattande kan 

utse en person som fattar beslut för dem. Denna person kallas för ”Enduring 

Guardian”, varaktig förmyndare. En förmyndare kan vara en make/maka, en 
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obetald anhörigvårdare eller någon annan nära släkting eller vän som haft en 

långvarig relation med den äldre. Det kan även vara en myndighetsperson. 

Förmyndaren har efter att den utsetts tagit över rätten att fatta beslut för den äldre, 

samtidigt som de kan ställas till svars för de beslut de fattar. Den överordnade 

principen för förmyndaren är att den ska ta beslut som främjar hälsan och 

välmåendet hos den sjuke. En förmyndare kan enbart träda i kraft när det slagits 

fast att personen inte kommer att få tillbaka sin kapacitet för att återigen ta egna 

beslut. De flesta förmyndare var i den här undersökningen en familjemedlem 

(Meller & Caplan, 2009). 
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4 Metod 
Nedan kommer det metodologiska tillvägagångssättet att presenteras. I kapitlet 

kommer jag att ta upp hur jag gick till väga för att genomföra min studie. Bland 

annat kommer jag att ta upp vilken sorts arbetsmetod jag har valt att använda mig 

av, samt vilka urval, avgränsningar och etiska överväganden jag gjort inför och 

under min studie. 

 

4.1 Förförståelse  
Med förförståelse menas det vi uppfattar och ser sker genom att tolkas av våra 

värderingar och erfarenheter. Förförståelsen hjälper att förstå det som sker 

omkring oss och vad det är vi ser för något. Det nya erfarenheterna som vi tar till 

oss bidrar också till att vår nuvarande förförståelse blir till en ny mer utvecklad 

förförståelse (Eliasson Rosemarie, 1995). Under mitt yrkesverksamma liv har jag 

mestadels arbetat som vårdbiträde inom äldreomsorgen, både inom hemtjänsten 

men även inom särskilt boende, främst med personer som lider av en 

demenssjukdom. Genom mitt yrkesutövande har jag skaffat mig en hel del 

förförståelse för det fenomen jag valt att studera. Jag har därmed för avsikt att 

istället för att försöka bortse från min förförståelse använda den på ett sådant sätt 

så att jag kan ställa informerade frågor till mina intervjupersoner samt att ha ett 

vidare perspektiv i min uppsats då jag redan har förförståelse för hur arbetet och 

organisation kan fungera när man arbetar på ett särskilt boende för demenssjuka 

personer. Jag är medveten om att den förförståelse jag har med största säkerhet 

har gjort att jag ställt andra frågor än vad en person som inte själv arbetat inom 

äldreomsorgen skulle ha gjort. Antagligen har jag inte heller ställt de följdfrågor 

som en person utan erfarenhet från äldreomsorgen skulle ha gjort eftersom jag tror 

mig förstått vad omvårdnadspersonalen velat ha sagt mellan raderna.  

 

4.2 Metodologiska överväganden 
Inför min studie insåg jag att flera olika metoder skulle kunna komma att 

användas för att få fram resultat. Min första tanke var först att jag skulle använda 

mig av en kvantitativ metod för att på så sätt nå en större överblick och för att 

kunna nå någon form av generaliserbarhet av mina resultat, men jag insåg ganska 

snart efter det att mitt syfte och min frågeställnings inte lämpade sig för en 
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generaliserbar studie då jag är ute efter hur individer resonerar om saken och inte 

hur många som tycker på ett visst sätt.  

 

Jag bestämde mig därmed för att använda mig av en kvalitativ metod. Genom den 

kvalitativa metoden ska man enligt Allwood et al. 2004 kunna försöka nå en 

förståelse och kunskap inför den individuella individens upplevelser genom att 

tolka dess ord, tankar och känslor. Och eftersom tanken inte var att göra en 

generaliserbar studie utan att försöka få fram hur omvårdnadspersonal beskriver 

och tänker kring frågorna valde jag den kvalitativa metoden. Därefter kom den 

svårigheten i att välja vilken sorts kvalitativ metod jag ville använda mig av. Valet 

föll tillslut på semistrukturerade intervjuer för att dessa är så pass flexibla. 

Visserligen har man ett fastslaget antal frågor, men dessa går att modifiera eller 

bygga ut under intervjuns gång när det behövs eller när man behöver ett 

förtydligande. Jag resonerade över andra sorters kvalitativa metoder. 

Fokusgrupper hade kunnat vara ett alternativ. Jag valde dock bort fokusgrupper då 

äldreboenden idag har en ganska slimmad organisation med lite personal. För att 

få ihop fokusgrupper hade personalen antingen varit tvungna att delta på sin fritid 

eller så hade organisationen varit tvungen att ta in vikarier. Inget av alternativen 

verkade speciellt genomförbart. I en grupp kan det vara svårare att som individ att 

hävda sin egen åsikt, det är därför inte säkert att det resultat som lyfts fram i en 

fokusgrupp faktiskt är den enskildes åsikt (Allwod et. al 2004). Därför föll 

fokusgrupper bort. 

 

Min andra tanke var att skriva vinjetter för omvårdnadspersonalen att läsa för att 

sedan hålla en diskussion kring dessa. Detta för att omvårdnadspersonalen skulle 

ha samma förutsättningar att förhålla sig till istället för att utgå olika verkligheter. 

Idén var att de istället skulle få använda sig av sina egna erfarenheter men utgå 

från samma ”verklighet”. Jag valde dock bort att göra en vinjettstudie då detta 

tvingar intervjupersonen att diskutera fiktiva fall. Vilket kan tvinga dem att 

resonera om hypotetiska fall de aldrig upplevt och inte har någon anknytning till. 

Jag bad dem istället beskriva verkliga situationer ur deras verklighet, vilket gav ett 

mer trovärdigt resultat än vad det hade blivit med vinjetter.  
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4.3 Kvalitativ intervju 
Intervju som metod passar speciellt bra in på den studie jag ville genomföra då 

man använder den främst när man studerar individers syn och upplevelser kring 

ett visst fenomen (Widerberg, 2002) därför passar intervju som metod in i mitt 

uppsatsarbete då det är omsorgspersonalens tankar och resonemang som jag vill 

åt. Jag genomförde tio stycken semistrukturerade intervjuer med 

omvårdnadspersonal från två olika särskilda boenden. Jag valde de 

semistrukturerade frågorna för att skulle finnas utrymme för förändring och 

variation och för att anpassa frågornas formulering och ordningsföljd utifrån varje 

enskilt intervjutillfälle.  Genom att samtala utifrån vissa teman kom intervjun 

ändå att följa en viss struktur.  Utöver de fyra strukturerade frågorna i början av 

intervjun där intervjupersonerna bland annat fick svara på vilken yrkestitel de 

innehade samt antal år i yrket bestod min intervjuguide av ett antal 

semistrukturerade frågor (se bilaga 1.). De semistrukturerade frågorna berörde 

bland annat hur arbetet på avdelningen såg ut, man vårdar en döende vårdtagare 

och vad omsorgspersonalen ansåg om de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen. 

Omfånget på frågorna var stora och detta var för att kunna få en så vid syn som 

möjligt över i vilka sammanhang omvårdnadspersonalen ansåg att samtycke från 

äldre var möjligt att få eller inte få, samt för att se hur de beskrev de olika 

situationerna.  

 

På ett särskilt boende finns det ett begränsat utrymme för var man kan vara när 

man ska genomföra intervjuer. Inför intervjun hade jag ett önskemål om att vi 

skulle kunna sitta ostörda i upp till en timmes tid. Detta önskemål visade sig vara 

orealistiskt och svårt att genomföra. På det ena boendet satt vi ostörda i ett 

konferensrum. Jag upplevde att de intervjuerna var enkla att genomföra, dels då 

omvårdnadspersonalen kom bort ifrån verksamheten och kunde ägna full 

koncentration på det vi gjorde tillsammans, dels var vi ostörda. Men att sitta i ett 

konferensrum är inte en naturlig miljö, vilket medförde att det vid vissa tillfällen 

kunde upplevas en aning konstlat. På det andra boendet genomfördes majoriteten 

av intervjuerna i avdelningens kök. Detta innebar att vi satt vid ett bord men att de 

boende satt runt omkring eller rörde sig omkring oss hela tiden. Även kollegor 

fanns ibland i närheten. Detta innebar att vi flera gånger var tvungna att avbryta 

intervjuerna för att omvårdnadspersonalen var tvungen att gå iväg och göra 
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någonting eller se till de boende. Detta upplevde jag som en aning splittrat och att 

intervjupersonerna inte kunde uttrycka sig lika fritt som de kanske skulle ha gjort i 

enrum. Jag upplevde dock att de intervjuer som skedde i närheten av vårdtagarna 

trots ovanstående problem var de intervjuer som fick mest utrymme i 

verksamheten. I och med att man inte tog ut personalen ur verksamheten utan att 

de var kvar i den hade de inte bråttom tillbaka till avdelningen såsom den personal 

som intervjuades i konferensrummet hade. De var hela tiden närvarande i 

verksamheten trots att de blev intervjuade vilket jag tror underlättade. Mina tio 

intervjuer tog mellan 28-52 minuter att genomföra.  

