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Abstract 
 
Authors: Louise Blomberg and Isabelle Bengtsson 
Title (translated from swedish):  “You have to coax”  - A qualitative study regarding 
how carers relate to consent when working with people with dementia.  
Supervisor: Peter Hultgren 
Assessor: Torbjörn Forkby 
 
The aim of this study was to get an increased understanding regarding how carers relate 
to consent while working with people who has dementia. The study asks the following 
questions: How does the carers understand the concept of consent associated with 
giving care to people with dementia? What is considered by the carers in connection to 
consenting to caregiving by people with dementia? And lastly, how does consent 
mediate between carers and people with dementia? It had a hermeneutic and qualitative 
scientific approach. The data was collected through three focus groups with carers and 
then analyzed according to Jens Rennstam and David Wästerfors (2015) method of 
analysis. The theoretical analysis was performed with three different theoretical aspects 
called: Scope for action and relationship, Being a client and relational power. The 
authors of the theoretical aspects were Kerstin Svensson, Eva Johnsson and Leili 
Laanemets (2014), Roine Johansson (2007), Katarina Jacobsson, Joakim Thelander and 
David Wästerfors (2010) and also Mats Franzén (2010). The main conclusion of this 
study was that the carers used body language and had to phrase their questions well 
towards the people with dementia regarding if they consented to let them help or not. 
The relationship between carers and the people with dementia was vital - without it 
consent was very hard to reach.  
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Förord 
 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till deltagarna av denna studie för att ni har 

tagit er tid att delta. Utan er hade studien inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även 

tacka de enhetschefer som har varit behjälpliga i att upprätta kontakt med studiens 

deltagare.  

 

Vidare vill vi tacka vår handledare Peter Hultgren och andra studenter i vår 

handledningsgrupp. Era tips och reflektioner har varit av stort värde. Vi vill även tacka 

er för en god miljö under handledningstillfällena och för att ni bidragit till att lätta upp 

stämningen under tuffa perioder.  

 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och att vi har stöttat varandra i 

denna skrivprocess.  

 

Tack! 

Louise Blomberg och Isabelle Bengtsson 
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1  Inledning 
Jonas Nordh (2016) skriver i sin avhandling att de svenska policydokument som berör 

personer med demens ofta grundas i medicinska perspektiv. Detta menar han är 

problematiskt eftersom det skulle vara fördelaktigt att presentera ytterligare synvinklar 

för att synliggöra gruppen. Med den här studien vill vi undersöka ett av dessa andra 

perspektiv, nämligen en social aspekt av arbetet med personer med demens. Genom det 

ämnar vi bredda kunskapen bortom det medicinska perspektivet.   
 

1.1  Problemformulering 

 

I en rapport av Socialstyrelsen (2017a) framkommer det att den vård och omsorg som 

personer med demens får regleras av socialtjänstlagen, hälso-och sjukvårdslagen och lag 

om stöd och service till vissa funktionshindrade. Denna studie kommer fokusera på de 

två förstnämnda lagarna. De olika lagarna utgår från den enskildes självbestämmande-

rätt vilket innebär att det ska finnas samtycke för den vård och omsorg som ges. I 

huvudregel ska alltså vården och omsorgen inte gå emot den enskildes vilja genom 

användning av tvång- eller begränsningsåtgärder (Socialstyrelsen 2017a). Enligt 

Socialstyrelsen definieras samtycke enligt följande: “frivillig, särskild och otvetydig 

viljeyttring genom vilken en person som tillfrågats om något, efter att ha fått 

information, godtar det frågan gäller” (Socialstyrelsen termbank 2009). Nordh (2016) 

menar att självbestämmanderätten kan vara problematisk i samband med givande av 

omsorg till personer med demens. Eftersom personer med demens ibland inte har 

sjukdomsinsikt kan det leda till att frivilligheten som krävs för att omsorg ska ges inte 

uppfylls och arbetet utförs därför utan lagstöd.   

