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Abstract	
 

Author: Rawan Al-Sharif  

Title: To convert a No to a Yes. A qualitative study on professionals’ views on a new way of 

working to treat people with dementia [Translated title]. 

Supervisor: Anders Östnäs 

Assessor: Tove Harnett 

 

The purpose of this study was to investigate how professionals view the Special Team in the 

city of Landskrona and their way of working with people with dementia. In the study, five 

interviews were conducted – one with the unit manager for the Special Team, one interview 

each with two of the assistant nurses for the Special Team, one interview with a social secretary 

from the city of Malmö and one interview with an inspector form the Swedish Health and Care 

Inspectorate. The used method was a qualitative method with semi-structured questions that 

would highlight the viewings of what professionals see as a success factor in introducing a 

Special Team, what those who work in the Special Team see as unique with their team and how 

professionals view the issue of self-determination for people with dementia.  

 

The results of the study showed that the interviewed professionals appreciate the Special 

Team’s way of working. It is through a person-centered approach that the Special Team is able 

to design individualized working methods for their care-recipients, which the interviewed 

professionals consider important. The results also show that the person-centered care protects 

the care-recipient’s right to self-determination, which the professionals also consider important. 

Furthermore, it emerged that the working procedures with care-recipients with dementia are 

controlled based on the organization’s formal structure.    

 

Nyckelord: äldreomsorg, demens, vårdtagare med demenssjukdom, självbestämmanderätt 

och personcentrerad omvårdnad 

 

Keywords: elderly care, dementia, care-recipient with dementia, self-determination and  

person-centered care  
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1. Inledning 
I detta avsnitt presenteras problemformuleringen, uppsatsen syfte och frågeställningar. En 

avgränsning på mitt forskningsområde kommer även att presenteras. Utöver det presenteras 

Specialteamet där jag redogör för vilka de är, vad de gör och hur jag kommer att förhålla mig 

till dem i min uppsats. 

 

1.1 Problemformulering 

I socialtjänstlagens (2001:453), vidare förkortad SoL, avsnitt om äldre människor framkommer 

det sammanfattat att socialtjänstens omsorg av äldre ska ta sin utgångspunkt i att äldre 

människor ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (SoL 5:4). Det faller under 

socialnämndens uppdrag att den äldre befolkningen ska få möjlighet att leva och bo 

självständigt under trygga förhållanden samt ha en meningsfull tillvaro (SoL 5:5). Därav ska 

socialnämnden verka för att äldre får den hjälp och det stöd de behöver för att klara av vardagen. 

Kommuner ska därför inrätta lättåtkomlig service samt särskilda boendeformer för äldre 

personer som behöver särskilt stöd (ibid.). För att få ett bistånd beviljat måste socialtjänsten 

först föranleda en behovsprövning (Andersson 2004, s.276). Behovsprövningen har på senare 

tid standardiserats och formaliserats (ibid.). Idag är Individens behov i centrum ett underlag 

som biståndshandläggare använder när prövningen görs, då den är systematiskt inrättad samt 

behovsinriktad (Socialstyrelsen 2020, s.9 ff.). Behovsprövningen är således byråkratiserad, 

vilket i sin tur har orsakat ett reducerat utrymme för huvudpersonens delaktighet då 

hjälpbehovet värderas och tolkas, för att i efterhand omtolkas till en hjälpinsats som tar sin 

utgångspunkt i en vagt artikulerad lagtext (Andersson 2004, s.276). Rätten till bistånd är alltså 

villkorad då en människas höga ålder inte innebär automatisk rätt till stöd och service (ibid.). 

Förutsättningen för en beviljad insats är att den äldre på egen hand inte kan tillgodose sina 

behov eller få dem tillgodosedda på ett annat sätt (Socialstyrelsen 2011, s.3). En grupp äldre 

som i många fall får detta bistånd beviljat är personer med demenssjukdom (1§ 3 st. LSS). 

Kortfattat är demens ett samlingsnamn på en hjärnskada som försämrar den kognitiva förmågan 

så att människans orienteringsförmåga, minne, språk och tidsuppfattning förvärras (Svenskt 

Demenscentrum 2020). Personer med demens anses sakna medvetenhet och insikt och har 

därav svårt att delta i interventioner som angår deras vardag och behov (Whitlatch 2013, s.30). 

I Sverige beräknas 20 000–25 000 personer insjukna i en demenssjukdom per år (Svenskt 

Demenscentrum 2020). Demenssjuka individer är därför i behov av stöd från omgivningen och 

lär bli prioriterade av socialnämnden (Svenskt Demenscentrum 2020). 
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Trots deras funktionsnedsättning, har demenssjuka individer en rättslig handlingskapacitet, 

vilket även framkommer i artikel 12 i FN:s konvention om funktionsnedsatta personers 

rättigheter (Ryrstedt 2014, s.329). Dock är demenssjuka personers kapacitet till att föra sin egen 

talan en aktuell och omdiskuterad fråga. Det talas om en kontradiktion mellan 

självbestämmanderätt och skyddsbehov (Ryrstedt 2014, s.330). Det råder en allmän uppfattning 

om att demenssjuka individer inte kan inse att de har behov av stöd för att klara av vardagen, 

trots deras självbestämmanderätt (ibid.). Att vara funktionshindrad i sitt eget hem innebär 

förminskad självständighet samt att den äldre placeras i ett beroendeförhållande till andra 

personer och deras tid och hjälp (Tamm 2002, s.33). På grund av sin funktionsnedsättning, 

upplever äldre en oro över att deras autonomi inte värnas om (ibid.). Att befinna sig i ett 

beroendeförhållande innebär att vårdtagaren dels befinner sig i ett underläge, dels får sin frihet 

inskränkt (Tamm 2002, s.39). Det råder således en rädsla för “maktkamp” från personer med 

demenssjukdom då de i deras möte med vårdgivare placeras i ett underläge där de inte längre 

har full kontroll (Bäärnhielm et al. 2020, s.2). Beroendeförhållandet blir ett aktuellt problem 

om den demenssjuke upplever bristande autonomi (Ryrstedt 2014, s.329). I Helsingborgs 

Dagblad skriver Tindra Englund (2016) om ett unikt team i Landskrona stad som inriktar sitt 

arbete på att åtgärda detta problem. Deras huvuduppgift är att anpassa vården efter vårdtagarens 

behov genom att skriva genomförandeplaner för sina vårdgivare.  

 

Det framkommer således att demenssjuka individer befinner sig i en utsatt situation när de i sitt 

möte med vårdgivare inte kan få utöva sin autonomi fullt ut. Vad detta beror på och hur det kan 

åtgärdas hade varit intressant samt viktigt att undersöka. Personer med demenssjukdom är en 

grupp som lär bli prioriterade av socialnämnden på grund av sin utsatthet, så det blir ett socialt 

problem när de inte upplever välbefinnande samt inte kan få sin självbestämmanderätt utförd. 

Jag finner det därför intressant att analysera hur Specialteamet i Landskrona utformar sitt 

arbetssätt för att bemöta sina vårdtagare med demenssjukdom på bästa sätt.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka professionellas syn på Specialteamets arbetssätt med 

personer med demenssjukdom. 
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1.3 Frågeställningar 

1. Vad ser professionella som framgångsfaktor gällande att införa ett Specialteam? 

2. Vad ser de som arbetar i Specialteamet som unikt med deras team? 

3. Hur ser professionella på frågan om självbestämmanderätt för personer med demens? 

 

1.4 Vilka är specialteamet och vad gör de? 
Specialteamet finns i Landskrona stads vård- och omsorgsförvaltning och är ett team på tre 

undersköterskor, en specialistundersköterska och en enhetschef. Specialteamet skapades år 

2016 med stöd av statliga stimulansmedel då avvikelser, klagomål och synpunkter riktades mot 

Landskronas hemvårdsgrupper. Idag arbetar Specialteamet mest med beställningar som är 

riktade mot vårdtagare med kognitiv svikt och psykisk ohälsa, men när teamet först etablerades 

var målgruppen inte avgränsad. Specialteamet började således som ett projekt och övergick 

sedan till en insats när det visade sig att avvikelserna och klagomålen upphörde. Syftet med 

Specialteamet var att höja kvalitén ute i hemvården samt öka kunskaperna bland vårdgivare. 

Specialteamets huvuduppgift är att göra bemötandestrategier till hemvårdspersonal för att de 

ska bemöta sina vårdtagare på bästa möjliga sätt. Strategier till boenden och LSS brukar även 

tillkomma i deras uppgifter. Bemötandestrategierna som de skriver är detaljerade 

genomförandeplaner på hur specifika vårdtagare ska bemötas och behandlas när de inte är 

tillmötesgående. 

Specialteamet jobbar även med biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen i 

Landskrona. De agerar som ett komplement i biståndshandläggarnas utredningar vad gäller 

ärenden som angår ansökan om särskilt boende. Specialteamets uppgift i detta samarbete är att 

kartlägga vårdtagarens kognitiva funktionsförmågor. 

 

1.4.1 Hur jag kommer förhålla mig till Specialteamet i min uppsats 

Specialteamet riktar som tidigare nämnt sitt arbete mot alla typer av bistånd. Jag kommer dock 

endast att fokusera på deras arbete med deras vårdtagare som lider av en demenssjukdom. Det 

kan vara bra att veta att Specialteamet har många vårdtagare som inte har fått en diagnos på en 

demenssjukdom och att de därför använder begreppet kognitiv svikt när de syftar till dessa 

vårdtagare. Det kan också vara bra att veta att Specialteamet vanligtvis refererar till deras 

vårdtagare som brukare, men i min uppsats har jag bytt ut det ordet till vårdtagare. 
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1.5 Demens eller kognitiv svikt? 

I min uppsats har jag använt både ordet kognitiv svikt/funktionsnedsättning och demens. När 

jag använder ordet kognitiv svikt/funktionedsättning i min studie syftar jag nämligen på 

demens. Anledningen till detta beror på att mina intervjupersoner använder ordet kognitiv svikt 

när de syftar på demens. De menar att det finns vårdtagare som är demenssjuka men har inte 

fått diagnosen via läkarutredning, därför är det lämpligt att också använda ordet kognitiv svikt. 

 

1.6 Avgränsningar 

Fokus på alla typer av demenssjukdomar kommer inte att vara av relevans för denna studie då 

betoningen ligger på hur professionella ser på Specialteamets arbetssätt med de som insjuknat 

i en demenssjukdom. Utöver det, kommer målgruppen vårdgivare att uppmärksammas i denna 

studie då det är dem som i första hand kommer i daglig kontakt med de personer som insjuknat 

i en demenssjukdom. Således kommer fokus att läggas på relationen som råder mellan den 

demenssjuke vårdtagaren och vårdgivarna. 

 

När jag nämner personer med en demenssjukdom i denna uppsats, kommer de att benämnas 

som	demenssjuk vårdtagare, individ och/eller person. De kan även tilltalas som vårdtagare, 

person och/eller individ med demens och/eller demenssjukdom. Ordet vårdtagare och 

huvudperson kommer också att användas när den demenssjuke påtalas. Personer med kognitiv 

svikt och personer med kognitiv funktionsnedsättning kan också vara förekommande. Det kan 

också vara bra att ha i åtanke att när jag syftar på vårdtagare med demessjukdom så menar jag 

de som är över 65 år och har redan en beviljad insats enligt SoL och/eller LSS. 

 

Anhöriga, närstående, biståndshandläggare och kontaktpersoner kan bli omtalade i denna text, 

men endast i den mån då den demenssjuke vårdtagarens situation beskrivs.  
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1.7 Litteratursökning 

För att hitta litteratur för mitt uppsatsskrivande, använde jag mig av Lunds universitets 

databaser. Jag använde mig av sökmotorer som Lubsearch, Socialvetenskapliga tidskrifter, 

JSTOR och Libris. Lubsearch, JSTOR och Socialvetenskapliga tidskrifter var de primära 

databaser jag använde för att hitta vetenskapliga artiklar - både internationella och svenska. De 

sökord jag använde för att hitta mina utvalda vetenskapliga artiklar var geriatric care, geriatric 

care and dementia, geriatric care and intervention, elderly care, involuntary clients, 

involuntary clients and dementia, person-centered care, äldreomsorg, äldreomsorg och 

demens, bemötande och demens, personcentrering, demensteam och specialteam i demens. 

 

Vad gäller böcker, använde jag mig av Libris och Helsingborgs stadsbibliotek. De sökord jag 

använde mig av i letande av böcker var demens, dementa äldre, demens och äldreomsorg och 

personcentrering. 

 

Kurslitteraturen från mina tidigare kurser på socionomprogrammet har även varit till stor hjälp, 

särskilt i metodavsnittet. 

 

2. Begreppsförklaring 
I detta avsnitt kommer jag att presentera de begrepp som är mest förekommande i min text och 

som jag anser kan behöva förtydligande för att de ska förstås som bäst när de sätts i en kontext. 

 

2.1 Inkognito 

Enligt Cambridge Dictionary är inkognito, som benämns incognito på engelska, ett adverb som 

betyder att ens utseende eller namn undviks att bli känd genom att den/det ändras (Cambridge 

Dictionary, u.å.). För att undvika bli igenkänd, blir således huvudpersonen eller huvudobjektet 

antaget under ett annat namn (ibid.). 

 

2.2 Demens 

Enligt Svenskt Demenscentrum (2020) är demens ett samlingsnamn för ett antal symtom som 

orsakas av hjärnskador. Dessa skador ger upphov till en försämrad förmåga att genomföra 

vardagliga aktiviteter (ibid.). Minnet och kognitiva förmågor som orientering, tidsuppfattning 

och språkhantering påverkas likaså negativt (ibid.). Demens definieras som en folksjukdom och 

är vanligt förekommande i de högre åldrarna (Skog 2012, s.19). En vanlig uppfattning är att 
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demens synonymiseras med glömska, vilket är en inadekvat perception då demens är ett 

samlingsnamn för en rad olika tillstånd med allmänna symtom (ibid.). De olika 

demenssjukdomar delas in i fyra huvudkategorier, nämligen primärdegenerativa 

demenssjukdomar, vaskulära demenssjukdomar, falsk demens och sekundära 

demenssjukdomar (Aggestam & Ahlström 2004, s.21). 