 

 Steinar Kvale & Svend Brinkman (2009) menar att kvalitativ intervjuforskning är 

en interaktiv forskning där samspelet mellan informant och intervjuare sätts i 

fokus och att relationen mellan dessa är grundläggande för hur resultatet av 

intervjun blir. Detta märkte jag av speciellt under de intervjuer då 

intervjupersonerna inte riktigt varit förberedda på att jag skulle komma. Dessa 

intervjuer blev väldigt korthuggna med korta svar utan att jag gavs utrymme att 

komma med följdfrågor. Detta då jag upplevde att intervjupersonen var ovillig att 

svara på min frågor.  

 

Tim May (2001) skriver att man när man genomför intervjuer inte får ta det som 

någon säker kunskap eller universal sanning. Det finns många aspekter som spelar 

in när man gör en intervju om man måste ha i åtanke om att det som kommer fram 

vid intervjutillfället inte nödvändigtvis är helt sanningsenliga utan att det kan 

finnas omständigheter som påverkar respondenten. Detta märkte jag också vid 

några tillfällen då jag genomförde mina intervjuer, främst då jag ibland fick så 

kallade “skolbokssvar”, svar som lät som om de kom direkt från riktlinjer eller 

liknande. Vid mer än ett tillfälle så sa respondenterna att man ska ju göra på ett 

sätt och jag frågade “Men hur gör ni egentligen?”. Genom att ställa den frågan 

visade jag för informanten att det i intervjun fanns utrymme för att vara helt 

uppriktiga. 

 

Ju mer informerad respondenten är om själva syftet med studien är och vad 

deltagande med intervjun innebär, ju mer välvillig är denne att dela med sig av sin 

information (Widerberg, 2001). Jag insåg snart att deltagarna i min studie inte fått 
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någon speciell information alls om intervjun. Jag skickade mitt informationsbrev 

direkt till enhetscheferna på boendet, omvårdnadspersonalen hade inte fått ta del 

av det vid intervjutillfället. I vissa fall hade de inte ens blivit informerade om att 

de skulle bli intervjuade. Detta innebar att jag inte fick så mycket svar på mina 

frågor förrän jag själv förklarat vad det var jag ville göra och vad jag skulle göra 

med deras svar på mina frågor. Efter att ha insett detta så började jag varje 

intervjutillfälle med att presentera mig lite närmre. Jag beskrev också vad studien 

skulle handla om så att de fick en bättre bild av både mig som person samt vad det 

var jag försökte åstadkomma när jag var på deras arbetsplats.  

 

4.4 Urval 
Jag använde mig av ett strategiskt urval i min studie i det avseendet att jag vände 

mig till specifika boenden, i en specifik kommun, hädanefter kalla för X-

kommun.. För att finna särskilda boenden med de förutsättningar jag ville ha, det 

vill säga ett särskilt boende med demensvårdsplatser använde jag mig av X-

kommuns hemsida, där det fanns en lista med namn till kommunens olika 

boenden, samt kontaktuppgifter till enhetscheferna för varje boende. Jag skrev ner 

dessa uppgifter samt markerade de boenden som hade demensplatser specificerat 

på hemsidan. Efter detta valde jag att skicka ut ett informationsmail (se bilaga 2.) 

till sex av enhetscheferna på listan. Efter ungefär en vecka efter det första 

utskicket valde jag sedan att ta kontakt med cheferna via telefon. Det föll sig så att 

de första två som valde att svara ja på undersökningen också är de två som är med 

i den. Urvalet i personalgruppen var jag sedan inte inblandad i.  

 

I det ena fallet valde enhetschefen själv ut vilka som skulle vara med i 

undersökningen och jag fick sedan kontakta dessa via mail för att boka tid för 

intervjuer med dem. Att få tag i omvårdnadspersonal via mail visade sig inte vara 

enkelt. Efter två veckor var det endast en som hade svarat på mitt mail och bokat 

tid för intervjun. Istället för att för att skicka ut ett påminnelsemail till de som inte 

svarat passade jag på, att när jag ändå var på boendet, personligen fråga den 

resterande delen av omsorgspersonalen när de skulle kunna medverka. På detta 

viset fick jag en personlig kontakt med intervjupersonerna från start, vilket jag 

tror underlättade den kommande intervjun. 
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 I det andra fallet hänvisade enhetschefen till samordnaren på boendet. Efter en 

telefonkontakt med henne valde sedan hon ut vilka ur personalstyrkan som skulle 

medverka i undersökningen. Jag försäkrade mig om att hon skulle meddela de 

som valts ut om att jag skulle komma till avdelningen och genomföra 

intervjuerna, men det visade sig senare att alla intervjupersonerna trots det inte 

uppfattat att jag skulle komma när jag anlände till avdelningen. Ingen nekade 

dock att vara med utan ställde upp på intervjun ändå, men några upplevde jag 

gjorde det mer eller mindre motvilligt, samma personer var de som jag upplevde 

att jag fick tillrättalagda svar av på mina frågor.  

  

Totalt genomfördes tio intervjuer på två olika särskilda boenden i X-kommun, alla 

hade demensplatser på boendet. Det ena boendet drevs i privat regi på uppdrag av 

kommunen och det andra drevs av kommunen själva. På varje boende deltog fem 

personal från två olika demensavdelningar. Åtta av intervjupersonerna var 

utbildade undersköterskor och två var vårdbiträden. I min uppsats kommer jag 

inte gå närmre in på vem som innehar vilken yrkestitel utan jag kommer kalla 

dem för omvårdnadspersonal. Anledningen till detta grundar sig främst i 

anonymitetskravet. Informanterna bestod av nio kvinnor och en man. I mina 

resultat kommer jag dock omtala alla respondenter som kvinnor även detta på 

grund av att det annars skulle vara alldeles för lätt för att kunna identifiera 

respondenterna. Omvårdnadspersonalen hade en spridd yrkeserfarenhet den med 

minst erfarenhet hade 4 år i yrket, den med mest tjugotvå. Den sammanlagda 

gemensamma yrkeserfarenheten var 107 år.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 
För att höja reliabiliteten i min studie valde jag att vid intervjutillfällena spela in 

det som sades med hjälp av en diktafon. Att spela in intervjun höjer 

undersökningens reliabilitet (Jacobsson, 2008). Dock märkte jag att 

intervjupersonerna ofta blev lite nervösa och obekväma vid tanken på att det de 

sades skulle spelas in. På grund av inspelningen är jag säker på att det som sades 

vid intervjutillfället faktiskt blev sagt. Däremot märkte jag vid intervjutillfällena 

att flera av intervjupersonerna kände sig obekväma med att samtalen spelades in 

då de riktade en stor uppmärksamhet mot diktafonen och ofta slappnade av och 
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talade mer med mig efter det att diktafonen stängts av. Detta kan minska 

trovärdigheten en aning på min studie, men jag tror inte att osäkerheten kring att 

intervjuerna spelades in har en så stor inverkan på de resultat jag fick in. Detta då 

jag upplevde det som att intervjuerna i de flesta fall som relativt avslappnande. 

 

Efter intervjutillfällena valde jag även att transkribera det inspelade materialet. 

Materialet är inte transkriberat in i detalj med alla pauser och upprepningar som 

skedde under intervjutillfället men transkriberingen återger nästintill ordagrant 

hur samtalen gick till.  

 

4.6 Etiska överväganden 
Kvale & Brinkman (2009) skriver om fyra områden där etiska riktlinjer för 

forskare diskuteras; informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll, vidare menar de att forskaren inte ska försöka lösa problemen 

ovan utan hålla sig öppna för de svårigheter som man otvivelaktigen kommer att 

stöta på i forskningsprocessen. Jag kommer nedan förklara begreppen lite närmre 

och även kort beskriva hur jag förhållit mig till dem i min studie. 

 

Informerat samtycke: Det informerade samtycket innebär att respondenterna 

deltar frivilligt i projektet och har rätt att kunna dra sig ur när som helst (Kvale & 

Brinkman, 2009). Kvale & Brinkman tar i ”Den kvalitativa forskningsintervjun” 

(2009) upp dilemmat huruvida vem man ska be om samtycke när man vill 

undersöka ett fenomen inom en institution. De menar att om man ber om en 

överordnads samtycke till en undersökning kan detta innebära att det läggs ett 

tryck på de underordnade att delta. Detta var inte min mening och strider mot den 

etik jag tänkt föra i min undersökning. Trots detta märkte jag under vissa av 

intervjutillfällena att omvårdnadspersonalen trots att de alla skrev under den 

medgivandeblankett jag konstruerat (se bilaga x), ibland var ovilliga till att svara 

på mina frågor och i vissa fall inte heller ville vara med. För att ha möjlighet att 

överhuvudtaget komma till boendet och intervjua personalen var jag först tvungen 

att inhämta enhetschefens medgivande till att använda mig av dennes personal. 