 

I en annan rapport från Socialstyrelsen (2015) vilken berör vård och omsorg om 

personer med nedsatt beslutsförmåga framkommer det att samtycke tolkas utifrån 

observationer huruvida den enskilde accepterar insatsen eller inte. Detta innebär att det 

förekommer att omsorgspersonalen utför vården och omsorgen baserat på antaganden 

kring vad personen med demens vill. År 2002 tillsatte Socialdepartementet på uppdrag 

av regeringen en arbetsgrupp, kallad demensarbetsgrupp, som hade i uppgift att ge en 

bild av den dåvarande situationen för personer med demens samt synliggöra de områden 

där utveckling behövdes. I sin rapport som publicerades år 2003 beskriver de hur den 
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vård personer med demens får ibland kan strida mot gällande lag. Olika åtgärder 

motiveras som till skydd för personer med demens men rapporten påvisar hur dessa 

åtgärder snarare används på rutin och till och med går emot självbestämmandet som 

lagarna utgår från. Omsorgspersonalen måste göra etiska bedömningar i sitt arbete 

eftersom arbetet ibland kan innebära att personen med demens begränsas mot dennes 

vilja i syfte att skydda hen (Departementsserie 2003:47).  

 

Socialstyrelsen (2017a) skriver om hur personer som saknar beslutsförmåga ibland kan 

ha en god man eller förvaltare men att dessa inte har någon större rättslig befogenhet 

vad gäller att ge samtycke i den enskildes ställe när det handlar om vård- och 

omsorgssituationer. Inte heller anhöriga till personen med demens har någon rättslig 

befogenhet att ge samtycke i den enskildes ställe. Däremot menar Margaret Mills (2017) 

att det finns ett maktspel mellan personen med demens, dess anhöriga, socialarbetare, 

tjänsteleverantörer, geriatriker. Synen på vad som är det bästa för personen med demens 

tenderar att skilja sig mellan de olika aktörerna.  

 

Det har framkommit att en av de stressigaste delarna av omsorgsarbete är det arbete som 

berör personer med demens som uppvisar aggressivt beteende. I en studie av Lisbeth 

Kristiansen, Ove Hellzén och Kenneth Asplund (2006) uppger omsorgspersonal att de 

tyckte det var viktigt med tålamod i arbetet eftersom det krävdes för att kunna 

uppmuntra och motivera omsorgstagarna1 till att samarbeta, vilket i sin tur krävde 

mycket av omsorgspersonalens energi. Omsorgspersonalen uppgav att hur mycket 

energi de hade varierade från dag till dag, vissa dagar hade de mindre energi till att vara 

tålmodiga med omsorgstagarna än andra. Det framkom även att omsorgspersonalen 

ibland ansåg sig behöva använda våld mot omsorgstagarna, vilket de hade dåligt 

samvete över. De flesta av deltagarna i studien visade på en önskan om att omsorgs-

tagarna skulle få leva ett värdigt liv (ibid.). 

 

Med tanke på saknaden av andra perspektiv än det medicinska vilket presenterades 

genom Nordh (2016) inledningsvis i denna studie går det att se att det är av stor vikt att 

undersöka hur omsorgspersonal förhåller sig till samtycke när de arbetar med personer 

med demens. Eftersom det är ett perspektiv vilket inte berör den medicinska aspekten 

                                                
1 Omsorgstagare innebär i denna studie den äldre person som mottar kommunal vård och omsorg 
(Socialstyrelsen 2006).  
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kommer denna studie att tillföra utökad förståelse för den sociala aspekten av 

omsorgspersonalens arbete med personer med demens. Vi ser hur personer med demens 

blir en utsatt grupp i samhället just på grund av den kognitiva svikt som innebär att de 

inte kan uttrycka sina behov i alla lägen. Vi har visat på en problematik som kan uppstå 

när personer med demens ska samtycka eller fatta beslut om sin vård och omsorg och 

även hur det kan leda till att omsorgspersonalen kringgår gällande lagar om samtycke i 

sitt arbete. Omsorgspersonalen står inför etiska dilemman eftersom kravet på samtycke 

och självbestämmande styr enligt lag samtidigt som viljan om att skydda personen med 

demens från skada finns. Vi ämnar därmed undersöka vad omsorgspersonal tar i 

beaktande när de utför hjälpinsatser till personer med demens och vad de baserar 

samtycket på.   