 

2.3 Vård och omsorg 
Vård och omsorg är en insats som implementeras i det svenska samhället för att ta hand om de 

människor som saknar krafter eller förmågan att ta hand om sig själv (Socialstyrelsen 2021). 

För den äldre populationen är det äldreomsorg som blir den aktuella terminologin i vård- och 

omsorgssfären och innebär att den äldre personen som inte klarar av vardagen på egen hand 

erbjuds stöd och service för att livskvalitén ska ökas likväl välbefinnandet (ibid.). 

 

2.4 Bemötande 

“Bemötande handlar om hur vi tar emot en patient, om kroppsspråk, om hur vi hälsar, tittar 

patienten i ögonen samt sitter eller står...” 

Detta är ett citat taget från artikeln Gott professionellt bemötande kan stärka den utsatta 

patienten (Bäärnhielm et al. 2020, s.1), där begreppet bemötande uppmärksammas som en 

viktig del i vården och handlar om hur en vårdtagare tas emot. Ett gott bemötande förutsätter 

att vårdtagaren känner förtroende och tillit för sin vårdgivare och tar hen ett steg närmare 

arbetsalliansen och längre bort från nekandet av omvårdnad (ibid.). Ett bristfälligt bemötande 

kan resultera i att vårdtagaren tappar förtroende för de insatser som ska stödja hen i vardagen 

(ibid.). Bristfällig bemötande kan bero på att vårdgivaren saknar omdöme eller är okunnig 

och/eller oengagerad (ibid.). Bemötande handlar således inte bara om hur vårdtagaren tas emot 

vad gäller kroppsspråk och ansiktsuttryck, utan det handlar även om människosynen man har 

som vårdgivare (Fossum 2013, s.30 ff.). Det handlar om att sätta ett värde på människan och 

agera med vänlighet, respekt och engagemang (ibid.). 

 

2.5 Självbestämmande 

Självbestämmande är en etisk princip och framhålls som ett centralt värde i regeringsformen 

(Blennberger 2016, s.385 f.). Självbestämmande betraktas som en del av rätten till ett värdigt 

liv och är något som bör respekteras och stärkas (ibid.). Det innebär att människan ska ha 

förmågan till att fatta egna beslut och ha möjligheten till fria val (Blennberger 2016, s.386). 
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2.5.1 Autonomi 

Autonomi är ett begrepp som kommer att användas i uppsatsen i form av ordvariation. Det kan 

därför vara bra att veta att jag syftar på självbestämmande då autonomi är synonymt med 

självbestämmande. 

 

3. Kunskapsläget 
Jag kommer i detta avsnitt att presentera en översikt över tidigare forskning som gjorts på min 

forskningsfråga. Specialteamet är en relativ ny insats och det finns väldigt lite information om 

dem på nätet. Jag kommer därför i kunskapsläget att lägga fokus på de frågor som är av relevans 

för Specialteamet, men även av relevans för individer som insjuknat i demenssjukdom. 

 

3.1 Hur påverkas människan av en demenssjukdom? 

Vid demenssjukdom sker det en minskad impulsöverföring i hjärnan då en omfattande 

nedbrytning av nervcellerna sker (Skog 2012, s.39). Det är vanligt att förändringar sker i minnet 

vid demens och hur minnet påverkas beror på vilken typ av demenssjukdom personen har 

insjuknat i (Skog 2012, s.41). Problem som oro, ångest och aggressivitet är vanligt 

förekommande hos personer som lider av demens (Skog 2012, s.214). För äldre personer kan 

oro och ångest vara vanligt vid stora förändringar som t.ex. pensionering eller flytt till ett annat 

boende (ibid.). Även tankar om sjukdom, ensamhet och döden kan vara ångestframkallande för 

äldre människor (ibid.). Vid demens finns det specifika problem som kan drabba den äldre. 

Dessa problem definieras av begreppet BPSD - Behavioral and Psychological Symptoms of 

Dementia (Skog 2012, s.215). För omgivningen kan det vara svårt att förstå sig på en person 

som har insjuknat i en demenssjukdom och därav har svårt att förhålla sig till de 

beteendestörningar och psykiska symtom som bekymrar dem (Aggestam och Ahlström 2004, 

s.49). Det är därför nödvändigt att saker och ting ses ur huvudpersonens perspektiv (ibid.). En 

person med kognitiv svikt kan sakna medvetenhet om vad som sker i dennes omgivning, vilket 

kan leda till osäkerhet, irritation, hjälplöshet och klamrande (ibid.). Eftersom den sjukes 

förmåga till självinsikt och inlevelse är begränsad ligger mycket av ansvaret på omgivningen 

att ta initiativet till att bemöta dem på bästa sätt (ibid.). Beteendestörningar och psykiska 

symtom som depression, förvirringstillstånd och aggressivitet påverkar den demenssjuke 

(ibid.). I ett tidigt stadie av demens har den drabbade relativ god insikt om vilka förmågor som 

försämras, vilket kan leda till nedstämdhet hos huvudpersonen (ibid.). I ett senare stadie 
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utvecklar den drabbade konfusion då det sker en nedsättning av förmågan att tänka logiskt och 

ha inblick (Aggestam och Ahlström 2004, s.50). Detta orsakar glömska samt 

orienteringsstörningar vilket i sin tur ger upphov till vandringsbeteende, rastlöshet och 

aggressivitet (ibid.). Feltolkningar och missuppfattningar är ofta anledningen bakom den 

demenssjukes aggressiva beteende (Aggestam och Ahlström 2004, s.50 f.). Ilskan kan komma 

av att den demenssjuke inte längre förstår sin situation och de saker som en gång i tiden varit 

självklara för hen (ibid.). I och med den förlorande insikten kan den drabbade uppfatta att andra 

vill ta kontroll och bestämma över dem och därav kan aggressivitet riktats mot omgivningen 

som försöker hjälpa till (Aggestam och Ahlström 2004, s.51). Känslor av minskat inflytande 

och mindervärde kan således provocera personen som insjuknat i demens (ibid.). Vi som är 

friska kan inte förstå hur demensdrabbade individer upplever sina förluster, däremot kan vi 

försöka förstå hur den demenssjuke känner sig (Cars & Zander 2006, s10). Förståelsen utgör 

en väsentlig grund för ett kunnigt och respektfullt bemötande (ibid.). 

 

3.2 Demensteam i Sverige 

3.2.1 Malmö Stad 

I Malmö stad har vård- och omsorgsförvaltningen Västra Innerstaden skrivit en rapport om 

undersökningen de gjorde avseende om särskilda team i hemvården skulle vara bättre än vanlig 

hemvård (Åhsberg et al. 2003, s.5). Syftet med undersökningen var att hitta ett arbetssätt som 

kunde utforma omvårdnaden av personer med demenssjukdom på bästa sätt (ibid.). 

Problematiken som visas i denna undersökning är att de beviljade bistånden står inte alltid i 

linje med de behov av tillsyn, hjälp och vård som den demenssjuke vårdtagaren har (Åhsberg 

et al. 2003, s.8). Det visar sig även att problemet ligger i att vårdgivarna i Malmö stads hemvård 

besitter otillräcklig kunskap om demenssjukdomar och demenssjukvård (ibid.). Därför 

initierade Västra Innerstaden en försöksverksamhet med demensteam i deras hemvård (ibid.). 

Målet var bland annat att beskriva och utvärdera vad demensteam kan ha för betydelse för 

vårdtagare med en demenssjukdom med hänseende till symtom och vårdnivå (ibid.). 

 

Demensteamet bestod av 10 undersköterskor och vårdbiträden och ersatte ordinarie 

hemvårdspersonal med ansvar för 25 vårdtagare med en diagnostiserad demenssjukdom 

(Åhsberg et al. 2003, s.9). Teamet fick utbildning i demenssjukdomar, bemötande och 

kommunikation samt i vilken betydelse en meningsfull tillvaro kan skapa för vårdtagaren 

(ibid.). Med tanke på att detta team avskildes från ordinarie hemvårdspersonal, kom de att ha 
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andra uppgifter och förutsättningar (ibid.). Resultatet från denna försöksverksamhet visar att 

demensteamet blev stadigvarande i förvaltningen, vilket berodde på att demensteamets insatser 

hade varit anpassade efter målgruppen och avlastat mycket från det ansvaret som den 

demenssjukes anhöriga bar på (Åhsberg et al. 2003, 17). Studien visade även att en högre grad 

ängslighet syntes bland de vårdtagare som befann sig utan stöd från demensteamet, i jämförelse 

med de vårdtagare som teamet hade hand om (Åhsberg et al. 2003, s.18). Forskarna som skrivit 

rapporten anser dock att en mer kontrollerad och omfattad studie måste göras för att se följderna 

av de effekter som detta demensteam har för sina vårdtagare (ibid.). 

 

3.2.2 Bräcke kommun 

Ytterligare ett demensteam som startas som ett projekt och undersökts, är demensteamet i 

Bräcke kommun. Bräcke kommun förhöll sig till de riktlinjer som Socialstyrelsen publicerade 

år 2010 för att vård och omsorg vid demenssjukdom ska ta utgångspunkt i ett personcentrerat 

förhållningssätt (Skoglind-Öhman & Göransson 2014, s.3). För att förhålla sig till dessa 

riktlinjer, utvecklade Bräcke kommun ett särskilt demensteam som ansågs vara en 

kompetenshöjande insats då de genom utbildning i demenssjukdom skulle besitta den kunskap 

som behövs i mötet med en demenssjuk vårdtagare (ibid.). Demensteamets uppdrag beskrivs 

som följande: 

Teamets uppdrag är att underlätta att personer med demenssjukdom får en tidig diagnos samt 

genom att via handledning, utbildning och individuella kontakter säkerställa att personer med 

demenssjukdom och deras närstående får adekvat stöd under hela sjukdomsförloppet. 

 

Demensteamets uppgifter var alltså att delta i och utföra demensutredningar och vårdplanering 

samt skapa länk mellan vårdgivare och olika vårdnivåer (ibid.). Som uppgift hade de även att 

arbeta med handledning och kompetensutveckling, men även att agera som ett stöd till 

vårdtagarens anhöriga (ibid.). 

 

Undersökningen resulterade i att demensprojektet lett till en god grund vad gäller 

kompetensutveckling för vårdgivare med hänseende till de utbildningar de fick i demens och 

hur vårdtagare med demens bör bemötas. Bräcke kommun påpekar att det är viktigt för den 

demenssjuke att få bo kvar hemma där hen upplever trygghet och har ökad livskvalite och att 

hen befinner sig i en välbekant omgivning (Skoglind-Öhman & Göransson 2014, s.26). I 

resultatet redogör de även för åsikter som anhöriga till demenssjuka vårdtagare har om 

demensteamet. De anser att teamet hjälpt dem i att förstå hur de bör förhålla sig till den 
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demenssjuke och att de har någon att vända sig till när de behöver hjälp med förhållningssätt 

eller förklaring till varför något är som det är med hänsyn till vårdtagarens tillstånd (ibid.). 

 

3.2.3 Stockholm 

Stockholms Demens och Specialteam startades år 1992 och var det första demensteamet som 

grundades i Sverige och blev år 2019 stjärnmärkt av Svenskt Demenscentrum (Stockholms 

Demensteam, u.å). På deras hemsida skriver de att de är en grupp som består av handplockade 

vårdgivare som utbildats till specialistundersköterskor, Silviasystrar och äldrepedagoger med 

målet att övervinna den kompetens som ansågs vara saknad när det kom till olika 

minnessjukdomar i deras hemtjänst (ibid.). De påpekar även att de är ett separat team som inte 

ingår i den ordinarie hemtjänstverksamheten då de agerar som en egen insats och tar över de 

ärenden som berör demenssjuka vårdtagare (ibid.).  

 

Stockholms Demens och Specialteam har ett individanpassat och salutogent arbetssätt (ibid.). 

De upprätthåller något de kallar för validationsmetoden, som går ut på att vårdtagaren ska 

bekräftas i den situation hen befinner sig i och att frågor som varför undviks då det är frågor 

som var, när och hur som bör ställas (ibid.). De förhåller sig även till reminiscensmetoden, som 

är en kommunikationsmodell och är inriktad på att ge vårdtagare chansen att återuppleva den 

period hen en gång i tiden var frisk och aktiv under (ibid.). Demensteamet påpekar att tidiga 

minnen i livet sitter ofta kvar och att det är korttidsminnet som försämrats (ibid.). Så genom att 

de tar vara på de minnen som finns kvar, kan vårdtagaren uppleva trygghet och ökad självkänsla 

samt att identiteten stärks och att livskvalitén höjs (ibid.)   

 

3.3 Bemötande och kommunikationshinder 

I Sverige har den äldre befolkningen ökat och för många äldre ligger deras trygghet i att 

omvårdnaden utförs i deras hem. Därför är det viktigt att den äldre vårdtagarens integritet och 

autonomi respekteras och att dennes preferenser, behov, mål och värden värnas i bemötandet 

(Tamm 2002, s.32). För många äldre vårdtagare handlar svårigheten om att de tappar kontroll i 

sin vardag när de blir bundna av utomstående omvårdnad. När en person, på grund av sitt 

funktionshinder, blir en vårdtagare blir hen automatiskt bunden till andra människors 

arbetstider, vilket kan orsaka känslan av inskränkning av autonomi (Tamm 2002, s.37). För 

vårdtagare är det vanligt att de upplever att deras beroendeförhållande till omvårdnaden har 

placerat dem i ett underläge och att deras frihet har inskränkt (Tamm 2002, s.39). Att gå från 



16	
	

att en gång i tiden ha haft kontroll över sitt liv till att lägga sitt förtroende i andra människor, är 

för äldre vårdtagare ett tveeggat svärd (Tamm 2002 s.39 ff.). Med detta menas att 

hjälpinsatserna uppskattas men att utsattheten som kommer med beroendeförhållandet orsakar 

förnedring och frustration (ibid.). 