Detta kan ha fått personalen att känna sig tvingade till att medverka även fast de 

kanske inte ville. Vid ett tillfälle ville en av intervjupersonerna ringa sin chef för 
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att höra efter om det var okej att hon svarade på mina frågor samt att svaren 

dokumenterades med hjälp av diktafonen. När hon inte fick tag i chefen gav hon 

trots allt sitt medgivande att vara med, men intervjun blev väldigt kortfattad och 

hon ville inte utveckla sina svar.  Vilket för mig in på nästa krav.  

 

Konfidentialitets kravet: Detta innebär att konfindentiella data såsom namn, ålder 

eller andra uppgifter som gör att informanterna (eller vårdtagarna) kan identifieras 

inte kommer att avslöjas. Om man kommer att publicera information som kanske 

kan kännas igen bör respondenterna redan på förhand godkänna informationen 

(Kvale & Brinkman, 2009).  Alla uppgifter i min undersökning kommer att vara 

anonymiserade, i de fall omvårdnadspersonalen nämnt namn på vårdtagare, 

boende eller sig själva har jag valt att i transkriberingen ersätta dessa med med 

stjärnor istället. I citat och liknande kommer jag dock att använda mig av 

fingrerade namn på omvårdnadspersonalen samt på de vårdtagare och namn på 

boende som de nämnt. Som jag tidigare nämnt kommer jag inte att använda mig 

av deras yrkestitel i undersökningen utan omskriva dem som 

omvårdnadspersonal. Jag kommer använda ”hon” när jag skriver om 

omvårdnadspersonalen, trots att alla jag intervjuade inte var kvinnor. Alla 

intervjupersoner kommer i citeringen få kvinnliga namn. Dessa åtgärder är helt 

baserade på att deltagarna inte ska behöva känna sig utpekade och för att det ska 

bli svårare att utröna vem som har sagt vad. Vid intervjutillfället talade jag dock 

med respondenterna om att jag inte kan garantera att deras arbetskamrater kan 

känna igen deras svar. Alla på arbetsplatserna visste vilka ur personalgruppen som 

skulle intervjuas och eftersom de känner varandra väl är det också mycket möjligt 

att man känner igen varandras sätt att uttrycka sig på. Alla i personalgruppen 

förstod detta, men menade att så länge ingen utanför verksamheten visste vilka de 

var så spelade det mindre roll.  

 

Konsekvenser: Denna etiska princip bygger på att man ska göra gott, risken för 

respondenterna ska alltså vara så liten som möjligt (Kvale & Brinkman, 2009). 

Jag ser inte att min studie kommer att leda till några konsekvenser för 

respondenterna. Eftersom de kommer att vara anonyma är det en mindre risk att 

man kan utpeka någon speciellt, även om risken alltid finns att någon av de andra 

respondenterna då de arbetar på samma arbetsplats kan känna igen personen 
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utifrån uttryck och sätt att resonera, detta har respondenterna som jag nämnt ovan 

informerats om vid intervjutillfället.   

Forskarens roll: Kvale & Brinkman (2009) menar att det är forskarens roll som 

person som är avgörande för den vetenskapliga kvalitet. Eftersom det är via 

forskaren som informationen fås, förstärks betydelsen av forskarens integritet. De 

menar att det är forskarens kunskap, erfarenhet, hederlighet och rättrådighet som 

tillslut är det som avgör huruvida kunskapen som erhålls är av hög vetenskaplig 

kvalité eller ej (ibid.). Eliasson (1995) menar att man inte bara ska ta hänsyn till 

de respondenter man har utan att man även måste vara tydlig med sin egen 

förförståelse då detta är grundläggande för undersökningen. Jag har tidigare 

nämnt min förförståelse för det område jag ämnar att undersöka. Eftersom jag är 

medveten om denna kommer jag kontinuerligt att reflektera över min roll som 

forskare samt över de antaganden jag kommer att göra, detta för att kunna 

fastställa en så bra kvalité på den undersökning jag gjort. Min roll i hela 

intervjuprocessen har jag märkt har spelat en stor roll för de svar jag har fått. 

Under tiden jag gjorde intervjuerna var det en intensiv period och jag var även 

förkyld och vissa dagar var jag inte lika engagerad i intervjuerna som jag var 

andra dagar, detta gav genast gensvar i de svar jag fick i undersökningen, dessa 

dagar var de svar jag fick även de oengagerade och kortfattade. Efter att ha insett 

det var jag noga med att försöka att inte visa utåt att jag var sjuk och jag försökte 

ge mer energi vid intervjutillfällena. I min andra intervju insåg jag att jag i mitt 

jag ibland lade ord i munnen på informanten. När jag märkte att informanten 

enbart upprepade det jag själv sa eftersom hon själv hade lite svårt att uttrycka sig, 

bestämde jag mig för att i så liten mån som möjligt hjälpa till med att fylla i vad 

de ville ha sagt, även om jag kunde ana mig till det. Istället fick de i lugn och ro 

sjäva försöka komma fram till vad de ville ha sagt. Jag ville ju inte att 

undersökningen skulle spegla mig och mina åsikter utan det var ju 

intervjupersonens åsikter och tankar jag ville åt. Denna strategi visade sig vara 

väldigt värdefull då intervjupersonerna inte bara fick den tid de behövde till att 

hitta de ville förmedla, de fick även göra det på sitt eget sätt och med sina egna 

uttryck.   
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5 Teoretiska referensramar och begrepp 
I det här avsnittet kommer jag att förklara och beskriva de teorier och begrepp jag 

använt mig av i min analys.  

 

5.1 Socialkonstruktionism 
Den övergripande teorin i min studie är socialkonstruktionismen. I enlighet med 

den socialkonstruktionistiska teorin formas verkligheten utifrån människors 

sociala sammanhang och kultur. Då verkligheten konstrueras ser människors 

verkligheter olika ut, därmed finns det ingen absolut sanning, skriver Peter L. 

Berger och Thomas Luckmann (1966) i sin bok ”The social contruction of reality 

- a treatise in the sociology of knowledge”. Det socialkonstruktionistiska 

perspektivet ger oss därför möjligheten att studera fenomen som olika sociala 

konstruktioner. Genom att se på verkligheten som en social konstruktion 

konstruerar man kunskap om verkligheten (Berger & Luckmann, 1966). Inom 

vården finns det till exempel en konstruktion om vad som är en god omsorg eller 

vad som värdig eller ovärdig vård. 

 

Med det socialkonstruktionistiska perspektivet ges jag därmed möjligheten att 

försöka se omsorgspersonalens olika sanningar och verkligheter och på det viset 

försöka hitta och se skillnaderna eller innebörden av deras olika verkligheter och 

sanningar. Tanken är inte att hitta vad som är rätt eller vad som är sanning, utan 

att försöka förstå omsorgspersonalens sanning och omsorgspersonalens 

verklighet. Jag vill försöka lyfta hur personalen på de särskilda boenden 

konstruerar sin bild av självbestämmande, samtycke och välbefinnande. På detta 

vis vill jag kunna redogöra för omsorgspersonalens bild av hur deras verklighet 

upplevs, då det är deras verklighet som har den mest avgörande betydelsen i 

relationen med de dementa. Omsorgspersonalen tolkar och konstruerar även de 

policys och riktlinjer de får enligt sina egna referensramar och skapar åsikter om 

vad de går ut på. Det är de dementa som är mottagare av den vård som ges och det 

är även de dementa som får ta emot personalens tolkning. Hur personalens 

konstruerade verklighet ser ut har stor betydelse för de dementa, eftersom de 

direkt påverkas av personalens agerande och tolkningar av de policys och 

riktlinjer som implementeras. 
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När vi med hjälp av sociala processer byter kunskap och erfarenheter med 

varandra skapar vi en gemensam bild av verkligheten. Detta organiserar 

kunskapen och gör den gemensamma bilden till en norm (Berger & Luckmann, 

1966, Payne, 2008). Till exempel hade de på det ena boende ett rullande 

duschschema vilket innebar att varje vårdtagare hade en speciell duschdag men 

kunde bli duschad av vem som helst ur personalen. På det andra boendet hade de 

boende ingen speciell duschdag utan detta var något som planerades in under 

veckan av den demenssjukes kontaktman. Genom ha ett gemensamt socialt 

handlingsmönster skapar vi också en gemensam verklighet (ibid.) Det är det 

gemensamma handlingsmönstret som gör det logiskt att varje person har en 

särskild duschdag. När många personer handlar på samma sätt blir det sättet det 

”rätta” att handla på. Handlar man på ett annat sätt avviker man från den norm 

man tillsammans har skapat (Berger & Luckmann, 1966, Payne, 2008). Detta 

gäller till exempel normen om hur man ska hantera äldres självbestämmande i 

olika situationer. 

 

Genom att använda mig av den socialkonstruktionistiska teorin kan jag undersöka 

och analysera hur omvårdnadspersonalen konstruerar självbestämmande, 

samtycke och välbefinnande och på det viset uppnå syftet med min uppsats.  