 

1.2  Syfte  
 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur omsorgspersonal förhåller 

sig till samtycke när de arbetar med personer med demens.  

 

1.3  Frågeställningar  

 

•   Hur förstår omsorgspersonal begreppet samtycke i samband med vård och 

omsorg hos personer med demens?  

•   Vad tas i beaktande av omsorgspersonal i samband med samtycke till vård och 

omsorg hos personer med demens? 

•   Hur förmedlas samtycke mellan omsorgspersonal och omsorgstagare?  

 

1.4  Avgränsningar  

 

Denna studie har avgränsats till att studera omsorgspersonalens synvinkel av 

forskningsproblemet. Studien har avgränsats till omsorgspersonal som arbetar med 

omsorgstagare som dels är 65 år eller äldre och som även har beslut beviljat genom 

socialtjänstlagen (2001:453). Anledningen till att denna studie har begränsats utifrån 

ålder på omsorgstagare är för att sjukdomen demens är mest förekommande hos äldre 

personer (jmf Demenscentrum 2016). Personer med demens som har hjälp beviljad 



  
 

8 

genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) representeras 

därmed inte i denna studie. Eftersom lagen om framtidsfullmakter (2017:310) inte 

påverkar den nutida situation som omsorgstagare och omsorgspersonal befinner sig i 

angående samtycke har studien avgränsats från denna lag. Studien har ämnat få en ökad 

förståelse för hur omsorgspersonalen förhåller sig till samtycke när de arbetar med 

personer med demens vilket innebär att det är den nutida situationen som studeras.  

 

1.5  Bakgrund och definition  

 

Nedan presenteras bakgrundsinformation och definition om sjukdomen demens, 

självbestämmanderätt, äldreomsorg samt omsorgspersonal, eftersom dessa områden är 

av relevans för denna studie. Varje avsnitt presenteras med anledning av att ge en bild 

av de grundläggande begreppen som tillhör detta ämnesområde. Avsnittet 

Demenssjukdom presenteras med anledning av att ge en bild av vad sjukdomen demens 

innebär och därmed ge en bild av den eventuella problematik eller det hjälpbehov 

omsorgstagarna som omsorgspersonalen ger vård och omsorg till har. 

Självbestämmanderätt och samtycke är ett avsnitt menat att definiera vad denna studie 

utgår från när begreppen självbestämmande eller samtycke benämns. Det sista avsnittet 

kallas Äldreomsorg och omsorgspersonal och beskriver och definierar vad det innebär 

att arbeta som omsorgspersonal. Avsnittet ger även en allmän bakgrundsinformation om 

äldreomsorgen eftersom det är inom det området som omsorgspersonalen, som är denna 

studies deltagare, arbetar.   
 

1.5.1  Demenssjukdom  

 

Sjukdomen demens beskrivs som mer förekommande hos äldre personer än hos yngre 

men det är inte en del av ett naturligt åldrande (Demenscentrum 2016). Enligt 

Statistiska centralbyrån (2015) förväntas antalet äldre personer i Sverige stiga de 

kommande fyrtio åren på grund av att livslängden ökar. Med äldre person menas en 

individ som är 65 år eller äldre (Socialstyrelsen 2017b). Gruppen av individer med 

sjukdomen demens innefattar cirka 130 000 - 150 000 personer. I samband med att 

livslängden ökar förväntas också antalet personer med demens stiga markant de 

närmaste åren. Socialstyrelsen (2017a) beskriver demens som att individen har en 

kognitiv svikt vilket i sig beror på sjukdom i hjärnan. Personer med demens kan ha en 
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påverkad förmåga till att fatta beslut men förmågan kan variera från dag till dag. Den 

vård och omsorg personer med demens får ska vara personcentrerad och anpassas efter 

individen (Socialstyrelsen 2017a).  
 