 

I en studie utförd av Jennings et al. (2017, s.687) visar det sig att majoriteten av vårdtagare med 

demenssjukdom vill ha ett prioriterande av fem domäner, nämligen medicinsk vård, fysisk 

livskvalité, tillgång till tjänster och stöd och vårdgivartjänst. I vilken utsträckning dessa 

domäner blir väsentliga varierar beroende på person, men i en sammantagen slutsats är dessa 

faktorer något som önskas bli prioriterade av demenssjuka individer (ibid.). Vardagen görs 

meningsfull när den demenssjuke individen få fortsätta vara en deltagare i sitt liv (Aremyr & 

Ljunggren 2012, s.24 f.). Genom att intressen och förmågor stimuleras och individen trots sin 

demenssjukdom ges en identitet och självkänsla kan känslan av att befinna sig i ett underläge 

motarbetas (ibid.). Det gäller således att vara individfokuserad (ibid.). En individ förstår sina 

smärtor och olyckor bäst och för att övervinna det missnöjet individen bär på måste den 

personen, som är till för att hjälpa huvudpersonen, vara förståelig och accepterande i sitt möte 

med huvudpersonen (Rogers 1952, s.66). Det är således kommunikationen som blir avgörande 

(Abrahamsson 2003, s.83). 

 

Kommunikation tar sin form i två typer, nämligen verbal och icke-verbal, och om de båda 

sammanfaller så ökar förståelsen för det som förmedlas (Skog 2012, s.172). Något som är 

vanligt förekommande i mötet mellan den demenssjuke individen och vårdgivaren är hindret i 

kommunikationen (ibid.). Språkförmågan och ordförrådet försämras hos äldre personer, och 

vad gäller demens så förvärrar den tyvärr den intellektuella förmågan (Skog 2012, s.173). Detta 

medför större sannolikhet att kommunikationen förlångsammas och att svårigheter i tolkningen 

uppstår (ibid.). I mötet mellan demenssjuk vårdtagare och vårdgivare kan 

kommunikationshindret övervinnas, och allt initieras vid den inställningen vårdgivaren har i 

sitt sätt att bemöta vårdtagaren (ibid.). Genom att hålla sig lugn, vänlig, ha ett sinne för humor 

samt artikulerat kroppsspråk och ansiktsuttryck kan en god atmosfär för kommunikation skapas 

(ibid.). Utöver det engagerade och aktiva kroppsspråket och tonhöjden, ska den vårdtagaren få 

styra samtalen (ibid.). Den demenssjuke blir långsammare i sociala samtal, därför är det av stor 

vikt att de får utrymme till att prata klart (Skog 2012, s.174). Det blir därav omgivningens 

ansvar att åtgärda kommunikationshindret genom att tillägna sig kunskap om den demenssjukes 

tidigare liv, familjeband, vanor och önskningar (Skog 2012, s.175). Individen med 
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demenssjukdom ska uppmuntras till samtal på så vis att hen känner sig delaktig (Abrahamsson 

2003, s.85). Det gäller att undvika att tala över huvudet på de som är demenssjuka och därför 

är det nödvändigt att man som vårdgivare, eller person överlag, berikar sig med så mycket 

information som möjligt om individen så att inget obehag skapas och så att hen känner sig 

prioriterad och inte bortglömd (Abrahamsson 2003, s.85 f.) 

 

3.4 Självbestämmanderätten hos personer med demens 
Vad gäller vårdtagarens autonomi har den diskuterats som svårhanterlig och komplex i den 

mening att människan har rätt att bestämma över sitt liv (Tamm 2002, s.33). Men när en äldre 

person hamnar i ett beroendeförhållande på grund av sitt funktionshinder blir det svårare att 

upprätthålla autonomin (ibid.). Detta innebär att en äldre person med ett funktionshinder blir 

mer eller mindre i behov av hjälp från aktörer som är kunniga i deras fråga (ibid.). Dock talas 

det om etik och den stora respekten för vårdtagaren och det faktum att intrång görs i dennes 

privatliv och integritet (ibid.). Rädslan som många äldre vårdtagare tar itu med relateras till 

oron över att deras rätt till autonomi och aktivt deltagande inte värnas om (Tamm 2002, s.44). 

Att ett paternalistiskt tanke- och handlingssätt utövas kan vara möjligt i de situationer en individ 

hamnar i ett beroendeförhållande till hjälpinsatser då avsatta tider med särskilda människor, 

exempelvis vårdgivare, aktualiseras med syftet att stöd och service tillämpas (ibid.). 

 

Enligt Eva Ryrstedt ska självbestämmande och skyddsbehov stå i kontrast till varandra när 

frågan om autonomi bli angeläget för personer med kognitiv svikt (2014, s.329). Det råder en 

diskussion om att personer som inte inser sin utsatta situation, på grund av sin kognitiva svikt, 

inte ska tillåtas fatta vissa beslut om de behöver skyddas (ibid.). Ställningstagandet till denna 

tes är subjektiv, dock har Sverige lagstadgat att den demenssjuke personens intressen, behov 

och önskningar ska värnas och vara slutgiltiga i alla situationer (ibid.). Sverige ratificerade FN:s 

konvention om personer med funktionsnedsättning och deras rätt till självbestämmande (SÖ 

2008:26). Detta innebär att personer med demens ska åtnjuta sina rättigheter trots deras 

funktionsnedsättning (ibid.). För personer som befinner sig i den demente individens 

omgivning kan situationen vara svår då de kanske har mer inblick och är oroliga över att deras 

närstående inte inser sin utsatthet (Ryrstedt 2014, s.333). För att skydda den demenssjuke kan 

både anhöriga och vårdgivare anse att det är självklart att beslut om skyddsbehov ska fattas utan 

att det tas hänsyn till personen i fråga (ibid.). Dock är detta omöjligt i den svenska 

äldreomsorgen då samtyckeslagen är den dominerande fastställningen (ibid.). 
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Vilken typ av demenssjukdom en person har insjuknat i är avgörande för den inblick och 

självmedvetande hen har (Whitlatch 2013, s.30 f.). Dock visar det sig att personer i det tidiga 

stadiet av demens är medvetna om sin situation och omgivning (ibid.). I det tidiga stadiet kan 

de ge tillförlitliga svar på frågor som berör deras insikter samt reaktioner på demens och deras 

preferenser för vård (ibid.). Det som är oroväckande för äldre personer som nyligen blivit 

demensdiagnostiserade är faktumet att deras kognitiva svikt kommer minska deras autonomi i 

beslutsfattande. För att reducera denna oro och beskydda deras rätt till självbestämmande talas 

det om en personcentrerad vård där den demenssjukes intresse grundläggs i omvårdnaden 

(ibid.). Personcentrerad vård ska återspegla den huvudpersonens åsikter och preferenser samt 

agera som ett individanpassat stöd till huvudpersonen (Whitlatch 2013, s.31). Ju längre in i sin 

demenssjukdom en person insjuknar, desto mer avtar deras förmåga att fatta beslut som angår 

de och deras tillstånd (Fetherstonhaugh et al. 2017, s.35). Detta resulterar i att viktiga beslut 

som angår den demenssjuke blir en annan individs ansvar (ibid.). Men med hänsyn till FN:s 

artikel som rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ska all beslut som fattas 

angående den demenssjukes tillvaro stå i linje med vad hen själv eftersträvar. För en 

välfungerande arbetsallians är det viktigt för vårdtagaren att veta att dennes synpunkter och 

önskningar respekteras och tas i beaktning (Bäärnhielm et al. 2020, s.1). 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
För att ge stöd i min analys av mitt forskningsämne valde jag begreppen personcentrerad 

omvårdnad och organisationsteori med fokus på formell struktur. Med stöd av dessa begrepp 

kan jag analysera det som studiens syfte presenterar. Jag kommer i detta avsnitt att redogöra för 

vad respektive begrepp innebär och varför jag anser att de blir nödvändiga i min analys.  

 

4.1 Personcentrerad omvårdnad 
Personcentrerad omvårdnad är ett begrepp som är skapat av professorn Tom Kitwood som 

dominerade i fältet om demensvård (Edvardsson 2020, s.50). Men det teoretiska begreppet sägs 

komma från den amerikanska psykologen Carl Rogers och hans teoretiska begrepp Client-

centred Therapy som sedan övergick till Person-centered Therapy (ibid.). Rogers förklarar att 

personcentrerad terapi går ut på att personen som saken angår har mer eller mindre förmågan 

att förstå de faktorer som orsakar hen missnöje och smärta i livet samt har förmågan att känna 

igen sig själv på så sätt att hen vet hur dessa faktorer övervinns (Rogers 1952, s.66). Vidare 
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menar Rogers att dessa förmågor blir effektiva om en behandlare kan skapa en tillräckligt varm, 

förståelig och accepterande relation med huvudpersonen (ibid.). Rogers betonar att det inte 

handlar om att sätta en diagnos på personen, utvärdera personens personlighet, avgöra vilka 

förändringar som ska genomföras i personens liv eller fastställa den lösningen som anses vara 

omvårdnadens mål (ibid.). Istället handlar det om att behandlaren närmar sig personen med 

genuin respekt för den individ hen redan är och att en ständig uppskattning av personen är 

rådande under den tid som hen genomgår en förändring (Rogers 1952, s.66 f.). Att vara 

personcentrerad innebär således att behandlaren ser på personen så som personen ser på sig 

själv (Rogers 1952, s.67). Problemen ska ses ur personens perspektiv och behandlaren ska 

uppfatta vilka rädslor, funderingar och ambitioner de präglar (ibid.). 

 

Under 1990-talet återkom det teoretiska begreppet, men denna gång inom demensvården med 

namnet personcentrerad omvårdnad genom Kitwood (Edvardsson 2020, s.50). 

Personcentrering är ett teoretiskt begrepp som Kitwood genererat för att förklara vikten av 

vårdgivarens arbete med vårdtagare med demenssjukdom (Kitwood, 1997). Begreppet syftar 

på att vårdgivaren ska, i sitt arbete med vårdtagaren, se hen och inte den demenssjukdom hen 

insjuknat i (ibid.). Det handlar om att vårdgivaren ska värna om vårdtagarens självbestämmande 

och att man som vårdgivare inte är överlägsen vårdtagaren (ibid.). Vårdtagaren ska ses som en 

samarbetspartner och allt som görs och eftersträvas ska styras efter det som anses vara bäst för 

vårdtagaren utifrån dennes perspektiv (ibid.). 

 

Detta begreppet anser jag är viktig att använda i min analys. Personcentrerad omvårdnad anses 

således vara eftersträvad inom demensvården då den lägger ett individinriktat fokus på den 

demenssjuke vårdtagaren. Genom att använda detta begreppet i analysen kan vi få en förståelse 

för hur Specialteamet utformar arbetssätt efter enskild vårdtagare.  

  

4.2 Organisationsteori - Formell struktur 
Kortfattat går organisationsteori ut på att förklara uppbyggnaden av en organisation (Lindkvist, 

Bakka & Fivelsdal 2014, s.16 f.). Med hjälp av organisationsteori kan vi få ökad förståelse för 

uppbyggnaden av en organisation, vad organisationen är till för samt hur den kan organiseras 

och ledas (ibid.). Organisationer kan studeras och analyseras på olika nivåer och ett väsentligt 

huvudtema i studerandet av en organisation är dess struktur (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 

2014, s.35 f.). När det talas om organisationsstruktur kan den analyseras ur ett perspektiv som 
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kallas för  formell struktur (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s.47). Formella strukturer styr 

organisationens arbetsprocesser genom de mål som finns uppsatta och är anledningen bakom 

organisationen tillvaro (ibid.). Formella system används därför som ett verktyg för att uppnå 

organisationens mål (ibid.).  

 

Organisationer som är formellt strukturerade är ofta politiskt styrda organisationer. De har en 

uppsättning huvudregler som strukturerar hur organisation ska styras och hur arbetsdelningen 

formas med syftet att dirigera arbetsprocesserna (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s.49). För 

att det ska vara möjligt för en organisation att uppfylla sina mål, krävs det en formell struktur 

(ibid.). Formella strukturer agerar som organisationens regler, direktiv och verktyg (ibid.). 

Formella strukturer är mycket vanliga i byråkratiskt strukturerade organisationer då de styrs av 

ett pedantiskt beslutssystem, vilket innebär att det råder en hierarkisk struktur inom 

organisationen (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s.50). Hierarkin är till för att skapa 

befogenhet och därav ge aktörer som befinner sig i olika positioner rätten att fatta vissa typer 

av beslut (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s.55). Denna typ av struktur kallas för vertikal 

arbetsdelning och tar sin startpunkt från politikerna, som står bakom organisationens mål och 

arbetssätt, och går sedan nedåt till områdescheferna, enhetscheferna och medarbetarna (ibid.). 

Ju högre upp i hierarkin en person befinner sig desto mer rätt har hen till att fatta beslut (ibid.). 

Hierarkin är grundläggande för organisationens regler, planerings- och kontrollsystem och 

policys (ibid.). Vad som är vanligt för dessa typer av organisationer är även att det styrs av 

kriterier som blir avgörande för hur arbete och tjänster utförs (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 

2014, s.56 ff.). Dessa kriterier är funktion/uppgiftsområde, tjänster/produkter, klient/brukare 

och geografiskt område (ibid.).  

 

Jag anser att formell struktur är en teori som blir viktig att använda i analysen. Som tidigare 

nämnt, infördes Specialteamet med stöd av statliga stimulansmedel och deras arbetssätt 

utformades med syftet att åtgärda avvikelser och för att bemöta vårdtagarna på bästa möjliga 

sätt. Dock tillhör de en offentlig organisation som måste förhålla sig till politiska och nationella 

riktlinjer i arbetet med människor. Med fokus på formell struktur, anser jag att den kan erbjuda 

en mer djupgående förklaring till varför arbetssättet med den demenssjuke personen ser ut som 

den gör med hänsyn till organisationens uppbyggnad och resurser. 
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5. Metod & Metodologiska överväganden 
I detta avsnitt presenterar jag hur jag gått tillväga i min studie. Jag kommer presentera val av 

metod, vilket urval jag har gjort och hur jag samlade in mitt material. Genomförandet av 

intervjuerna och hur dess material sedan bearbetades och analyserades kommer även att 

redovisas. 