5.2 Gräsrotsbyråkrater 
Michael Lipsky (2010) myntade begreppet gräsrotsbyråkrater (street-level-

bureaucrats). Det som kännetecknar en gräsrotsbyråkrat är att han eller hon är 

anställd inom den offentliga verksamheten. Gräsrotsbyråkraten arbetar i en nära 

relation till sina klienter och har i sin arbetsroll ett stor handlingsutrymme 

(Lipsky, 2010). I sin roll som gräsrotsbyråkrat är det meningen att man ska följa 

de regler och lagar som omfattas av arbetet, samtidigt förväntas det av 

gräsrotsbyråkraten att denne ska ta hänsyn till de individer de arbetar med (ibid.). 

Omsorgspersonalen arbetar i sin roll som gräsrotsbyråkrater inom ramen för 

politiska beslut, kommunala riktlinjer och den egna organisationens mål. Inom 

dessa ramar har omsorgspersonalen dock ett stort handlingsutrymme där de 

arbetar väldigt fritt och många beslut blir inte granskade av vare sig 

organisationen, av sina vårdtagare eller de anhöriga till vårdtagarna. 

Omsorgspersonalen har ett stort handlingsutrymme vad det gäller vårdtagarna på 



28 

 

 

 

sin avdelning. Visserligen är de styrda av personalstyrka och boendets regler, men 

i det konkreta mötet med vårdtagarna är ramarna vida. Exemplet med duschdagar 

visar på detta. 

 

I sin nära klientkontakt menar Lipsky (2010) att det finns en risk för att 

gräsrotsbyråkraten favoriserar vissa klienter. De beslut som fattas riskerar även att 

bli godtyckliga (ibid.) Vårdtagarna riskerar därmed att ställas inför olika beslut 

och beteenden beroende på vilken omsorgspersonal denne träffar på, då 

omsorgspersonalen genom sitt handlingsutrymme ges möjlighet till ett varierande 

bedömning av situationen beroende på sin egen uppfattning. 

 

Lipsky (2010) skriver att ju större handlingsutrymme gräsrotsbyråkraten har, ju 

lättare blir det för denne att utföra sina arbetsuppgifter. Omsorgspersonalen 

arbetar med komplexa arbetsuppgifter och ställs inför situationer som kräver både 

känslighet och försiktighet. För att kunna bemästra dessa uppgifter krävs det stor 

flexibilitet och ett stort handlingsutrymme. Gräsrotsbyråkraten arbetar ofta med 

små resurser och styrs därför av dem. Samtidigt förväntas de ta snabba, 

informerade och korrekta beslut gällande sina klienter. Lipsky (2010) menar att 

gräsrotsbyråkraten ofta har svårt att lösa klienternas behov med de resurser de har, 

vilket kan leda till att fel resurser sätts in. 

 

De vårdtagare som kommer till det särskilda boendet kommer dit som enskilda 

individer. Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkraten genom sociala processer 

omvandlar de enskilda individerna till klienter för att därmed försöka sortera in 

dem i olika fack och kategorier. Inom en särskild kategori behandlar 

gräsrotsbyråkraten därefter klienten på ett sätt, medan klienter som hamnat i en 

annan kategori behandlas på ett annat sätt. Kategorierna kan vara; “De jobbiga”, 

“De dementa”, ”De lugna”, “De oroliga” också vidare. Kategorisering är en social 

konstruktion av människor. Där omsorgstagarna och deras anhöriga ser på deras 

problem som individuella ser gräsrotsbyråkraten på dem som problem som måste 

lösas inom ramen för de resurser och regler som redan finns. Det finns ett litet 

utrymme för individuella lösningar och beslut. Det är gräsrotsbyråkratens 

organisation som beslutar om vilka resurser som finna att tillgå. Detta innebär att 
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det finns ett litet utrymme för att individanpassa de resurser som finns (Lipsky, 

2010).  

 

Sedan borttagandet av riktlinjerna måste omvårdnadspersonalen själva ta ställning 

till samt inhämta vårdtagarens samtycke vid olika åtgärder såsom sänggrindar, 

larm och liknande. Detta gör dem i större grad till gräsrotsbyråkrater än tidigare, 

då de tidigare arbetade på ordination från läkare eller ansvarig sjuksköterska och 

själva inte behövde inhämta något samtycke till det som skulle utföras.  

 

Genom att konstruera sin egen tolkning av de politiska beslut, mål och riktlinjer 

som finns inom verksamheten, konstruerar gräsrotbyråkraten sin egen verklighet. 

Vidare konstruerar de sina egna lösningar och försöker applicera dessa på sina 

vårdtagares olika svårigheter. Att kategorisera sina klienter är även det en sorts 

konstruktion och ett sätt att konstruera sin egen verklighet så att den bilr lite mer 

lätthanterlig. Genom att använda mig av gräsrotsbyråkrats-teorin tillsammans med 

teorin om socialkonstruktionism, menar jag att dessa två teorier kan leda fram till 

och hjälpa mig att besvara mina frågetsällningar om hur omsorgspersonal 

beskriver vad som är välbefinnande för de äldre samt hur de beskriver och 

resonerar om samtycke och självbestämmande. 
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6 Resultat och analys 
I den här delen av uppsatsen kommer mitt resultat och min analys att presenteras. 

Jag kommer dock börja med en liten presentation av min ”analysmetod” det vill 

säga hur jag kommit fram till min teman och mina resultat.  

 

6.1 Inledning 
Det som slog mig efter intervjutillfällena med omvårdnadspersonalen och efter att 

ha lyssnat igenom mina inspelningar var hur öppna de flesta var med de problem 

de upplevde med de nya riktlinjerna. Samt med vilka de svåra val de faktiskt var 

medvetna om att de ställdes inför på en daglig basis. Det fanns en vilja av att prata 

om de ämnen jag tog upp och jag tror att det faktum att jag kom och ville lyssna 

på dem och deras berättelse startade en tankeprocess hos många av de jag 

intervjuade.  

 

För att komma fram till mina teman som analysen bygger på har jag ställt följande 

fråga till mitt material; ”Vad beskrivs som viktig av vårdpersonalen?”. Genom att 

läsa igenom materialet flera gånger och markera olika potentiella teman bland 

citaten. Efter en första genomläsning hade jag en mängd olika teman. Efter att ha 

läst igenom materialet igen kunde jag sedan skala ner antalet teman till tre. Dessa 

var: 1) De äldres trygghet 2) Hel, ren och mätt och 3) Rutiner. Efter ännu en 

genomläsning kunde jag dock ta bort temat rutiner då allt material jag hade under 

detta temat även kunde sorteras in under de andra två temanen. Efter ett 

handledningstillfälle beslöt jag tillslut att återigen dela upp mina teman i tre 

istället för två, då jag insåg att omvårdnadspersonalen när de talade om de äldres 

trygghet pratade om två olika saker. De tre slutgiltiga temanen blev: 

1. De äldres trygghet 

2. Anhöriga som ställföreträdare 

3. Vikten av att vara hel, ren och mätt 

Dessa tre faktorer beskrevs som överordnade samtycke och självbestämmande. 

De beskrevs också som en förutsättning för välbefinnande. Nedan kommer jag att 

presentera de teman jag fick fram närmre och med hjälp av min teori analysera 

dem. Generellt i alla intervjuerna är att omvårdnadspersonalen upplever att de är 
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där för att skydda vårdtagaren. De upplever även att de dementa i de flesta fall 

inte längre är kompetenta nog att själva avgöra sitt eget bästa. 

Omvårdnadspersonalen ser sig därför ofta som ställföreträdare för den äldres egna 

vilja. 

 

6.2 Resultat 
Det som utkristalliserades sig i alla samtal med omvårdnadspersonalen var deras 

vilja om att göra gott. Intervjupersonerna beskrev att de ville sina vårdtagare väl. 

Alla tyckte även att det var viktigt att så långt det var möjligt lyssna till vad de 

demenssjuka på avdelningen faktiskt ville och inte ville. Samtidigt var det många 

som gav uttryck för att det ofta var svårt att faktiskt veta vad den äldres vilja var. 

Detta gälldes speciellt när de äldre inte längre var tillräckligt verbala eller klara 

för att kunna tacka vare sig nej eller ja till den omvårdnad som erbjöds dem.  

 

I mitt samtal med Beata kom vi in på vilka behov människor har, vad som krävs 

för att man ska känna välbefinnande om man så vill. 

 

Beata: Vilka behov har man? Man måste vara ren, man måste vara mätt. Man måste vara 

glad och känna sig trygg. 