 

5.1 Val av metod 

Som forskningsmetod har jag valt en kvalitativ metod där jag utför intervjuer för att få en 

fördjupad förståelse för mitt forskningsämne. Genom intervjuer går uppfattningar och 

beskrivningar att kartläggas samt att det lämnas utrymme för mer invecklade svar och 

förklaringar (Bryman 2018, s.465 f.). Jag anser att denna metod är mest lämplig att använda för 

att uppnå denna studies syfte. Som tidigare nämnt är syftet att undersöka om professionellas 

syn på Specialteamets arbetssätt, och detta blir möjligt genom en kvalitativ metod då den ger 

utrymme för djupare beskrivningar (Ahrne & Svensson 2015, s.9 f.). Mer specificerat är det en 

semistrukturerad intervju som utförs. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har en 

uppsättning frågor som ska beröras, men reserverar marginal för intervjupersonerna att på fri 

hand svara hur de vill (Bryman 2018, s.260). Ytterligare en anledning till varför denna typ av 

intervju utförs är för att den gör det möjligt för forskaren att ställa uppföljningsfrågor (ibid.). 

Därutöver blir det lättare för mig som forskare att hålla samtalsämnet i rätt riktning. Noggrant 

förbereda och förutbestämda frågor gör det svårare att se över det aktuella syftet med intervjun 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.38 f.). 

 

Viktigt för mig som intervjuare blir att tänka på intervjuareffekten, som kortfattat innebär att 

mina personliga värderingar ska uteslutas för att intervjuns kvalité inte ska påverkas (Svensson 

& Ahrne 2015, s.18 f.). Som intervjuare ska man se upp för denna inverkan då det finns en risk 

för studiens tillförlitlighet att reduceras (ibid.). 

 

5.2 Urval 

Urval av intervjusubjekt blir beroende av den forskningsfråga som ska studeras (Eriksson- 

Zetterquist & Ahrne 2015, s.39). Valet av vilka personer som ska intervjuas görs i ett 

tvåstegsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.40). Först görs ett urval av organisationer 

då det finns lättåtkomlig information om dem samt att man som forskare har ett bredare 

spektrum att välja vilka som skulle kunna utgöra ett subjekt för undersökningen (ibid.). När ett 
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urval är gjort och en tillåtelse av organisationen har givits för att använda dem i studien, är det 

dags att välja enskilda personer att intervjua (ibid.). Här är det viktigt att undvika att bli 

manipulerad av de som används som ett subjekt för studien så att materialet som kommer fram 

inte vinklas efter deras fördel (ibid.). Det kan därav vara bra, om möjligt, att göra ett 

slumpmässigt utväljande av personer genom att t.ex. be om tillgång till en lista över anställda 

och utifrån det välja ut ett antal personer (ibid.). 

 

Vad gäller min studie har jag att intervjuat Specialteamet i omsorgsförvaltningen i Landskrona 

stad, som faktiskt varit inspirationskällan till mitt forskningsämne. Jag hade nämligen min 

verksamhetsförlagda utbildning i Landskronas omsorgsförvaltning och kom i kontakt med det 

unika teamet och blev djupt intresserad av deras insats. Jag tog kontakt med enhetschefen via 

mail och fick en bekräftelse på min önskan att vilja intervjua dem. Jag utförde tre separata 

intervjuer - en intervju med enhetschefen och två intervjuer med två av deras undersköterskor. 

Antalet personer baseras på vad som finns tillgängligt och är lämpligt samt tillräckligt för att 

samla in material (Lind 2014, s.130). Nackdelen här blir att det endast är ett Specialteam, med 

denna typ av insats som kommer att intervjuas. Jag har tyvärr inte lyckats hitta ett team som 

arbetar på samma sätt som Specialteamet i Landskrona, dvs ett team som agerar som en resurs 

i hemvården snarare än ett enskilt demensteam. Ytterligare är det ett målstyrt urval som gjordes. 

Det innebär att särskilda deltagare väljs ut för undersökningen då deras position är av relevans 

för undersökningens syfte (Bryman 2018, s.496). Utöver intervjun med Specialteamet, har jag 

även intervjuat två utomstående personer med kunskap i demens och hur det är att arbeta med 

personer med demenssjukdom. Detta gjorde jag för att undvika trångsynthet då Specialteamet 

är ett sällsynt team. Jag såg en risk i att bara göra en intervju med Specialteamet då de är ett 

team som är stolta över sin insats. Risken jag oroade mig över var att endast det positiva med 

deras insats skulle framhävas. Så för att skapa marginal och har något att jämföra med, fattade 

jag beslutet att intervjua professionella som inte tillhör Specialteamet men som har erfarenhet 

av att arbeta med vårdtagare som lider av demenssjukdom. Genom ett inlägg på Facebook, där 

jag presenterade min efterfråga på en sida för socionomer, hörde två professionella av sig och 

sa att de var intresserade av att delta i studien. De två personerna var en biståndshandläggare 

från Malmö stad och en inspektör från Inspektionen för vård och omsorg. 
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5.3 Metodens tillförlitlighet 

I min kvalitativa metod finns det två begrepp som blir viktiga att ha i åtanke för att studien ska 

vara av vass kvalité och tillförlitlig. Dessa två begrepp är reliabilitet och validitet. Reliabilitet 

kallas även för pålitlighet och berör hur pass pålitlig undersökningens resultat är (Bryman 2018, 

s.72). Den anses vara pålitlig och korrekt utförd om den skulle utföras på nytt av vem som helst 

och uppnå samma resultat (ibid.). Validitet avser giltighet i den mening att en undersökning är 

korrekt utformad endast om forskaren lyckats undersöka eller mäta det som var avsikten med 

hela studien (ibid.). Vad gäller min studie är målet inte att bevisa tillförlitligheten, genom att 

den ska upprepas och landa i samma svar. För mig är målet snarare att bilda en uppfattning om 

den synen professionella har på Specialteamets arbetssätt med personer med demenssjukdom. 

Jag anser att studiens validitet är godtagbar då jag lyckats uppnå syftet med min studie. För att 

besvara frågan om professionellas syn på Specialteamets arbetssätt, valde jag att intervjua 

personer från Specialteamet, och för variationens skull har jag även intervjuat två professionella 

som inte tillhör Specialteamet men har erfarenhet av att arbeta med personer med demens och 

har någorlunda bildat ett uppfattning om vilka arbetssätt som anses vara eftersträvade i mötet 

med demenssjuka vårdtagare.  

Begreppen relaibiltet och validitet är svårare att prioritera i en kvalitativ studie (Bryman 2018, 

s.465). Här har mycket fokus legat i ett enstaka team, dvs Specialteamet, och deras erfarenheter 

och upplevelser. De har särskilda resurser och möjligheter, dels p.g.a. den ekonomiska aspekten 

och dels p.g.a. de resurser som deras kommun erbjudit dem. Jag anser därav att svaren i min 

studie blir svåra att replikeras om undersökningen skulle göras på nytt. Noggrannare förklarat 

har det även med organisationens arbetssätt att göra samt hur deras relationer till deras 

vårdtagare ser ut och vilka resurser som kan komma att bli mer eller mindre viktiga med tiden. 

Det handlar även om de ändringar som sker i den politiska sfären. Sociala betingelser och 

sociala miljöer är omöjliga att hållas beständiga i en kvalitativ studie (ibid.). Generaliserbarhet 

kan således anses vara svårare i kvalitativ forskning (Svensson & Ahrne 2015, s.26 f.). Att en 

annan forskare skulle landa i samma svar som mig kan vara svårt. Däremot kan jämförelser av 

liknande studier göras för att se vad de har kommit fram till avseende det speciella 

forskningsämnet.  

 

Alltså är anpassningen av reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning svårare. Dock innebär 

detta inte en ursäkt för mig som forskare att manipulera materialet som samlats in till min och 

syftets fördel. Trovärdigheten är ytterst väsentlig. Här är det något som kallas för 

respondentvalidering som avses. Respondentvalidering innebär att informationen och 
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materialet som arbetats fram är exakt vad intervjupersonerna uppgivit (Bryman 2018, s.466). 

För att vidare försäkra mig om att materialet inte på något sätt är vinklat eller taget ur sin 

kontext, har jag spelat in intervjuerna och transkriberat innehållet. Därefter har det 

transkriberade materialet skickats till de intervjupersoner, som varit intresserade av den, för att 

de ska ge mig en bekräftelse på att det som står skrivet är sanningsenligt. I samma linje är det 

viktigt att jag som forskare inte påverkar undersökningens slutsatser med mina egna 

värderingar. Det kan vara svårt att få fullständig objektivitet, därför ska forskaren klargöra att 

hen agerat i god tro samt redogjort för hur forskningsprocessen gått till (Bryman  2018, s.470). 

 

5.4 Genomförandet av intervjuerna 

Jag kom i kontakt med mina intervjupersoner från Specialteamet redan under min 

verksamhetsförlagda utbildning och visste redan där och då att jag ville basera min uppsats på 

deras insats. Jag tog därför kontakt med deras enhetschef och frågade om jag kunde intervjua 

hans team, och som tur var fick jag ett godkännande på plats. Jag kom i kontakt med 

biståndshandläggaren och IVO-inspektören via ett inlägg på Facebook. De hörde av sig att de 

var intresserade av att delta i min studie. Innan jag påbörjade mina intervjuer skrev jag ett 

informationsbrev (se bilaga 1) och en samtyckesblankett (se bilaga 2) som mailades iväg till 

mina intervjupersoner. 

 

Jag bokade in tre intervjuer med Specialteamet och utförde dem på deras arbetsplats. Vi lever 

tyvärr i en tid där Covid-19-pandemin är rådande. Med hänsyn till de riktlinjer som 

Folkhälsomyndigheten (2021) har föreslagit, hade det varit säkrast med att alla intervjuer tar 

plats via en digital plattform. Detta är dock en grupp människor som jag kommit i kontakt med 

sedan tidigare och vid förväxling av ord kom vi fram till att vi kände oss trygga med att utföra 

intervjun på deras arbetsplats. Vi förhöll oss dock till Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att 

hålla avstånd och vara friska med inga tecken på symtom (2021). Vad gäller intervjuerna med 

biståndshandläggaren och IVO-inspektören, tog de plats via det digitala forumet Zoom. 

Anledningen till detta var dels för att de bor i en annan kommun, dels för att hålla oss till 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer om Covid-19. Dessa intervjupersoner känner jag inte sedan 

tidigare och för deras trygghet och min fattade jag beslutet att utföra intervjun via Zoom. 

 

Intervjuerna pågick i 30 till 40 minuter. Vanligtvis är det endanst en intervjuguide som utformas 

vid insamling av material men för min studie blev det lite annorlunda. Jag skapade en separat 
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intervjuguide för Specialteamet (se bilaga 3) som bestod av mina huvudfrågor och frågor som 

kunde ge mig mer kunskap om dem, hur deras arbete med demenssjuka individer kan se ut och 

hur de ser på självbestämmanderätt för vårdtagare med demenssjukdom. Min andra 

intervjuguide (se bilaga 4) fick ändras lite eftersom personer som inte ingår i Specialteamet inte 

kan svara på frågor som angår just det teamet och deras arbetssätt. Jag ställde dock frågor som 

jag ansåg kunde kombineras med intervjuguiden för Specialteamet och som även kunde svara 

på mina huvudfrågor. Frågorna jag ställde möjliggjorde utrymmet att dra jämförelser med 

Specialteamet och undersöka synen professionella har på Specialteamets arbetssätt.  

 

Till intervjuerna hade jag med mig två mobiler för ljudinspelning. Den extra mobilen hade jag 

med mig som reserv ifall den första skulle vålla besvär. Både mobiler var fulladdade och hade 

lagom med utrymme för inspelning. Innan intervjun sattes igång, bad jag mina intervjupersoner 

som jag fysiskt träffade att signera samtyckesblanketten för att försäkra mig om att de tagit del 

av informationsbrevet och att de ger mig deras samtycke till att medverka i min studie. De jag 

träffade via Zoom gav mig ett muntligt samtycke. 

 

Under intervjun lät jag bli att anteckna och förlitade mig på ljudinspelningen. Detta gjorde jag 

för att få mina intervjupersoner mer avslappnade och för att visa mitt intresse. Det gav mig 

dessutom utrymmet att ställa följdfrågor utan några distraktioner från att vilja skriva klart innan 

jag gick vidare till nästa fråga. Intervjuguiden (se bilaga 3 & 4) var till stor hjälp under intervjun 

då frågorna i den byggde på varandra och gjorde det svårt för mig att tappa tråden. Innan 

intervjuerna avslutades, frågade jag intervjupersonerna om de hade några frågor och om det 

ville lägga till något. Detta gav dem möjligheten att uttrycka deras tankar och övriga 

synpunkter. Jag avslutade tillslut med att tacka för deras insats och medverkan. 

 

5.5 Bearbetning och analys 

Bearbetning av det insamlande materialet och analysen är nog den viktigaste delen i 

forskningsarbetet. Efter att jag har genomfört mina intervjuer överförde jag dem till ett USB- 

minne för att förvara dem på ett säkert ställe. Jag påbörjade sedan transkriberingen av den 

inspelade empirin. Motivet till varför transkriberingen är nödvändig är för att inget ska missas 

och tas ur sin kontext, vilket skulle vara möjligt föreliggande om det inte fanns någon ordagrann 

text att vända sig till (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.51). Att spela in intervjun är till 

arbetets fördel då man som forskare har ett detaljrikt material att bearbeta, men även att man 
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lyssnar engagerat på vad intervjupersonerna säger under intervjutillfället och är mindre 

beroende av att anteckna (ibid.). När transkriberingen görs så skrivs allt som sägs ordagrant, 

men för att texten ska gå att läsa och förstås av utomstående individer har jag transformerat 

talspråk till skriftspråk. Återigen är det oerhört viktigt att budskapet i det som 

intervjupersonerna berättar inte ändras (ibid.). Jag såg även till att transkribera materialet under 

samma vecka som intervjuerna utfördes för att ge mig tid att kontrollera 

transkriberingsreliabiliteten, vilket innebar att jag kunde höra av mig till intervjupersonerna om 

något saknades eller behövde ytterligare granskning (Öberg 2015, s.63). 

 

Efter transkriberingen kom den avsevärda delen med hela forskningen, nämligen analysen. Jag 

initierade analysen med att bearbeta innehållet i tre led. Det första jag gjorde var att koda 

materialet. Efter att ha sorterat empirin och skapat ordning för analysen och förknippat det med 

teoretiska utgångspunkter, har oöverskådligheten reducerats (Rennstam & Wästerfors 2015, 

s.220). I nästa led reducerade jag därför materialet eftersom det är osannolikt att inkludera allt 

intervjupersonerna berättat (ibid.). För att sålla materialet och inte eliminera något väsentligt 

valde jag att färgkoda det som jag främst ville uppmärksamma. Genom att koda, underlättas 

beaktandet av förekommande liknelser i respondenternas berättelser (ibid.). Det som gallrades 

förknippades sedan med den teori och tidigare forskning som jag dirigerat undersökningen 

efter, vilket även underlättade kategoriseringen (ibid.). Syftet med kodningen var att identifiera 

de drag som jag ansåg vara mest centrala i materialet (Lindgren 2014, s.37). Genom att centrala 

begrepp identifieras och kodas till huvudbegrepp reduceras de till en uppsättning kategorier 

(ibid.). Jag upptäckte t.ex. att alla mina intervjupersoner pratade om bemötande och 

personcentrering, vilket då reducerades till två separata underkategorier under huvudkategorin 

framgångsfaktor med Specialteamets arbetssätt – som var en av huvudkategorierna - i min 

analys. När all material hade förberetts för analys, tog jag Simon Lindgrens råd (2014, s.38) 

och gick igenom materialet i sin helhet och sorterade iakttagelserna jag gjorde i förhållande till 

mina frågeställningar. 

Det andra steget i bearbetningen var att tematisera vilka relationer de olika koderna hade till 

varandra (Lindgren 2014, s.40). Tematiseringen är en avgörande del i analysen då det handlar 

om att mönster och kopplingar ska hittas (ibid.). Jag insåg exempelvis att dåligt bemötande 

berodde på kommunikationssvårigheter, så här kunde jag se ett mönster mellan dessa två 

kategorier. Jag såg även ett mönster mellan kategorierna bemötande och personcentrering.  
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Det tredje och sista steget i min bearbetning av data var att göra en summering. Efter att ha 

bearbetat och analyserat materialet kunde jag dra en slutsats och få en ökad förståelse för vad 

som påverkat och orsakat mitt resultat (Rennstam & Wästerfors 2015, s.220).  

 

5.6 Min förförståelse 

Min förförståelse på mitt utvalda undersökningsområde var anledningen till dess utförande. Jag 

har som tidigare nämnt valt att undersöka professionellas syn på Specialteams arbetssätt med 

demenssjukda vårdragare. Jag kände till Specialteamet och deras arbetsuppgifter innan jag 

påbörjade mitt uppsatsskrivande och jag hade redan då några funderingar och frågor som jag 

ville ha svar på. Jag har förutom mitt möte med Specialteamet, sommarjobbat på en 

demensavdelning och redan där blev jag präglad med frågor som berörde den demenssjuke 

individens självbestämmanderätt och hur deras kognitiva funktionsnedsättning gör det möjligt 

för dem att kommunicera med omgivningen och förmedla behov, preferenser och 

illabefinnande. Jag vet således från tidigare erfarenhet att det finns begränsningar i mötet mellan 

demenssjuk vårdtagare och vårdgivare. Så med tanke på att jag har erfarenhet av vilka problem 

som kan vara rådande i samband med demenssjukdom, fick jag vara extra försiktig vid 

utformandet av mitt syfte och frågeställningar. Precis som Alan Bryman påpekar, är forskaren 

det viktigaste verktyget vid insamlingen av data vad gäller den kvalitativa metoden (2011, s.368 

f.). Det finns alltid en risk att relevant data negligeras när forskaren baserar ett 

undersökningsområde på något hen redan erfarit (ibid.). Så jag visste redan från början att det 

fanns en risk för mitt intresse och subjektiva omdöme att styra den typen av data som samlas 

in. Jag försökte därför med all min makt att undvika vinklade intervjufrågor. Vad gäller min 

intervjuguide för Specialteamet (se bilaga 3) bestod den av neutrala frågor som berörde deras 

arbetsuppgifter och etablering, men jag kan fortfarande se en liten nackdel i detta. Min 

förförståelse orsakade att jag medvetet visste vilka frågor jag ville ha svar på, även om de var i 

objektiv anda, och detta kan ha riskerat att annat material osynliggjordes. I min andra 

intervjuguide (se bilaga 4) försökte jag också vara så objektiv som möjligt. Jag ville få en 

utomstående synpunkt på Specialteamet och ställde därför icke-ledande och öppna frågor som 

handlade mer om demens, kommunikation och bemötande och Specialteamets arbetssätt. Själva 

intervjuguiden har jag inga negativa synpunkter på. Det jag däremot ser en nackdel i, är det jag 

uppmärksammade i mitt inspelade material från mina intervjuer med de som inte tillhörde 

Specialteamet. Jag insåg att följdfrågorna jag ställde kunde associeras med min förförståelse. 
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Men jag ser en styrka i min förförståelse också. Jag vet från erfarenhet att demenssjuka individer 

har svårt att kommunicera sina behov och önskningar och att det därför blir omgivningens 

ansvar att tolka dem. Min förförståelse har därför gett understöd i uppmärksammandet av 

komplikationer som råder i mötet mellan vårdtagare och vårdgivare. Min förförståelse har 

synliggjort att det finns ett behov av att demenssjuka vårdtagare bemöts på ett individanpassat 

sätt och att det krävs en omfattande förståelse för demens och vad sjukdomen verkligen innebär. 

Så att veta hur Specialteamet arbetar med demenssjuka individer är något som jag anser är värt 

att undersöka, särskilt i ett ämne där denna diskussionen fortfarande är aktuell. 

 

5.7 Etiska överväganden  

De frågor som jag har ställt är etiskt försvarbara. Frågorna har först och främst att ställts till 

professionella tjänstemän som arbetar med de frågor jag intresserade mig av att undersöka. 

Frågorna är inte på något sätt integritetskränkande. För att försäkra mig om detta, tog jag hänsyn 

till forskningsetiska principer när jag formade mina frågeställningar. Det viktigaste att ha i 

åtanke är att studien är etiskt övervägd på så vis att personen som intervjuas inte blir negativt 

påverkad (Lind 2014, s.133). Jag intervjuade därav inte demenssjuka personer, utan jag 

fokuserade på att få en uppfattning om hur professionella ser på Specialteamets sätt att utforma 

arbetssätt med personer med demenssjukdom. Det finns fyra forskningsetiska principer jag har 

förhållit mig till och som jag uttryckte i ett informationsbrev (se bilaga 1) när jag tog kontakt 

med intervjupersonerna så att de var medvetna om deras rättigheter. I informationsbrevet finns 

det en ruta som intervjupersonerna kryssade i för att försäkra mig om att de tagit del av 

informationen.  

 

Den första principen är informationskravet, som innebär att forskaren informerar 

intervjupersonerna om undersökningens syfte (Bryman 2018, s.170). Ytterligare innebär det att 

forskaren informerar intervjupersonerna om att deras deltagande inte är bindande och att de är 

fria till att delta eller utebli när och om de känner för det (ibid.).  

 

Vidare finns samtyckeskravet, som då innebär att intervjupersonerna har rätt till att bestämma 

om de vill medverka i undersökningen eller ej (ibid.). För att förhålla mig till detta kravet, 

skickade jag ut en samtyckesblankett (se bilaga 2) som intervjupersonerna fick fylla i för att 

försäkra mig om deras val av att medverka i undersökningen.  
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Konfidentialitetskravet står näst på tur och betyder kortfattat att intervjupersonernas personliga 

uppgifter och identitet försvaras så att obehöriga personer inte kommer åt dem (Bryman 2018, 

s.170 f.). För att undvika detta har intervjupersonernas uppgifter inte framgått i studien samt att 

jag tilldelat dem fiktiva personuppgifter.  

 

Nyttjandekravet är den sista principen och innebär att de uppgifter som samlats in endast 

används för forskningssyftet och inget annat (Bryman 2018, s.171). Materialet som jag hade 

samlat in fanns endast på min kammare och utom räckhåll för allmänheten. Efter att jag var klar 

med min studie raderade jag all insamlad material.  
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6. Resultat och analys 
Jag kommer i detta avsnitt att presentera resultatet jag kommit fram till i min undersökning. För 

att ge en noggrann redovisning, såg jag det som passande att integrera teori och empiri under 

samma avsnitt. Mina intervjuer med biståndshandläggaren och IVO-inspektören kommer inte 

att avskiljas från Specialteamets resultat eller presenteras i ett enskilt avsnitt. Jag anser att det 

analytiska förfarandet stärks och görs tydligare när jag inkluderar resultaten från mina 

respektive intervjuer i samma avsnitt. Det ger en helhetsbild och det blir lättare att förklara samt 

förstå de jämförelser, möjligheter och begränsningar som görs. 

 

6.1 Avsnittets upplägg 

Uppsatsens resultat och analys kommer att presenteras i tre huvudavsnitt med koppling till mina 

tre frågeställningar. Varje huvudavsnitt kommer att presenteras, analyseras och diskuteras. Jag 

kommer avsluta varje avsnitt med en sammanfattning och redogörelse för de slutsatser som 

dragits. De tre huvudavsnitt som presenteras är: 

- Framgångsfaktor med införandet av ett Specialteam 

- Är Specialteamet unikt? 

- Professionellas syn på självbestämmanderätt 

 

6.2 Mitt urval 

Urval för denna uppsats har varit två undersköterskor från Specialteamet, enhetschefen för 

Specialteamet, en biståndshandläggare från Malmö stads vård- och omsorgsförvaltning och en 

inspektör från Inspektionen för vård och omsorg. Jag kommer i detta avsnitt att hålla mina 

intervjupersoner anonyma. De kommer därav att tilltalas med fiktiva namn. Vad gäller 

Specialteamet och risken att avidentifiera dem, med tanke på att de är det enda Specialteamet i 

Sverige, skulle det kunna framstå som möjligt. Dock, när jag själv gjort mina sökningar på nätet 

som en “utomstående” har jag inte hittat någon information som lett mig till vilka som är i 

Specialteamet. 

De fiktiva namn som jag givit mina intervjupersoner är: 

● Undersköterska 1 från Specialteamet: Sara 

● Undersköterska 2 från Specialteamet: Maria 

● Enhetschefen för Specialteamet: Adam 

● Biståndshandläggaren: Isak 

● IVO-inspektören: Nora 
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6.3 Framgångsfaktor med införandet av ett Specialteam  
I bearbetningen av mitt material kunde jag se tre huvudfaktorer som de professionella jag 

intervjuat ansett vara framgångsfaktorer gällande Specialteamets arbetssätt. Dessa faktorer var 

kommunikation, bemötande och ett personcentrerat förhållningssätt. Jag kommer att redogöra 

för kommunikation och bemötande i ett och samma avsnitt, medan redogörelsen av det 

personcentrerade förhållningssättet presenteras separat. Detta beror på att kommunikation och 

bemötande hänger ihop.  

 

6.3.1 Kommunikation och bemötande 

En välfungerande kommunikation är viktigt i mötet med den demenssjuke individen då 

tillståndet som hen har hamnat i kan skapa oro och frustration (Aggestam & Ahlström 2004, 

s.49). För vårdgivarna som kommer i kontakt med dessa individer kan situationen vara svår 

dels p.g.a. de uppkomna beteendestörningar, dels p.g.a. den minskade impulsöverföringen 

(Skog 2014, s.39). Ansvaret ligger därför på vårdgivarna att ta initiativ till att bemöta vårdtagare 

tillsammans med deras oro, rädsla, ångest, bekymmer och aggressivitet (Aggestam & Ahlström 

2004, s.49). Något liknande påpekades i min intervju med Nora, inspektören från IVO. 

 

Möt personen där hon är och inte där hon bör vara  

- Nora 

 

Med denna kommentar menar Nora att det ställs ett krav på de personer som ska möta 

demenssjuka vårdtagare. De har ett ansvar att göra någon form av bedömning på personen de 

bemöter och därför bör sättet de är och talar på vara anpassat till personen som är i centrum. 

Det finns således inget krav på den demenssjuke personen att uppföra sig på ett särskilt sätt. 

Vidare påpekar Nora att vårdgivare bör snabbt bilda en uppfattning av vem det är som de har 

framför sig och vilket krav det ställer på dem. Frågan är hur detta kan göras möjligt. Det har 

Nora nämligen ett svar på. 

 

Sånt som alltid brukar fungera är att vara  

inkännande, tydlig och lugn. Att man anpassar sig. 

- Nora 
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En liknande lösning på hur mötet med den demensjuke individen kan underlätta 

kommunikationen är att vara tålmodig, då Isak förklarar att det kan vara bra att ge vårdtagaren 

tid till att förstå det som har hänt. 

 

... vikten av alliansbyggande. Att man skapar allians och trygghet. 

Att man inte går in rakt på, utan tar tid och förklarar vem man är 

... Från erfarenhet har jag lärt mig att det är bra att man tar en stund 

trots att arbetet är tidsbegränsat. Personen (dvs vårdtagaren)  

måste få sjunka in vad det är som pågår och vad syftet med  

mötet är, så att de kan förstå. 

- Isak 

 

Att saker och ting ses ur vårdtagarens perspektiv är viktigt (Aggestam & Ahlström 2004, s.49). 

Att ta sin tid i att lära känna den demenssjuke personen kan vara avgörande för 

kommunikationen och hur pass mottaglig hen blir för omvårdnad (Abrahamsson 2003, s.83). 

Den demenssjuke individen kan känna sig mindre självständig när hen blir beroende av 

utomstående omvårdnad då de på grund av sitt funktionshinder blir automatiskt bundna till 

andra människors arbetstider (Tamm 2002, s.37). För många äldre är det vanligt att de upplever 

en inskränkning när de blir beroende av någon annans hjälp, särskilt när de tidigare klarat av 

det mesta på egen hand (ibid.). Detta betonar Isak i hans intervju när han diskuterade vikten av 

att uppmärksamma de bekymmer som den äldre vårdtagaren präglar på. 

 

För den äldre kan det kanske vara stigmatiserade att ta emot  

för mycket hjälp. Så där kan man kanske försöka prata om det. 