 

I ovanstående citat ser man den sociala konstruktion som omvårdnadspersonalen 

har skapat kring vad en människa behöver för att känna välmående. På 

äldreboendet har omvårdnadspersonalen skapat en norm som de strävar efter för 

att de äldre ska känna välbefinnande. Genom att hjälpa de äldre att vara rena och 

mätta, ger de dem välbefinnande. Genom att se till att de äldre är glada och känner 

sig trygga ökar man på den sociala konstruktion som personalen skapat omkring 

välbefinnande. Däremot säger Beata ingenting alls om att självbestämmande 

skulle vara ett behov för det äldre. Vårdpersonalen konstruerar en mängd olika 

variabler som uppfyller vad som är välbefinnande i deras sociala kontext och det 

är dessa variabler som styr deras handlingar i arbetet med de äldre. Citatet ovan 

visar vad omvårdnadspersonalen strävar efter i sitt dagliga arbete med de äldre 

och skapar även förståelse för de val de gör för att nå dit.  
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Strävan om att vårdtagarna ska vara hela, rena och mätta och trygga kan stå i 

konflikt med självbestämmande och samtycke. Intervjupersonerna konstruerar 

dessa värden som överordnat den äldres självbestämmande trots att lagen inte 

säger så. 

 

6.3 Trygghet 
Temat trygghet bygger på det som omvårdnadspersonalen ansåg vara bland det 

viktigaste för de äldre.  De menade att så länge de kunde skapa trygghet för de 

äldre så mådde de bra och hade ett gott liv. Vad som var trygghet för den äldre var 

dock något som konstruerades av personalen inte av de äldre själva.  

 

Under intervjun med Ellen talade vi om de borttagna riktlinjerna från 

Socialstyrelsen och svårigheten att arbeta på demensavdelningen när man inte 

längre fick hålla de äldre inlåsta.  

 

Ellen: Men det här med låsta dörrar det är ju det är väl sagt så i riktlinjerna att till exempel 

att man ska kunna känna av om... alltså känner de här personerna sig inlåsta och det gör ju 

den här damen till exempel när hon står och rycker i dörren... Och det är ju liksom inte som 

det där exemplet från Socialstyrelsen... det är inte arton minus ute och hon har kläder på 

sig, hon har kanske gått och tagit på sig sin jacka också, packat ner varenda raggsocka 

liksom på rummet och  tagit på sig tre tjocktröjor liksom och är färdig, redo för att gå ut 

och... det kanske är femton plusgrader ute...  

 Jag: Ska ni då släppa ut henne?  

 Ellen: Ja... Det ska jag ju egentligen göra ju.  

 Jag: Gör du det?  

 Ellen: Nej, jag gör ju inte det.  

 Jag: Varför?  

Ellen: För att... Hon skulle gå vilse för det finns risk för att hon skadar sig, eller i värsta fall 

går bort... Men vad är det som säger att hon gör det? Hon kanske bara stannar här inne.  

Men jag tar ifrån henne möjligheten att välja. Sen är det lite skillnad på personal också hade 

vi varit en per varje då som jobbar så är det ju klart då kan man ju hänga med dem sitt 

arbetspass och gå ett varv runt Lund eller så, men nej... Det är lite sådär.  

 

Intervjupersonens beskrivningar utgår från en norm om att de flesta av de boende 

inte längre själva vet vad som är bäst för dem eller inte. Att som gräsrotsbyråkrat 

kategorisera sina klienter istället för att se dem som enskilda individer är en stor 
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fara då man lätt slutar hitta individuella lösningar och strategier och istället 

försöker mota in människor och deras speciella behov inom speciella mallar (jfr 

Lipsky, 1980). 

  

I ovanstående citat kan man tolka det som omvårdnadspersonalen säger som en 

konstruerad verklighet där deras främsta uppgift är att skydda vårdtagaren från 

fara, även om denna fara är av en rent hypotetisk art. Genom att räkna upp allt 

farligt som faktiskt kan hända blir det för omvårdnadspersonalen mer legitimt att 

bryta mot lagen. Ellen rättfärdigar sitt handlande genom att argumentera för vad 

som skulle kunna hända om vårdtagarna får som de vill. Omvårdnadspersonalens 

utsagor byggde ofta på en norm om vad den demenssjukes bästa är. I många fall 

menade omvårdnadspersonalen att de visste bättre vad som var bäst för 

vårdtagaren än vad vårdtagarens anhöriga eller vårdtagaren själva. 

Omsorgspersonalen har makt, genom att de inte “ser” eller inte hjälper till att 

öppna dörren när en demenssjukperson tydligt visar att han eller hon vill gå ut. I 

den här situationen ska de, i enlighet med lagen var att hjälpa den demenssjuke ut 

genom dörren (som enligt lag inte ska vara låst till en början). I många fall 

motiverar personalen sin ovilja att släppa ut de äldre, förutom med redan nämnda 

hypotetiska fara, med att bristen på personal på avdelningen skulle vara för stor 

för att de skulle kunna följa med den äldre ut och på sätt göra vårdtagarens 

utevistelse mindre farofylld.  

 

Ingen högre instans kontrollerar i ovanstående fall om det beslut som 

omsorgspersonalen fattat är rätt. Varför väljer då omsorgspersonalen att bryta mot 

regler och lagar, samt neka den demenssjuke sin rätt till självbestämmande? 

Omsorgspersonalen menade att nekandet först och främst berodde på en omtanke 

om vårdtagaren. De menade att genom att neka vårdtagaren till att gå ut skyddade 

de denna från att göra sig själv illa då de ej ansåg att vårdtagarna länge själva 

kunde avgöra vad som var deras eget bästa. De gav också uttryck för att genom att 

neka utevistelse för den demenssjuka gav mindre dåligt samvete än vad man 

skulle ha känt om den äldre under utevistelsen skulle försvinna, gå vilse eller trilla 

och göra sig illa.  
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Omsorgspersonalen har en stor självbestämmanderätt i sitt yrke vad det gäller 

vilka uppgifter som ska utföras och när och hur de ska utföras. De har även ett 

väldigt stort handlingsutrymme där man gör vad man tror är bäst både för den 

enskilde individen samt för kollektivet,  det vill säga det som är bäst för de andra 

boenden på avdelningen samt sina kollegor. Omsorgspersonalen är medvetna om 

att de genom att inte släppa ut vårdtagaren när denne klart och tydligt visar att de 

vill gå ut, nekar vårdtagarna sitt eget självbestämmande och bryter mot lagen.  

Trots att de är medvetna om att deras agerande bryter mot lagen genom att neka 

vårdtagaren till sitt eget självbestämmande och trots att de själva känner eget 

obehag genom att neka omsorgstagaren sin självbestämmanderätt, väljer de att 

agera på det viset eftersom normen om “trygghet” och lojalitet mot kollegorna 

beskrivs som överordnat den äldres självbestämmanderätt i det här fallet. Det 

stora handlingsutrymmet gör att personalen efter eget huvud kan fatta snabba 

beslut i svåra situationer. Dessa beslut borde kanske fått lite mer eftertanke, men 

måste fattas utan någon större eftertanke eller motivering till varför man fattar det. 

I situationens hast måste personalen fatta det beslut som de just då anser vara bäst. 

Inte sällan riskerar det beslutet att stå i konflikt med vad vårdtagarna själva vill, 

eller signalerar vad de vill.  

 

Under slutet av intervjun med Anita talade vi om hur det var att arbeta på en 

demensavdelning och hur hon upplevde arbetet på avdelningen.  

 

Anita: Men det är svårt det där vart går gränsen för... deras begränsning. Det är klart att 

man inte ska begränsa dem men samtidigt så gör man ju det... Ja, för att de inte ska 

utsättas för fara. Jag menar här är ju en ganska stor väg här ute, jag menar de har ju ingen 

koll på... Och ska man då ha det på sitt samvete? Om någon av våra dementa blir påkörda 

här ute för att vi måste ha dörrarna öppna? 

 

Anita menar att de äldre i och med sin demenssjukdom själva har svårt att avgöra 

vad som är deras eget bästa och att de inte längre alltid inser sina egna 

begränsningar och att det då är de, det vill säga omvårdnadspersonalen som måste 

begränsa de äldre i deras handlingar och även neka dem saker som de kanske vill 

göra alternativt hindra dem från att göra saker de vill göra för att de inte ska 

komma till skada. Genom att skydda dem från att göra saker som skulle kunna 
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vara farliga menar Anita att man ger dem trygghet. Istället tar man ifrån deras 

självbestämmande som de enligt lag har rätt till. Samtidigt som man skyddar de 

äldre från faror skyddar omvårdnadspersonalen sitt eget samvete. Genom att 

hindra självbestämmande som potentiellt skulle vara farligt så skyddar man även 

sitt eget samvete om någonting skulle hända den äldre. Genom att inte utsättas för 

orosmoment ger omvårdnadspersonalen vårdtagaren trygghet.  Ett bra exempel 

som visar på detta var när jag i ett samtal med en omvårdnadspersonal talade om 

att välja kläder på morgonen. Hon berättade om en man som hon var 

kontaktperson och att hon valde kläder till honom och la fram dem till honom 

varje morgon. När jag frågade om han inte längre kunde välja kläder själv 

funderade hon ett tag och menade att det kunde han visserligen. Däremot 

berättade hon att han lätt upplevde oro när han ställdes i valsituationer och för att 

skydda honom från att bli orolig över en så simpel sak som klädval valde hon 

själv kläder åt honom på morgonen istället. I ovanstående exempel får den egna 

viljan eller samtycket stå tillbaka då omvårdnadspersonalens norm om trygghet 

står högre upp i rangordning av vad som är bäst för den äldre än vad 

självbestämmande är.  