- Isak 

 

Vid ett tidigt stadie av demens har den drabbade god insikt om de förmågor som hen håller på 

att försämra, vilket kan orsaka nedstämdhet (Aggestam & Ahlström 2004, s.49). I samband med 

nedstämdheten, påpekar Isak att en känsla av utanförskap kan vara aktuellt om den vårdtagaren 

med demens inte ges utrymme till att vara delaktig i planering om sitt eget liv. Det är därav 

viktigt att personer som insjuknat i en demenssjukdom är med och styr samtalen som angår 

deras tillvaro (Skog 2014, s.172). Som vårdgivare är det nödvändigt att berika sig med mycket 

kunskap om vårdtagaren så att hen känner sig prioriterad och så att dennes behov 

uppmärksammas (Abrahamsson 2003, s.85 f.). Det är viktigt att inte tala över huvudet på dem 
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(ibid.). Även Nora påpekar att omvårdnaden förlorar sin effektivitet när huvudpersonens behov 

förbises. 

 

Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg vad det är för 

 person vi har framför oss och hur de har levt förut ...  

Ibland behöver man stanna upp och fundera över sådant. 

- Nora 

 

Det kan således vara jobbigt för personer med demens att vänja sig vid det intrång som görs i 

deras vardag. Rädslan och oron handlar just om att de bekymrar sig över att deras autonomi och 

aktiva deltagande inte längre bevaras (Tamm 2002, s.44). För att undvika en sådan farhåga 

berättar Adam, hur de i Specialteamet arbetar för att den demenssjuke personen fortfarande ska 

vara en aktiv deltagare i sin vardag. 

 

Vi kollar på vad personen klarar av. Inte vad de inte klarar av.  

För om du bara skrivit vad hen inte klarar av, har  

vi lättare i vår tanke att få ett negativt synsätt 

- Adam 

 

Detta kan leda till att man som vårdgivare gör saker åt vårdtagaren, menar Adam. Att 

upprätthålla deras delaktighet är alltså nödvändigt. Adam hävdar dessutom att den demenssjuke 

ska få utföra saker själv genom att vårdgivarna behåller ett “jagstödjande” förhållningssätt. 

 

Det är viktigt att man får utföra saker själv. Har vårdtagaren 

 t.ex. problem med att bre en smörgås kan man som vårdgivare 

bre den åt personen, men då kan man kanske hjälpas åt med påläggen.  

Man kan ta fram och fråga “vill du ha ost eller skinka” och ge dem  

gaffeln så att de väljer på lägger på ... Så det gäller att ha med dem i allt. 

-  Adam 

 

Känslan av minskat inflytande kan provocera den demensjuke vårdtagaren (Aggestam & 

Ahlström 2004, s.51), därför bör den hjälpande omgivningen försöka förstå hur den 

demenssjuke upplever sin tillvaro (Cars & Zander 2006, s.10). Den ökade förståelsen och det 
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individanpassade förhållningssättet leder till ett respektfullt och kunnigt bemötande (ibid.). 

Detta påpekar även undersköterskan Maria. 

 

Det är vårdtagaren som är i fokus. Vi är ju där för den.  

- Maria 

 

Maria hävdar även att det inte är alltid som det går att prata med vårdtagare eftersom vissa kan 

vara mer långt gångna i sin kognitiva funktionsnedsättning. I detta fall är det närstående och 

anhöriga som blir viktiga att ha med i kommunikationen om den demenssjuke personens 

omvårdnad. Men även här kan det vara en risk för att den demenssjuke vårdtagaren hamnar i 

skymundan. Isak berättar att det är lätt för hemvårdspersonal och biståndshandläggare att rikta 

samtalen mot anhöriga och närstående eftersom det blir mer flyt i samtalen. 

 

Det är lättare att prata med någon som kan förklara  

och känner till individens situation och kan ge en bild 

- Isak 

 

Vidare förklarar Isak att hela syftet med omvårdnaden går förlorad när huvudpersonen inte 

längre inkluderas. Nora kom in på en liknande diskussion och la stor vikt vid att man som 

hjälpande personal måste ta reda på vilket liv personen levde innan hen insjuknade i sin 

demenssjukdom. Med en sådan utgångspunkt förhåller vårdgivarna sig till den demenssjuke 

individen och kan med större sannolikhet få dem mer involverade i deras vardag. 

 

Som tjänsteman kan man behöva stanna upp  

och fundera över hur denna person levt förut. 

- Nora 

 

När den äldre vårdtagarens autonomi och integritet respekteras lämnas det även utrymme för 

deras preferenser, behov och önskemål att vara grundläggande i omvårdnaden (Tamm 2002, 

s.37). Frågan är då hur arbetssättet, som passar den enskilde vårdtagaren och dennes behov, 

utformas? Detta kommer att presenteras i det nästkommande avsnittet.  
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6.3.2 Ett personcentrerat förhållningssätt  

Specialteamet är ett team som lägger mycket fokus på att hålla ett individanpassat arbete. Deras 

huvuduppdrag är att genomföra bemötandestrategier i de situationer hemvårdspersonal har 

svårt att bemöta vårdtagare. De förklarar att det korrekta sättet att få med den demessjuka 

vårdtagaren i omvårdnaden är att faktiskt se dem och uppmärksamma deras behov. 

 

Vi har ett stödjande förhållningssätt. Vi vill öka livskvalitén och välbefinnandet  

hos personer med kognitiv svikt, och genom att stödja dem i deras  

sviktande förmågor får vi dem att känna sig mer respekterade och  

värdefulla trots deras kognitiva svikt. Samtidigt ökar vi personens självkänsla. 

- Maria 

 

Adam betonar att det aldrig är vårdtagaren som ska ändras, utan ansvaret ligger på personalen 

som kommer i kontakt med den demenssjuke vårdtagaren som ska ändra sitt förhållningssätt. 

 

När vi gör strategier till hemvården är det viktigt att  

veta att det aldrig är vårdtagaren vi ska ändra på.  

Den är ju sjuk. Det är oss själva vi ska ändra på. 

- Adam 

 

Adam menar att demenssjukdomen mer eller mindre begränsar vårdtagaren och att det blir upp 

till vårdgivarna att anpassa sig. Även Maria lyfter fram en liknande ståndpunkt då hon hävdar 

att det är nödvändigt med ett individanpassat arbetssätt. Hon anser att det är vårdtagarens behov 

som blir utgångspunkten för hur arbetet med dem tar sin form.  

 

Vi jobbar personcentrerat. Vi vill ju se vårdtagaren och att alla ska jobba  

för dem ... Vi vill bevara det friska och att det är utifrån personens  

behov som vi bevarar det de klarar av att göra så länge de  

kan och stödja dem i det. Det är vårdtagaren som är i fokus. 

- Maria 

 

Specialteamet anser att ett individanpassat arbetssätt är viktigt. De kollar på hur vårdgivare 

bemöter och förhåller sig till vårdtagaren. En fråga som blir värt att ställa här är hur det 

individanpassade arbetssättet utformas. Om vi ser till Kitwoods teori om den personcentrerade 
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omvårdnaden kan vi se att ett individanpassat arbetssätt utformas när vårdgivaren ser på de 

problem och behov som är rådande hos vårdtagaren ur dennes perspektiv (Kitwood, 1997). Det 

är således när vårdgivaren har bildat sig en uppfattning om vårdtagarens syn på situationen som 

det blir möjligt att veta hur de bör förhålla sig och arbeta (ibid.). Vidare förklarar Kitwood 

(1997) att personen som ansvarar för den demenssjukes vård ska inte vara överlägsen i den 

mening att att hen bestämmer över hur arbetssättet ter sig bara för att hen har kunskap om 

sjukdomen. Noggrannare förklarat innebär det att vårdgivaren ska i sitt möte med den 

demenssjuke vårdtagaren se personen och inte dennes sjukdom (Kitwood, 1997). Detta innebär 

att sjukdomen inte ska vara avgörande för hur personen blir bemött. Det som kan förstås här är 

alltså att bara för att en person besitter en vårdande position betyder det inte att hen har 

automatisk rätt till att avgöra hur vårdtagaren ska bemötas och vårdas utan vårdtagaren ska, 

som Kitwood (1997) hävdar, ses som en samarbetspartner och att det är deras begäran som bör 

vara förutsättningen för hur arbetssättet gestaltas.  

 

Utifrån mina intervjuer med Specialteamet kan vi alltså se att de genom ett personcentrerat 

förhållningssätt kan skapa bemötandestrategier där de fångar upp vårdtagarens perspektiv och 

hur hen föredrar att omvårdnaden utformas. Sara berättar att de i deras arbete uppmärksammar 

när ett möte inte utförs på det sätt som vårdtagaren föredrar. När de utformar 

bemötandestrategier, gör dem det i enlighet med vårdtagarens behov och det därav blir viktigt 

för vårdgivarna att förhålla sig till den planerade strategin.  

 

Vi kollar på personalen och hur de bemöter vårdtagaren.  

Vi kollar på hur engagerade de är och hur mycket de  

uppmuntrar dem till att ta emot hjälp ... Vi kan ha beställningar  

som bara handlar om bemötande. Men sen när vi kommer in,  

kan vi undra “Hur kan man ha problem här?”  

... Det är mest bemötandet vi jobbar med. 

- Sara 

 

Specialteamet menar att mötet med den demenssjuke görs enkel om bemötandet anpassas. Det 

kan därför vara av värde att diskutera Saras fundering - Hur kan man ha problem här - för att 

få en ökad förståelse för hur en vårdtagare med demens påverkas av att olika vårdgivare 

förhåller sig till deras samspel på olika sätt. Adam, förklarar att bemötandestrategier skapar 

trygghet i arbetskontinuiteten eftersom alla jobbar på samma sätt med en och samma 
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vårdtagare. Personalen har således anpassat sig till den individen som lider av demens istället 

för att den individen ska anpassa sig till alla vårdgivare som kommer på besök. Vilken 

demenssjukdom en person har insjuknat i och hur pass intensiv den är, blir avgörande för den 

inblick och självmedvetande hen har (Whitlatch 2013, s.30), därför menar Adam att ansvaret 

ligger på vårdgivarna att hitta individanpassade förhållningssätt. 

 

... det handlar om att alla måste jobba likadant. Ser vi till  

exempel på “Asta”. Hon har olika personer hos henne och  

alla arbetar på olika sätt och i olika ordning. Och har man  

minnessvikt blir det rörigt i huvudet, vilket orsakar att hon  

blir orolig och kanske blir tvungen att få lugnande ibland. 

- Adam 

 

Maria påpekar i vår intervju att misskötseln i omvårdnaden kommer tillbaka till personalen och 

om de har förhållit sig till samma arbetssätt eller om de arbetar som de själva vill. 

 

Med olika personal ser man att det fungerar bättre med  

den ena men mindre bra med den andra. Så man tänker  

“Varför fungerar det här, men inte där?” ... och det visar sig  

kanske att den ena tar sin tid, pratar lugnt, håller ett enkelt  

språk och tittar på vårdtagaren när man pratar med den. 

- Maria 

 

Både Maria och Sara berättar att de märker av när det är någon i personalen som inte håller sig 

till den individanpassade bemötandestrategin eftersom omvårdnaden som vårdtagaren vant sig 

vid är inte personcentrerad längre. 

 

Det vi brukar kolla på är vilket beteende man har själv som personal.  

Är man stressad när man kommer in? Står man upp när man pratar eller  

sitter man ner med vårdtagaren? ... Vi har ingen särskild mall  

(vad gäller demensjukdom) vi utgår från, utan det är individuellt. Det beror  

på vårdtagaren och hur de vill ha det ... Vissa vill ha det tyst medan andra 

 kanske vill att du pratar med dem 

- Maria 
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Alla följer de strategier och genomförandeplaner som är gjorda, och  

man märker när någon inte följer dem ... ofta faller man tillbaka till  

det som var innan och kanske har svårare att hjälpa vårdtagaren.  

Det är därför vi gör kontinuerliga uppföljningar med  

personalen - för att se hur de utför insatserna. 

- Sara 

 

Specialteamets förhållningssätt och personcentrerade arbete är något som både Isak och Nora 

uttryckt som önskade förhållningsättet i arbete med den demenssjuke vårdtagararen.  

 

... om man återgår till det här med att en demenssjukdom  

ganska ofta, eller generellt, medför att personen i fråga upplever  

ett större integritetsbrott eller större inskärning i sin vardag,  

är det viktigt för både vårdare och socionomer att vara  

så personcentrerade och individualiserade som möjligt. 

- Isak 

 

Nora antyder på liknande förhållningssätt och menar att arbetet med demenssjuka vårdtagare 

blir utförd korrekt när vårdgivare utgår från hur vårdtagarna vill ha det. 

 

... jag tänker att det gör hela skillnaden och det gör det med allt socialt arbete,  

men särskilt i arbetet med personer med demens - där man som professionell  

behöver verkligen hitta det som passar den personen man möter och anpassar  

sitt förhållningssätt och fångar upp samt hanterar den information man får ut  

från den personen ... så jag tänker att vara personcentrerad är otroligt viktigt,  

för behoven ser så olika ut och för att komma fram till målet, som då är den  

bästa vården och omsorgen för individen utifrån dennes önskemål och behov. 

- Nora 
 

Enligt Isak och Nora värnas vårdtagarens integritet och det visas respekt när vårdpersonal 

genom personcentrerad omvårdnad försöker hitta det arbetssätt som strävar efter att ta vara på 

vårdtagarens preferenser när det kommer till deras vård.  
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6.3.3 Sammanfattning och slutsats 

De professionella som intervjuats visar således på liknande åsikter vad gäller förhållningssätt 

till kommunikation och bemötande med den demenssjuke vårdtagaren. Intervjupersonerna 

anser att en smidig kommunikation är viktig i mötet med den demenssjuke. Det kan då vara 

värt att diskutera vad det är som gör en kommunikation smidig. Jo, som det framgår i resultatet 

verkar kommunikationen och dess effektivitet vara beroende av förhållningssättet. Vi kan se att 

det finns två parter i detta sammanhang som befinner sig i en någorlunda relation till varandra. 

På enda sidan finns den demenssjuke vårdtagaren och på andra sidan finns vårdgivarna. Den 

stora funderingen här blir vem som möjliggör eller begränsar kommunikationen i mötet mellan 

dessa två parter. Å ena sidan kan det vara möjligt att påstå att det är vårdtagarna som sätter 

gränsen då det är deras demenssjukdom och hur pass långt gångna dem är i den som blir 

avgörande. Men å andra sidan är det viktigt med förståelse och respekt för demenssjukdomen 

eftersom den placerar den drabbade personen i ett tillstånd av förvirring och oro (Skog 2014, 

s.173). Personer som har insjuknat i en demenssjukdom kan inte hjälpa ängslan, aggressiviteten 

och ångesten de upplever på grund av deras sjukdomstillstånd (Skog 2014, s.214). För 

omgivningen kan det svårt att veta vad som pågår i deras tankar och känslor, och ännu svårare 

är situationen för de personer som fysiskt och psykiskt genomgår sjukdomen. Därför måste 

saker och ting ses ur deras perspektiv (Aggestam & Ahlström 2004, s.49). Specialteamets 

arbetssätt är vad både tidigare forskning visar vara viktigt, men även vad professionella som 

Nora och Isak hävdar vara nödvändigt. Specialteamet anser att det är viktigt att de i sitt arbete 

med personer med demenssjukdom tar vara på de krav och behov demenssjuke personer har, 

samt att det är deras aktuella tillstånd som blir utgångspunkten för arbetssättet. De 

professionella som intervjuats hävdar således att det blir den hjälpande omgivningens ansvar 

att bemöta demenssjuka vårdtagare på ett individanpassat sätt. Att införa ett Specialteam kan 

med hänseende till deras arbetssätt vara en framgångsfaktor inom vården av demens enligt de 

professionella som intervjuats.  
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6.4 Är Specialteamet unikt? 

Tidigare forskning visar att tre kommuner, nämligen Malmö, Bräcke och Stockholm, utformat 

demensteam för att vårda sin äldre befolkning med demenssjukdom på bästa sätt. Som tidigare 

nämnt är Specialteamet inget demensteam då de berättat att de riktar sitt arbete även mot de 

vårdtagare som lider av psykisk ohälsa eller som har svårt för att motta omvårdnad. De påpekar 

däremot att deras flesta ärenden berör vårdtagare som lider av någon form av demenssjukdom. 

Jag blev därför intresserad av att studera vad det är som skiljer Specialteamet åt från andra team 

som arbetar med personer med demenssjukdom. I min intervju med Adam förklarade han att 

Specialteamet inte vill bli jämförda med andra demensteam då de skapades med syftet att 

åtgärda de avvikelser och klagomål som syntes i hemvårdens arbetssätt. Dock kallas de för 

“Specialteamet” för en anledning och för en bredare uppfattning av hur deras arbete gör dem 

speciella, drog Adam en jämförelse med ett demensteam som finns i Malmö, där detta team tog 

över demenssjuka vårdtagare helt och hållet. 

 

Så gör inte vi. Och jag kan inte prata åt alla demensteam i Sverige,  

men vi implementerades för att höja kompetensen hos befintlig personal  

... och jag vet i Malmö, eftersom vi kollade på Malmö-modellen - vilket kanske  

har ändrats nu med tanke på att det var för några år sen vi implementerades - men  

då uppstod det problem eftersom det blev köbildning till deras demensteam.  

De kan ju inte ta in alla personer med en demenssjukdom. Så där såg man en  

tendens att vårdtagare som ansågs vara lite “besvärliga” skickades till demensteamet.  

Så istället för att lösa det genom att höja kompetensen i grupper skickar man över dem.  

- Adam 

 

För Malmö stad handlade deras problem om att vårdgivarna i deras hemtjänst saknade kunskap 

om demens och hur sjukdomen borde hanteras då det utgjorde ett problem i deras hemvård 

(Åhsberg et al. 2003, s.8). De startade därför ett demensteam för att se om en grupp utbildade 

vårdgivare med mycket kunskap i demens, kommunikation och bemötande skulle främja 

vården när det kom till vårdtagare med demens (Åhsberg et al. 2003, s.9). Det visade sig att 

deras insats hade gjort en skillnad då oron bland deras vårdtagare hade reducerats till skillnad 

från vårdtagarna som befann sig i ordinarie hemvårdsgrupp (Åhsberg et al. 2003, s.18). Detta 

kan möjligtvis bero på att de blev en grupp som la ner all sin tid och energi på en enstaka 

målgrupp med liknande tillstånd.  

 



41	
	

I kunskapsläget ser vi att när kompetensen i demensfrågor höjs och demenssjuka vårdtagare 

blir en prioritering som vårdas av en och samma grupp med berikad kunskap om deras sjukdom 

lyckas de hinder som råder i mötet med dem övervinnas. Det kan vi t.ex. se hos demensteamet 

i Bräcke kommun. I Bräcke var syftet också att höja kompetensen i deras hemvård, därför 

skapade de ett demensteam som utformade sitt arbetssätt efter Socialstyrelsens riktlinjer om 

vård och omsorg vid demenssjukdom (Skoglind-Öhman & Göransson 2014, s.3). Resultatet av 

deras insats likande det resultatet som visades i Malmös demensteam, nämligen att de skedde 

en förbättring i mötet med demenssjuka vårdtagare då de höll sig till ett bestämt arbetssätt, som 

noggrannare sagt var den personcentrerade omvårdnaden (Skoglind-Öhman & Göransson 

2014, s.26). Likt demensteam i Malmö och Bräcke, agerar Stockholms demensteam också som 

en enskild verksamhet som har endast hand om demensärenden. Personalen i deras team är 

specialister i demensfrågor och skapades också med syftet att öka kompetensen som ansågs 

vara behövd inom demensvården (Stockholms Demensteam, u.å).  

 

Vad dessa tre demensteam har gemensamt är att de separerades från ordinarie 

hemvårdspersonal och specialiserade sig i frågan om demens och blev enskilda team som endast 

arbetade med vårdtagare med demenssjukdom. Som vi ser ovan anser Adam att personal i 

ordinarie hemvårdsgrupper bör bli berikade i frågor som har med demenssjukdom att göra så 

att alla vårdgivare lär sig att hantera vårdtagare med kognitiv svikt. Adam menar således att de 

i Specialteamet tror starkt på att förbättringen i omvårdnaden börjar i arbetet med personerna 

som utför bistånden. Som tidigare nämnt, ser Specialteamet ingen poäng i att försöka ändra 

vårdtagaren eftersom det är de som är i behov av hjälpen. Istället anser de att det är vårdgivarna 

som kommer i daglig kontakt med vårdtagarna som ska anpassa sitt sätt att vara, och helst efter 

vårdtagarnas intressen. Syftet med min undersökning är inte att kritisera eller konstatera vilket 

arbetssätt som är bäst, utan poängen är att undersöka om Specialteamets arbetssätt skiljer sig åt 

och om det anses vara eftersträvat av professionella. Specialteamet berättar att deras arbetssätt 

är främjade eftersom det både höjer vårdgivarnas kompetens men även unviker att få sina 

vårdtagare med demenssjukdom att känna sig mindre “normala” då de på grund av sin sjukdom 

placeras under en annan särskild insats.  

 

Det är personalen som vi ska höja ... det hjälper inte att vi i  

Specialteamet är de enda som arbetar kompetent, utan meningen  

är att alla ska höjas och utvecklas samt bli bättre. 

- Maria 



42	
	

 

Man ska vara försiktig med att inte göra någon skillnad.  

Vi, dvs Specialteamet, ingår också i hemvården. Personalen  

ska också känna sig kompetenta och uppskattade. 

- Sara 

 

Detta har Specialteamet förtydligat ytterligare genom att arbeta inkognito. Genom att dölja sin 

identitet och insats, förklarar Specialteamet att de undvikit orsaka deras vårdtagare oro och 

känslan av abnormalitet. Sara berättar att det har även åtgärdat sprickan som orsakades i 

hemvårdsgrupperna när de först implementerades. 

 

Från början var det att inte göra någon skillnad.  

Om man berättade att man kom från Specialteamet  

kunde man orsaka oro och att de känner “Oj, vad är  

det som är fel med mig att jag behöver ett Specialteam?” 

 ... och sen var det också för att inte jämföra Specialteamet  

med de hemvårdsgrupper som framförallt arbetar med vårdtagarna. 

- Sara 

 

Sara förtydligar att Specialteamet går in med motivet att handleda vårdgivare i hur de ska gå 

tillväga med omvårdnaden av en särskild individ. De lägger inte fokus på att ändra vårdtagaren. 

Genom att de arbetar på detta sätt har de inte heller förminskat sina kollegors kompetens. 

 

Det skapade en “Vi och dem”-känsla och  

“tro inte att ni kan komma hit och lära oss någonting.  

Vi har jobbat här i många år”. Så det är så klart känsligt. 

- Sara 

 

Specialteamet har alltså skapats med syftet att förbättra utförandet av vård och omsorg i deras 

kommun och deras arbetssätt är något de vill upprätthålla. I min intervju med Nora och Isak 

kom vi in på diskussionen om Specialteamet och deras arbetssätt och de båda anser att 

Specialteamets tillvägagångssätt är något som kan vara framgångsrikt i omvårdnaden av 

personer med demenssjukdom.   
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Jag tycker att det låter som en fantastisk möjlighet. Det låter jättebra tycker jag.  

Det är ofta kompetens som behövs. Det behövs erfarenhet och det behövs sätt  

och strategier. Det kan då vara bra att ha mött situationen flera gånger för att  

kunna bygga upp sådana bra bemötande strategier. Det krävs arbetssätt  

där man situationsanpassar sitt sätt att vara när man möter olika personer. 

- Nora 

 

Jag tycker att det låter väldigt mycket som Silviasystrarna  

i Malmö stad. Det är undersköterskor som är specialutbildade  

i demenssjukdomar. Utifrån mitt arbete är Silviasystrarna  

ovärderliga just i att de kan handleda hemvårdspersonal  

och hjälpa till i mötet. Men Specialteamet låter som en större  

satsning ... Det tror jag definitivt att individen skulle gynnas av. 

- Isak 

 

6.4.1 Sammanfattning och slutsats 

Vi kan se att Specialteamet skiljer sig åt genom att de inte separerats från ordinarie 

hemvårdspersonal, utan agerar mer som en resurs i hemvården när problem med vårdtagare 

uppstår. Deras uppgift är inte att ta över demensärenden såsom demensteamen i Malmö, Bräcke 

och Stockholm, utan deras uppgift blir att ta reda på vilka problem som är rådande, skriva 

bemötandestrategier och sedan berika sina kollegor som bemöter vårdtagarna med den kunskap 

och kompetens som krävs för att mötet och omvårdnaden ska anpassas efter det som 

vårdtagaren eftersträvar.  

 

Vi kan alltså se att det finns olika sätt att lösa problemen som uppstått i hemvården när det blir 

svårt att förhålla sig till vård och omsorg vid demenssjukdom. Som resultatet visar, är ett sätt 

att skapa specialiserade team som endast fokuserar på demensfrågor, medan ett annat sätt är att 

berika all personal med den kunskap som behövs när demensärenden hanteras. Vi har fått veta 

att Specialteamet uppskattar och föredrar deras arbetssätt då de inte separerar deras vårdtagare 

med demenssjukdom från övriga vårdtagare samt att vårdgivarna inte upplever att de blivit 

förminskade. Att höja kompetensen hos alla vårdgivare, är något som alla mina 

intervjupersoner anser vara en bra och viktig möjlighet.  
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Vi kan även se att det finns ett mönster i hur dessa team har uppkommit. Likt Specialteamet, 

har demensteamen i Malmö, Bräcke och Stockholm också skapats för att åtgärda de brister som 

syntes i deras kommuner i deras arbete med personer med demenssjukdom. Jag anser att denna 

studie inte är tillräcklig för att någorlunda konstatera vilken form av insats som är bäst i relation 

till demensvården och inte heller är det mitt syfte. Dock går det att någorlunda diskutera hur 

dessa team kan komma att bli av relevans och hur deras arbetssätt formas. Detta diskuterar jag 

i kommande avsnitt med hjälp av organisationsteori med fokus på formell struktur som 

utgångspunkt. 

 

6.4.2 Hur arbetssättet formas 

Det är genom de formella systemen som organisationens arbetsprocesser styrs (Lindkvist, 

Bakka & Fivelsdal 2014, s.47). Vanligt för många organisationer är att det finns mål som styr 

deras arbete och är anledningen bakom organisationens existens (ibid.). Formella strukturer 

finns därför till för att agera som verktyg för att de förutbestämda målen ska uppnås (ibid.). 

Med detta konstaterat kan vi få en ökad förståelse för hur deras verksamheter strukturerar 

arbeten för att uppnå sina mål. Som tidigare presenterat, kunde vi se att demensteamen i Malmö, 

Bräcke och Stockholm och Specialteamet i Landskrona skapades som insatser för att se om 

bristerna och avvikelserna som syntes i deras vård om personer med demens kunde bekämpas 

och handskas på ett bättre sätt. Det som vi kan se är att deras förvaltningar tog på sig ansvaret 

att åtgärda de problem som de anser vara hämmande. Formellt strukturerade organisationer är 

politiskt styrda och har en uppsättning huvudregler för hur arbetsprocesserna dirigeras 

(Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s.49). Det som kan vara vanligt för politiskt styrda 

organisationer är att de förhåller sig till de direktiv som ges på statlig nivå då det råder en 

hierarkisk struktur (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s.55), och vad som kan förstås av detta 

är att kommuner, som bedriver organisationer på statens begäran, förhåller sig till det som 

politiker och staten förespråkar. Detta tar oss tillbaka till vård- och omsorgsförvaltningarna i 

Landskrona, Malmö, Bräcke och Stockholm då de kanske såg det som ett krav att införa insatser 

och projekt för att se hur vissa brister kan åtgärdas med tanke på att de är statliga. Men sen 

gäller det att kolla på varje kommun och vad de har råd med. Som vi kan se i organisationsteorin 

finns det kriterier som blir viktiga i praktiken vad gäller formell struktur och kanske till och 

med avgörande för hur arbetssätt utformas (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s.56 ff.). Vilka 

tjänster, funktioner, klienter och geografiska områden organisationens syfte rör sig om blir 

avgörande för hur arbetet och tjänsterna utförs (ibid.). Det som kan förstås här är att vissa 

kommuner kanske har råd med att skapa enskilda team där mycket tid och pengar läggs ned för 
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att specialisera dem, medan andra kommuner har andra resurser att förhålla sig till. I min 

intervju med Adam påpekar han sitt missnöje med att Specialteamet inte uppnått sin fulla 

potential, vilket han förklarar beror på att de högre cheferna prioriterar andra insatser i 

förvaltningen. Adam anser att deras personcentrerade arbetssätt är viktigt, men att den endast 

blir möjlig och effektiv om den inkluderas i förvaltningens direktiv. Adam berättar att de kom 

till med stöd av statliga stimulansmedel för att åtgärda de problem som vårdtagarna visade 

missnöje över.  