 

Under en intervju talade jag och intervjupersonen om de svårigheter som kunde 

uppkomma när den demenssjuka själv var tvungen att ta egna beslut i 

omsorgssituationen.  

 

Helen: Det är ju en hälsorisk för vissa av de boende, för de har inte möjlighet att göra sin 

röst hörd men ändå så måste de det för att de ska få trygghet i sitt boende och vi får inte 

bestämma åt dem och en läkare får inte bestämma åt dem. Någonting som bara kan hjälpa 

och aldrig skada, till exempel en sänggrind som man tar upp för att de inte ska trilla ur...  

 

Helen beskriver här hur svårt det är att följa vårdtagarens egen vilja (och därmed 

lagen) när de inte längre har någon möjlighet att göra sin röst hörd och det faktum 

att ingen annan får avgöra vad som är bäst vårdtagaren. Helen menar att kravet på 

den äldres självbestämmande ibland kan svår att följa och att det ibland till och 

med kan vara en hälsorisk för den äldre när omvårdnadspersonalen förväntas att 

inhämta samtycke från denne. Genom att behöva inhämta ett samtycke hotas 

enligt omvårdnadspersonalen den äldres trygghet. Gräsrotsbyråkrater 
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kategoriserar omvårdnadspersonalen de äldre som beslutsoförmögna personer. 

Kategoriseringen av de äldre gör att de i princip blir omyndigförklarade och 

intervjupersonerna beskriver dem som icke-betrodda att ta egna beslut gällande 

sin vård och välbefinnande.  

 

I intervjun med Janet talade vi om hur en typisk dag på äldreboendet såg ut och 

hur och varför de strukturerat upp den på det viset.  

 

Janet: Det är trots allt så att det är det dom hänger upp dagen på. Måltiderna. Och om de 

ruckar för mycket så blir det helt fel alltså om man äter frukost vid elva och sen så är det 

lunch vid tolv halv ett och sen.. så blir det helt fel. Alltså han har ingen koll på tiden och 

det har de flesta inte och då är det ett bra sätt att när det är frukost så är det morgon och 

när det är middag så är det mitt på dagen och så... Så de har något att hänga upp. 

Inom äldreomsorgen har man konstruerat en mängd olika rutiner. Förutom för att 

få arbetet på avdelningen att flyta på dag för dag har man genom att ruta in dagen 

i olika rutiner försökt göra dagen förutsägbar för de äldre. Genom 

förutsägbarheten menar omvårdnadspersonalen att man ger de äldre trygghet. 

Janet menar att rutiner är bra för de äldre då de på detta viset vet vilken tid på 

dygnet det är när de följer de rutiner som  finns. Maten på boendet serveras på 

bestämda tider, övrig tid kunde de boende få smörgåsar om de var hungriga. 

Grundtanken med de fasta mattiderna verkade dock vara att de skulle äta när 

måltidstillfället infann sig även om de vid det tillfället inte var speciellt hungriga 

eller ville. På äldreboendet fanns de enligt min uppfattning en liten eller en 

mycket litet utrymme för de äldre att själva bestämma när de ville äta.  

 

6.4 Anhöriga som ställföreträdare 
I många av mina intervjuer framkom det att omvårdnadspersonalen ofta vände sig 

till de äldres anhöriga när de kände sig tveksamma till saker som gällde de äldre 

eller beslut som var tvungna att tas. 

 

Janet lyfte fram detta när vi talade om huruvida man skulle låta de dementa gå ut 

på egen hand eller inte. 
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Janet: Om vi säger han som vi har som vill ut, han får gå. Och det är bestämt både med 

hans anhöriga och... det de tycker liksom att om han säg går ut och så fryser ihjäl, ja då 

får han göra det för han ska ha sin frihet. 

 

Här lyfter Janet fram hur man frångår normen om den äldres trygghet och även 

från normen om att vara hel, ren och mätt för att den äldre faktiskt ska kunna ha 

ett eget självbestämmande. Självbestämmandet kan i det här fallet inte ses som 

någon självbestämmande eftersom man innan man låter den dementa själv 

bestämma om han vill gå ut eller först har tillfrågat den äldres anhöriga. Även här 

utgår omvårdnadspersonalen ifrån att den äldre inte längre kan avgöra vad som är 

hans eller hennes eget bästa. Istället låter de honom gå ut först när de inhämtat ett 

samtycke från den äldres anhöriga och på så sätt har ”ryggen fri”. Man vill inte 

om det skulle hända den äldre någonting, få beskyllningar för att inte ha skött sitt 

jobb och sett till att hålla honom utom fara genom att inte släppa ut honom eller 

genom att själva följa med honom ut. Inom äldreomsorgen finns det alltså ett sorts 

anhörigbestämmande där de äldres anhöriga, exempelvis maka/make eller barn 

först tillfrågas om vad som inryms inom den dementas självbestämmande. Först 

efter att samtycke har inhämtas av den anhöriga tillåts den dementa själv att 

bestämma huruvida denne vill gå ut eller ej.  

 

Beata och jag diskuterade användandet av sänggrindar, dels vad som kunde 

berättiga användandet av dem, men även vem som bestämde om huruvida de 

skulle användas eller ej. 

 

Beata: Vi har grinden på han. Vi diskuterade jättemycket angående ska vi göra eller ska 

vi inte. Så det var flera gånger han falla ner och slog sig i huvudet och det var stygnet och 

skickas till sjukhuset. Så vi pratade med hans fru och så vi fick vi godkänt.  

 

Att man kategoriserar de demenssjuka som beslutsoförmögna och istället vänder 

sig till anhöriga när ett beslut måste fattas gällande vården av den äldre blir extra 

tydligt i ovanstående exempel. Här har man på avdelningen diskuterat om man 

ska använda sänggrind till den äldre mannen, men först när man talat med hans 

fru sätter man in denna åtgärd. Förståelse om samarbete med närstående är viktigt 

inom äldreomsorgen, men ren lagmässigt är det inte den anhöriges samtycke 

omvårdnadspersonalen behöver utan vårdtagarens samtycke är det som krävs för 
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att sätta in åtgärden. Trots att omvårdnadspersonlaen är medvetna om de 

borttagna riktlinjerna och konsekvenserna därav vänder man sig ofta till de äldres 

anhöriga för godkännande av olika åtgärder. Detta trots att de närstående inte har 

någon formell bestämmanderätt. Genom kategoriseringen av de äldre låter 

omvårdnadspersonalen den äldres anhöriga gå in som en ställföreträdande 

beslutsfattare i den äldres ställe när de ställs inför ett dilemma gällande de äldre 

och själva inte anser sig förmögna att bestämma åt dem.  

 

Felicia och jag pratade om varför man inte låter de gamla gå ut på egen hand, trots 

att de klart och tydligt signalerar att de vill och har rätt till det.  

 

Felicia: Man försöker lirka och lura på alla sätt och vis och… Försöker avleda dem, men 

ibland är det väldigt svårt. Man vill gärna, alltså vi kan inte bara släppa ut dem sådär. 

Anhöriga blir oroliga. Fast vi egentligen ska. Vi har inte rätt att låsa in dem. Så det är 

så…En svår situation. 

 

Felicia lyfter här den problematik som gräsrotsbyråkraten oftast ställs inför då 

olika personer har olika förväntningar på vad som är gräsrotsbyråkratens uppgift 

(jfr Lipsky, 1980). Här eftersätter omsorgspersonalen den egentliga klientens, 

vårdtagaren, behov av att kunna gå ut för att kunna nå upp till de anhörigas 

förväntningar och krav om att slippa vara oroliga för sin äldre anhörig. 

Omsorgspersonalen väljer att bryta mot lagen och neka vårdtagaren 

självbestämmande för att nå upp till de krav som de anhöriga ställer på dem, 

anhöriga som inte är omvårdnadspersonalens egentliga klienter trots att 

omvårdnadspersonalen är medvetna om att de bryter mot lagen. När 

omvårdnadspersonalen ställs mot olika förväntningar blir de ambivalenta och har 

svårt att tillmötesgå de olika och ibland motstridiga krav som ställs på dem. I det 

här fallet glöms det till och med bort vem som är den egentliga klienten och mot 

vem de borde vara lojala mot. Istället låter man bli att släppa ut de gamla för att 

undvika att hamna i konflikt med de äldres anhöriga.  

 

Ellen och jag diskuterade svårigheten i att låta de äldre fatta egna beslut och hur 

hon som omvårdnadspersonal upplevde orättvisan i att inte låta de äldre själva 

bestämma. 

Ellen: Det blir ju orättvist på något sätt, så att... Att det är anhöriga eller god man eller 
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kontaktperson eller vad det nu än är liksom som... som bestämmer. 