 

Specialteamet kom till i grunden för att det var många synpunkter 

 och avvikelser och när det visade sig att dessa avvikelser och synpunkter  

var riktade mot hur vi arbetade ute bland vårdtagarna, kom vi till som  

ett projekt med stöd av statliga stimulansmedel. Och avvikelserna var riktade  

mot alla och inte bara mot de som hade kognitiv svikt. 

- Adam 

 

Adam berättar att resultatet från deras uppföljningar och årsrapporter varit utmärkande, men att 

han anser att de fortfarande inte har nått sin fulla kapacitet eftersom dem inte har blivit en 

grundläggande del i vård- och omsorgsförvaltningen. 

 

... här gör vi ett jättearbete i många timmar för att komma fram  

till en strategi som både gynnar vårdtagare, närstående och personal,  

men att vi inte kan göra fullt ut ... där vi är inne ser vi att man får  

bättre arbetsmiljö i våra undersökningar plus att man får nöjda vårdtagare  

och personal som höjer sin kompetens - för målsättningen är ju att  

man hela tiden måste jobba med de problem som är återkommande  

... om man inte följer upp något, har vi sett att folk faller ifrån  

och till sist är du nästan tillbaka till ruta ett ... man måste vara med hela tiden. 

- Adam 

 

Adam hoppas på att de ska bli en grundläggande faktor i förvaltningens arbete med vårdtagare 

eftersom deras insats har gjort en stor skillnad. Han hävdar dock att arbetssättets effektivitet 

endast är fungerande om den är kontinuerlig. 
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6.5 Professionellas syn på självbestämmanderätt  

Ytterligare en fråga som jag intresserat mig av att studera är hur professionella ser på 

självbestämmanderätten hos personer med demenssjukdom. Från tidigare forskning ser vi att 

det finns en risk för personer med demens att hamna i ett underläge då deras rätt till autonomi 

inskränks på grund av att de blir bundna till de hjälpinsatser som är tillägnade dem (Tamm 

2002, s.39). Alla mina intervjupersoner anser att självbestämmanderätten är grundläggande och 

att den inte ska överskridas. Vid många situationer kan anhöriga och vårdgivare anse att de är 

bäst medvetna om vad deras demenssjuka närstående är i behov av (Ryrstedt 2014, s.333). De 

kanske har en större inblick och är oroliga över de faromoment den demenssjuke kan råka ut 

för på grund av sin kognitiva funktionsnedsättning (ibid.). Så viljan att låta skyddsbehovet gå 

före kan ses som en självklarhet när vissa risker för individens hälsa och liv har 

uppmärksammats (Ryrstedt 2014, s.329). Nora och Isak påpekar att skyddsbehovet kan bli av 

relevans när den individen med demens har utsatt sig själv för livsfarliga omständigheter, men 

även där förklarar de att dem aldrig kan tvinga någon till något. Istället menar de att man kan 

försöka motivera och att det därför är det viktigt att någon form av relation skapas till personen 

i fråga.  

Jag tror att självbestämmanderätten ska på gott och  

ont värnas om väldigt högt inom mitt yrke ... Generellt sett  

väger självbestämmanderätten tyngre än skyddsbehovet  

- till den gränsen att man tänker här kan det förekomma  

stor fara för individens hälsa eller liv. 

- Isak 

 

Självbestämmanderätten är självklar. Den är okränkbar och man  

behöver samtycke ... jag skulle aldrig lämna en person i en skadande  

situation men just i vardagssituationer behöver man ha andra lösningar 

... Det är viktigt att man återkommer och prövar igen. Det är jätteviktigt  

att man rannsakar sig själv och reflekterar över hur man har gjort  

insatsen attraktiv för personen att ta emot den  

- Nora 

 

Specialteamet har en liknande inställning i deras arbete med personer som lider av en 

demenssjukdom. De anser att självbestämmanderätten är okränkbar och att det är deras uppdrag 

att lära känna deras vårdtagare och hur de kan motivera dem till att motta omvårdnad. 
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Självbestämmanderätten är stor och vi måste värna om den i vårt  

arbete ... delaktigheten med den som är sjuk är viktig och  

det gäller att jobba för personcentrerad vård 

- Adam 

 

Självbestämmanderätten värnas oavsett vem vårdtagaren är.  

Vi får inte lov till att tvinga någon till någonting, utan det gäller  

att lyssna. Tackar man nej, så tackar man nej ... vi har inte en  

bemötandestrategi på en handvändning  

- Sara 

 

Med detta menar Sara att det tar tid att veta vad en person med demens är i behov av och hur 

dem önskar att deras omvårdnad ska utföras, eller om de ens överhuvudtaget vill ha en 

vårdinsats. Hon menar att deras uppgift blir att motivera och återkomma. Det är viktigt att ta 

sin tid till att lära känna vårdtagaren. Detta påpekar även Maria då hon menar att 

självbestämmanderätten och den personcentrerade omvårdnaden går hand i hand när de ger 

vårdtagaren utrymme till att själv välja sin väg i omsorgen. 

 

Det gäller att respektera. Ibland måste vi också motivera.  

Vårdtagaren kanske vill att vi kommer en dag, men nästa dag  

vill dem inte har någon hjälp längre, eller så vill dem kanske  

att man kommer efter den femte dagen 

- Maria 

 

6.5.1 Sammanfattning och slutsats 

De professionella ser på frågan om självbestämmanderätt som en självklarhet och anser att 

demenssjukdomen ska inte vara en ursäkt till att självbestämmanderätten utesluts, utan genom 

att anpassa sig till vårdtagaren och dennes intressen bevaras den rättigheten. Kitwood (1997) 

betonar att självbestämmanderätten värnas som bäst när omvårdnaden är individanpassad, 

eftersom vårdgivaren lär känna individen och blir medveten om de behov och önskemål hen 

har. 
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7. Avslutande diskussion 
Syftet med min uppsats var således att ta reda på hur professionella ser på Specialteamets 

arbetssätt med personer med demenssjukdom. Sammanfattat kan vi se att de professionella som 

intervjuats uppskattar det sättet Specialteamet arbetar på. Det som de professionella i min studie 

visar uppskattning för är bl.a. den personcentrerade omvårdnaden som Specialteamet utövar. 

Det framkommer i min analys att det är genom det personcentrerade förhållningssättet som 

Specialteamet kan utforma individanpassade arbetssätt, vilket alla mina intervjupersoner anser 

vara viktigt i mötet med demenssjuka individer. Vi har även fått en ökad förståelse för hur den 

personcentrerade omvårdnaden värnar om den demenssjuke personens självbestämmanderätt, 

vilket de professionella som intervjuades tyckte var viktigt att prioritera eftersom de anser att 

det blir den hjälpande omgivningens ansvar att ta vara på demenssjuka individers rätt till 

autonomi.  

 

Denna studie har varit lärorik att genomföra. Jag har insett att omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom är fortfarande en aktuell fråga då det fortfarande råder diskussioner om hur 

demensvården bör utformas för att den ska omhändertas på bästa sätt. I studien kan vi se att den 

personcentrerade omvårdnaden anses vara en framgångsfaktor just för att den tar vara på 

huvudpersonens behov och självbestämmanderätt. Vidare har jag insett att det är upp till 

organisationen och i vilken mån de gör det möjligt för sig att upprätthålla ett sådant arbetssätt. 

Detta har orsakat en ny fundering hos mig. I studien fick vi se att Specialteamet och 

demensteamen jag presenterat lyckats övervinna de avvikelser som syntes i deras omvårdnad 

men att de gjordes på olika sätt. Specialteamet skiljer sig åt då de agerar som en stödjande resurs 

istället för att avgränsa sig och ta över alla demensärenden. Jag undrar därför vilken arbetsform 

som hade passat demenssjuka vårdtagare bäst. Är det demensteam som tar över demensärenden 

helt eller är det Specialteam som skriver bemötandestrategier åt ordinarie hemvårdspersonal? 

För de personer som intresserar sig av att studera vidare på detta ämne är mitt tips att reflektera 

över vad det faktiskt är som driver människobehandlade organisationer i deras arbete med 

människor. Är det den ekonomiska aspekten eller är det respekten för människovärdet? 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
Informationsbrev om medverkan i en intervjustudie: Implementering av ett specialteam i 

Sveriges äldreomsorg - att motivera klienter sjuka i demens till att acceptera omvårdnad. 

 

Hej! Jag heter Rawan Al-Sharif och är socionomstuderande vid Lunds universitet. Jag har mitt 

examensarbete och har i uppdrag att genomföra en studie som kommer att presenteras i en 

skriftlig undersökning.  

 

Studiens syfte är att undersöka och förstå hur implementeringen av ett specialteam i Sveriges 

äldreomsorg för skillnad för demenssjuka individer som motsätter sig vård och omsorg. 

 

Denna studie kommer att genomföras via en intervju. Intervju beräknas vara 30–40 minuter 

lång. Jag kommer att använda mig av en bandspelare för att spela in intervjun med anledningen 

av att materialet ska skrivas ut och analyseras. Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och enligt 

personuppgiftslagen (1998:204) har du rätt att avbryta din medverkan både under och efter att 

intervjun är genomförd. Som den intervjuade har du rätt att avstå från att besvara de frågor du 

inte vill svara på. Under undersökningens gång kommer det insamlade materialet endast 

behandlas av mig och förvaras inlåst och utom räckhåll för allmänheten. I uppsatsen kommer 

jag att använda mig av referat och citat från intervjuerna, men som den intervjuade kommer du 

att förbli anonym. Vem som besvarar vad kommer ej att framgå i uppsatsen.  

 

Verksamheten kommer inte anonymiseras. Den intervjuande kommer dock att avidentifieras. 

All inspelning kommer att raderas efter att studien är avklarad. Alla insamlade uppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt.   

 

Tack för att du vill medverka i min studie! 

Student: Rawan Al-Sharif 
Socialhögskolan, Lunds universitet 

Box 23, 221 00 Lund 
rawanalsharif94@gmail.com 

Handledare: Anders Östnäs 
Socialhögskolan, Lunds universitet 

Box 23, 221 00 Lund 
ostnasanders@gmail.com 
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Bilaga 2 – Samtyckesblankett 
 

Samtycke till att delta i studien: 

Implementering av ett specialteam i Sveriges äldreomsorg - att motivera klienter sjuka i 

demens till att acceptera omvårdnad. 

 

Jag har skriftligen blivit informerad om studien och samtycker till den. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta den när jag än 

vill utan att ange något skäl. 

 

Min underskrift innebär att jag väljer att delta i undersökningen och att informationen som jag 

givit kommer att bearbetas och handhas. 
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Namnförtydligande 

 

 

 

....................................  

Ort & datum 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 1 (Semistrukturerad) 

 
Bakgrundsfråga: 
Hur kom detta team till? 
 
 

● Hur långt in i utvecklingen av demens kan en person ge lämpliga svar på̊ frågor 
gällande hans/hennes behov av vård och preferenser? 

 
Vad baseras kartläggningen på? 
 
Hur vet ni att ett behov för omvårdnad föreligger för den demente? 
 
Hur mycket hänsyn tar ni till vad den demente förmedlar när ni gör kartläggningen? 
 
 

● Gynnas den demente individen av att ett specialteam i demens implementeras i 
omsorgsförvaltningen? 

 
Vad var anledningen till att denna insats implementerades? 
 
Hur vet ni att insatsen är gynnande? 
 
På vilket sätt har denna insats gjort en skillnad för arbetet med dementa äldre ända sen dess 
implementering? 
 
 

● På vilket sätt skiljer sig ett specialteam från ett vanligt demensteam? 
 
Hur skulle ni beskriva ert arbetssätt och hur skiljer det sig från arbetet i ett vanligt 
demensteam?  
 
Vad krävs för att en beställning ska skickas till er? 
 
Hur och när initieras kartläggningen av den demente? 
 
 

● Hur värnas den dementa individens självbestämmanderätt i utredningen? 
 
Vad väger tyngre - självbestämmanderätten eller skyddsbehovet? 
 
Hur presenterar ni er för den demente när kartläggningen görs? 
 
Ni arbetar inkognito, på vilket sätt värnas den dementes självbestämmanderätt i detta fall?  
 
Hur ser ni på att en utredning görs utan den dementes kännedom? 
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Bilaga 4 - Intervjuguide 2 
 

I min intervju med de som inte tillhör Specialteamet (Semistrukturerad) 

● Vilken roll har du i ditt möte med en demenssjuk individ? 

 

● Hur långt in i utvecklingen av demens kan en person ge lämpliga svar på̊ frågor 

gällande hans/hennes behov av vård och preferenser? 

● Vilka egenskaper är viktiga att erhålla i mötet med en demenssjuk individ? 

● Vad är viktigt att tänka på i mötet med en person som har demens? 

 

● Hur får man den demente individen som inte inser sitt behov av omvårdnad, att inse  

att behovet finns? 

● Hur övervinns kommunikationshindret? 

● Hur upplevs förändringarna av den som är demenssjuk? 

● Vad innebär det att vara en vårdtagare för den som är demenssjuk? 

● Hur erbjuds ett meningsfullt innehåll i den demenssjukes vardag? 

 

● Hur skulle du definiera begreppet självbestämmande? 

● Hur värnas den demenssjuka individens självbestämmanderätt? 

● Vad väger tyngre - skyddsbehovet eller självbestämmanderätten? 

● Finns det situationer där skyddsbehovet ska gå före självbestämmanderätten? 

 

● Anser du att den demente individen gynnas av att ett Specialteam i demens 

implementeras i omsorgsförvaltningen?  

● På vilket sätt gör en personcentrerad bemötandestrategi skillnad för den demenssjuke 

individen och för vårdgivarna som kommer i kontakt med honom/henne? 

 
 