 

Ellen uttrycker en frustration över att man inte låter de äldre själva bestämma utan 

att det istället är någon annan som bestämmer saker ”över huvudet” på dem. Att 

de dementa är kategoriserade som beslutslutoförmögna sitter djupt hos 

omvårdnadspersonalen, så djupt att man förutsätter att de äldre inte längre kan ta 

egna beslut om sitt eget välbefinnande. Istället vänder man sig automatiskt till 

anhöriga eller gode män när det gäller beslut som ska tas alternativt tar besluten 

själva efter egen förmåga. Detta utan att någon kontroll av att det beslut som tagits 

ligger i linje med de äldre egen vilja.  

 

6.5 Hel, ren och mätt 
Att vara hel, ren och mätt var ett av de centrala värden som omsorgspersonalen 

tog upp och ansåg vara viktiga för att de äldre skulle kunna känna välbefinnande. 

Att se till att vårdtagarna var hela, rena och mätta beskrevs av 

omvårdnadspersonalen som så viktigt att de äldres självbestämmande ofta fick 

göras avkall på i de situationer då dessa värden hotades. Omsorgspersonalens 

sociala konstruktion av vad som ingick i att känna välbefinnande var i de här 

fallen överordnat den äldres självbestämmande. 

 

Under intervjun med Anita frågade jag hur man gjorde och vad som hände om en 

vårdtagare inte ville duscha. 

 

Anita: Alltså vi ska ju inte tvinga dom. Det ska vi ju inte. Men samtidigt, när det har gått 

för lång tid så får vi ju försöka få in dom i duschen på nått sätt. 

 

Inom vården har man konstruerat en speciell norm om att man måste vara ren. 

Den här normen innehåller bland annat föreställningar om att man måste duscha 

efter ett visst antal dagar. På boenden jag besökte var normen för dusch en gång i 

veckan samt vid behov. Detta var även den gräns som omsorgspersonalen hade 

sagt för vad som fick gå mellan duscharna. Varje vårdtagare hade varje vecka en 

avsatt tid när de skulle duschas av någon ur personalen. Personalen vittnade om 

att det för det mesta var problemfritt att hjälpa vårdtagaren i duschen, men att det 
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ibland uppstod problem och att man då var tvungen att försöka locka vårdtagaren 

till duschen, oftast i form av löfte om någon belöning efteråt. De menade att det 

var rädslan för något nytt och okänt som skrämde vårdtagaren från att ge sitt 

samtycke till dusch, men att de flesta i alla fall uppskattade känslan av att vara ren 

efteråt. Det var vägen dit som ibland var en kamp. Omvårdnadspersonalen 

vittnade även om att de ibland för att inte oroa vårdtagaren inte talade om för dem 

vad som väntade dem, de fick helt enkelt inget val utan när de befann sig i 

badrummet så tog de helt enkelt fram duschen, i det här fallet fick vårdtagarna 

aldrig något val om de ville eller inte ville duscha alls. Genom den skapade 

föreställningen om att man måste vara ren så gjorde omvårdnadspersonalen ofta 

avkall på de äldres självbestämmande. Omvårdnadspersonalen menade att de 

obehag som vårdtagaren utsattes för vägdes upp av det välbefinnande de kände 

när duschen väl var avklarad. Därför försöker man med alla medel se till att de 

äldre hålls rena.  

 

Det finns inte någon högre beslutsfattande funktion som kan avgöra om sättet som 

omvårdnadspersonalen hanterar situationen på är korrekt eller ej. Organisationen 

har beslutat att vårdtagarna ska duscha en gång i veckan,  dels genom att man kan 

få bistånd på dusch 1 gång/vecka, dels genom att avdelningarna har konstruerat 

duschscheman där varje vårdtagare har en egen duschdag. Detta gör att att det är 

upp till personalen att se till att så sker. Omvårdnadspersonalen använder sitt 

handlingsutrymme för att se till att duschen blir av och eftersom de andra i 

personalstyrkan har samma norm om vad som gäller att vara ren så är det ingen 

som protesterar mot hur det går till när vårdtagaren blir ren. Förutom vårdtagaren 

själv, vars röst inte blir hörd då denne har blivit kategoriserad som 

beslutsoförmögen av omvårdnadspersonalen.  

 

Anita: Om man inte vill duscha då får vi ju prova en gång till. Samma dag, fem minuter 

senare. På något sätt är vi ju… Vi har ju det bra på sättet att närminnet är borta. Som 

kanske fem minuter kommer jag en gång till och det kanske går om fem minuter, det 

kanske går om tio minuter. Det kanske går om en timme.  

 

Anita beskriver att personalen har det bra på det sättet att de äldres närminne är 

borta, detta visar vilken stark vikt som läggs vid att följa avdelningens rutiner för 
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när dusch ska ske. Normen om att man måste vara ren är så stark för 

omvårdnadspersonalen på det särskilda boendet att man har utvecklat ett system 

där man tjatar och lockar och pockar för att vårdtagaren ska gå med på att duscha 

även om de har sagt att de inte vill. Att vara ren är överordnat den äldres egen 

vilja då ett nej inte tas som ett nej, utan man istället upprepar sin önskan om att få 

duscha den äldre och till och med i vissa fall utnyttjar den äldres sjukdom för att 

kunna fråga flera gånger och på det viset få igenom sin begäran om att 

vårdtagaren skall duscha. Omvårdnadspersonalen använder sitt stora 

handlingsutrymme där de själva i mångt och mycket kan styra över vad som ska 

ske under dagen och även när det ska för att upprätthålla normen om renhet hos 

vårdtagarna. Detta utan att kunna svara på frågan om hur länge som skulle vara en 

rimlig gräns att gå utan att duscha eller varför man är tvungen att duscha även om 

man inte vill. 

 

Anita och jag talade om vad som hände om en vårdtagare inte ville äta och hur 

man hanterade en sådan situation på boendet.  

 

Anita: Man får försöka locka dem på något sätt ju. Det blir ju… Med små bitar, man 

säger inte nu ska vi gå och äta… Utan vi kanske skulle gå till matsalen för att titta om det 

händer någonting där.  

 

Att man måste vara mätt för att uppnå välbefinnande är så starkt att 

omvårdnadspersonalen inte låter vårdtagaren själv avgöra om de vill komma och 

äta. Istället så försöker omsorgspersonalen locka vårdtagaren med sig ut i 

matsalen genom att inte tala om vad de ska göra. Lite likadant som när det gäller 

att vara ren är att vara mätt något som omvårdnadspersonalen anser vara en 

huvudsaklig uppgift i sin omsorg av vårdtagaren.  

 

Man kan även se hur omvårdnadspersonalen kategoriserar de dementa som 

beslutsoförmögna då de inte låter de äldre själva avgöra om de vill följa med ut i 

köket för att äta utan istället använder lock och pock för att få dem med ut i köket 

för att äta. Omvårdnadspersonalen talar inte om för de äldre vad det är man ska 

göra ute i köket då de ej anser att de äldre kan hantera den mängden med 

information. Att inte delge de äldre all information om vad som skall ske var en 
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vanligt strategi bland omvårdnadspersonalen oavsett vad för aktivitet det gällde. 

Omvårdnadspersonalen menade att de äldre lätt missförstod vad som skulle göras 

och varför det behövde göras och därför talade man inte om exakt vad som skulle 

ske för att undvika att de äldre skulle bli oroliga och otrygga.  

 

Jag och Janet talade om hur måltiderna såg ut på boendet och jag frågade vad som 

hände om en vårdtagare inte ville äta och om det fanns risk för att de skulle 

behöva gå hungriga.  

 

Janet: För sen har vi så täta måltider så att… Ja, man kan spara maten också , så att de 

får den lite senare. Men om man säger, middagen , sen kommer kaffet och sen kommer 

kvällsmaten, det är rätt så tätt och sen får någon kvällsmacka. 

 

Rutinerna på boendet är konstruerad med bland annat syftet att ha täta måltider så 

att vårdtagarna inte är hungriga. Genom att ha hänga upp dagen på olika sorters 

måltider minskar man risken att de äldre ska behöva vara hungriga och på det 

viset kan man uppfylla den äldres behov av att vara mätt som omsorgspersonalen 

anser vara en viktig del av att känna välbefinnande. Dock menade Janet att om 

den äldre missade någon måltid så var det inte så farligt eftersom måltiderna 

därefter låg så pass tätt att de antagligen inte skulle hinna bli så hungriga innan det 

var dags för nästa måltid igen.  

 

Anita och jag pratade om vikten av att vara fint klädd även om man flyttat in på 

ett äldreboende. 

Anita: Det är viktigt tycker jag. Man behöver inte gå omkring i mjukisbyxor bara för att 

man bor på äldreboende.  Eller för att man är demenssjuk heller så att... (skrattar lite) Vissa 

av dem har jättefina kläder.  Och det är när vi får vara med att påverka och köpa.  

 

Genom att få vara med och påverka vad de äldre har på sig så ökar 

omvårdnadspersonalen på deras välbefinnande, menar Anita. Klär man dem 

dessutom snyggt och propert och inte i ”bekväma” nedklädda kläder så som 

mjukisbyxor ökar man på de äldres välbefinnande ännu mer. Samtidigt 

konstaterar Anita att de äldre inte själva längre kan vara med och bestämma 

vilken sorts kläder de vill ha på sig eller köpa in. Det är antingen vårdpersonalen 
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eller den äldres anhöriga som köper de kläder som inhandlas efter det att den äldre 

har flyttat in på boendet.  
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7 Avslutande diskussion 
I min studie har jag kommit fram att omvårdnadspersonalen tycker att både 

samtycke och självbestämmande är viktigt. Självbestämmande och samtycke får 

dock ofta komma på undantag när om omvårdnadspersonalen står inför ett 

dilemma där den äldres trygghet kan hotas. Den äldre får inte gå ut på egen hand, 

då omvårdnadspersonalen är rädda för vad som kan hände den äldre när de är ute. 

Omvårdnadspersonalen gör dock undantag från vad som kan hota den äldres 

trygghet om de har den äldres anhörigas tillåtelse. Att de äldre inte själva får 

bestämma beror oftast på att omvårdnadspersonalen ser dem som 

beslutsoförmögna och inte längre kan se till sitt eget bästa. 

Omvårdnadspersonalen, eller i vissa fall de anhöriga, ses istället som 

ställföreträdare för den äldres egna vilja. Personalen hävdar också att det är svårt 

att uppmuntra självbestämmande i de fall då de kräver extra personalresurser då 

personalen inne på avdelningen blir färre om någon måste följa med ut. Till följd 

av detta ser personalen det som väldigt svårt att följa de nya direktiven från 

Socialstyrelsen och på de boenden jag besökt är det fysiskt omöjligt att göra det 

då avdelningarna fortfarande är låsta.  

 

Analysen visar  att omvårdnadspersonalen anser att den äldre upplever 

välbefinnande när de är hela, rena och mätta. Dessa tre faktorer är grundläggande 

för att känna välbefinnande enligt omvårdnadspersonalen. Det är dessa tre 

faktorer omsorgspersonalen inom äldreomsorgen prioriterar. I många lägen får 

även den äldres egna självbestämmande stå tillbaka för att faktorerna hel, ren och 

mätt ska uppfyllas.  

 

I min studie har jag även kommit fram till att omvårdnadspersonalen genom att 

skapa egna definitioner och prioriteringar förenklar sin verklighet och försöker 

underlätta sitt arbeta. De finner strategier i rollen som gräsrotsbyråkrater och de 

äldre blir fall eller klienter som måste ”lösas”. Skulle omvårdnadspersonalen 

efterleva kravet på samtycke och självbestämmande skulle de inte längre kunna 

kategorisera de äldre, vilket gör det svårt för dem att åtfölja kravet på 

självbestämmande och samtycke rent ut. De teman som jag har identifierat i 

uppsatsen kan ses som gräsrotsbyråkraternas verktyg för att hantera en 
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komplicerad verklighet där lite utrymme finns eller skapas för att ta reda på sådant 

som de äldres samtycke och självbestämmande i olika situationer. 

 

Personalen följer inte lagen och är medvetna om detta och framför dessutom skäl 

till varför det är riktigt att bryta mot lagen om de äldres självbestämmande. 

Personalen frågar sällan de äldre om vad de vill utan använder istället de äldres 

anhöriga som ställföreträdare för den äldres egna vilja, alternativt tar egna beslut 

om vad som är bäst för den äldre, beroende på vad frågan gäller. Synen på de 

äldre som beslutsoförmögna leder till en situation där de äldre är mycket utsatta 

och saknar en egen röst. Andra tar ofta beslut om vad som är deras eget 

välbefinnande och tar i deras ställe. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Allmänt:  
Hur många år inom yrket?  

Yrkestitel 

Hur många boenden finns det på avdelningen?  

Hur många personal är ni på avdelningen? Dag/Kväll/Natt  

 

Frågeområden: Det dagliga arbetet 

Berätta om hur det går till när du kommer in till en vårdtagare på morgonen? Hur 

agerar du och vad händer i rummet?  

 - Hur går det till när du hjälper en person på med kläderna? 

 - Hur vet du vilka kläder du ska sätta på den gamle? 

 - Brukar du fråga den äldre? 

 

Kan du berätta hur det går till vid måltiderna?  

 - Hur gör ni?  

 - När?  

 - Om en vårdtagare inte vill äta just då, vad gör du då? 

 

Hur går det till på kvällen när ni arbetar?  

 - Läggtider? 

 - Hur gör du om en person inte vill gå och lägga sig?  

 - Var är de då? 

 - Kan du berätta om någon situation då du använt sänggrindar?  

 - Har någon protesterat? 

 - Låser ni lägenhetsdörrarna när ni lägger vårdtagarna?  

 - Kan de öppna dörrarna själv? 

 - Hur gör man med de som inte kan? 

  

Specifika situationer:  

Är avdelningen öppen eller låst (kodlås, fördröjd öppning osv.)? 

 - Hur funkar det? 

 - Kan vårdtagarna ta sig ut själva om de vill? 

 

Om en vårdtagare vill gå ut, hur gör ni då? 

 - Och om ni inte har möjlighet att följa med?  

 

Hur gör du när du duschar en vårdtagare? 

 - Hur bestäms tid och dag?  

 - Vad händer om en vårdtagare inte vill duscha?  

 

Hur läser man av vårdtagare: 

Har du någon gång varit med om att en äldre person varit aggressiv? Vad gjorde 

du då?  
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Kan du berätta om någon gång situation då någon av de gamla behövs brickbord 

eller bälte?  

 - Är det vanligt på avdelningen? 

 - Vem beslutar det? 

 

Om en vårdtagare tappat talet, hur märker du om de vill göra de saker du föreslår 

för dem?  

 

Hur visar en person med demens att denne inte vill eller vill något? Berätta om 

hur du upplever hur det går till.  

 

Precis innan semestrarna förra året avskaffade man  de riktlinjer som fanns för att 

kunna använda till exempel brickbord och inlåsning som tvångsåtgärd när man 

vårdar dementa.  

Är detta något du märkt av i det dagliga arbetet?  

 - Har det varit föremål för förändringar av rutiner?  

 - Är det något ni diskuterat på arbetsplatsen?  

 - Vad tycker du om det? 

 

Samtycke till hur dagarna innan döden arrangeras.  

Ett äldreboende är ju oftast sista anhalten innan man går bort. Hur avgör man att 

någon är döende?  

 - Hur vet du vad du ska göra?  

 - Pratar du med de gamla om döden?  

 - Diskuterar du arrangemang omkring den palliativa tiden med anhöriga?  
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Bilaga 2. Introduktionsbrev 
Nedanstående brev skickade jag via mail till de olika demensboendena i X -

kommun.  

 

Hej Enhetschefensnamn!  

 

Jag heter Anette Andersson och studerar vid Masterprogrammet på 

Socialhögskolan i Lund. Nu skriver jag min masteruppsats och har valt att 

närmare studerar hur omvårdnadspersonal inom demensvården hanterar frågan 

om kravet på samtycke i den dagliga omvårdnaden.  

 

Detta är ett ämne jag känner är viktigt och intressant att studera med tanke på de 

svåra val och avvägningar som omvårdnadspersonalen dagligen ställs inför när de 

vårdar de äldre som inte alltid har en egen röst, inte minst med bakgrund mot de 

numera avskaffade tvång och skyddsföreskrifterna. 

 

Därför vänder jag mig nu till dig i förhoppning om att få komma till 

Boendetsnamn och där få genomföra intervjuer med 4-5 personer ur personalen.  

 

När uppsatsen sedan är klar får ni givetvis ta del av resultaten på ett sätt som för 

er känns meningsfullt, kanske på ett APT-möte, workshop eller på annat sätt.  

Jag kommer att kontakta dig per telefon under veckan. Om du har några frågor 

kan du kontakta mig: 

  

E-post: nettanfa@gmail.com  

Telefon 0768-936434  

  

Med vänlig hälsning,  

Anette Andersson 

Sociono - 
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Bilaga 3: Medgivandeblankett 
 

Följande blankett fick intervjupersonerna läsa igenom och underteckna innan 

intervjun. 

 

 

Jag deltar i en intervju om hur samtycke går till inom demensvården. Materialet 

kommer att användas i Anette Ferencz Anderssons masteruppstas. 

 

Härmed bekräftar jag att jag har kännedom om följande: 

 

Mitt deltagande i den här intervjun sker frivilligt 

Intervjun kommer att spelas in för att sedan nedtecknas, inspelningarna kommer 

sedan att raderas. 

Resultaten från intervjun kommer att presenteras på ett sådan sätt så att jag 

garanteras anonymitet. 

Jag har rätt att när som helst ta tillbaka mitt medgivande om att vara med i 

undersökningen. 

 

 

Namn: 

 

Datum: 