Kristiansen, Hellzén & Asplund (2006) beskriver hur symptom som uppstår på grund av 

demens kan delas in i tre olika områden: neuropsykologisk eller kognitiv problematik 

vilket kan innefatta exempelvis minnesförlust eller afasi. Det andra området av 

symptom är påverkan av beteendet hos personen med demens vilket i sig kan innebära 

att individen kan bli bland annat aggressiv, deprimerad eller få psykoser. Det sista 

området symptom av de tre innebär att personen med demens mister sin förmåga att 

utföra de dagliga behoven och aktiviteter.  

1.5.2  Självbestämmanderätt och samtycke  

 

Socialtjänstlagen 1 kap 1 § anger att den hjälp socialtjänsten ger ska grundas i respekt 

för människors självbestämmanderätt samt integritet  (2001:453). Den vård och omsorg 

som ges ska alltså grundas i självbestämmande och integritet. Frågan om hurvida en 

individ kan samtycka väcks i samband med att en person har nedsatt beslutsförmåga. 

Som tidigare nämnts i denna studie kan en person med nedsatt beslutsförmåga ha en 

förvaltare eller god man till hjälp. En god man eller förvaltare kan dock endast ge sina 

åsikter om personen med nedsatt beslutsförmåga eftersom hen saknar laga rätt att 

samtycka i dennes ställe när det handlar om personligare situationer (Socialstyrelsen 

2017a).  

 

1.5.3  Äldreomsorg och omsorgspersonal  

 

Eftersom det är till störst del äldre personer som drabbas av sjukdomen demens kommer 

här presenteras ett avsnitt om äldreomsorg. Det är kommunens ansvar att äldre som är i 

behov av bistånd i form av omsorg får det. Den omsorg som ges är exempelvis genom 

insatser såsom hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende eller dagverksamhet 

(Socialstyrelsen 2017b). Den vård och omsorg personer med demens får ska vara 

personcentrerad och anpassas efter individen (Socialstyrelsen 2017a).   
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Nationalencyklopedin (u.å.a) definierar hemtjänst genom att beskriva hur det ofta ges i 

form av hjälp med städning, matlagning och personlig service. Vid behov kan 

omsorgstagaren få hjälp genom särskilda boendeformer såsom äldreboende. 

Socialstyrelsen (2006) beskriver det arbetet omsorgspersonal utför som indelat i fem 

områden vilka berör omsorg, det sociala, hushåll, det medicinska samt det 

administrativa. Arbetsuppgifterna innefattar att omsorgspersonalen hjälper omsorgs-

tagaren att exempelvis duscha, klä sig och få i sig mat. Denna grupp innefattas av 

vårdbiträden och undersköterskor (Socialstyrelsen 2006). Med omsorgspersonal menar 

denna studie de som utför ovan nämnda hjälp och arbetar inom kommunal 

äldreomsorg.   
 

Den vård som omsorgspersonal utför styrs av hälso-och sjukvårdslagen vilken säger att 

vården ska vara god. Omsorgspersonalen utför även omsorgen vilken sker via 

socialtjänstlagen och likt uttrycket god vård ska omsorgen utföras med god kvalité. För 

att uppnå god vård och omsorg presenteras fem områden som ska uppfyllas. Vården och 

omsorgen ska vara kunskapsbaserad vilket innebär att det arbete som utförs ska grundas 

i kunskap, vilket kan innefatta både vetenskaplig kunskap och erfarenhet. Vidare ska 

den vara säker med vilket menas att eventuella risker förebyggs för att omsorgstagaren 

ska få möjlighet till självbestämmande. Individanpassad vård och omsorg ska 

möjliggöra att omsorgstagarens enskilda behov ska synliggöras och den ska även vara 

jämlik genom att finnas till under samma förutsättningar för alla omsorgstagare. 

Slutligen ska den vara tillgänglig i den bemärkelsen att vården och omsorgen inte ska 

behöva väntas på under oskäligt lång tid (Socialstyrelsen 2017b).  

 

2  Tidigare forskning  
 
För att hitta relevant forskning till denna studie har sökmotorerna SwePub, Libris, 

Social services abstract samt Socialvetenskaplig tidskrift använts. De sökord som 

användes var consent, dementia, care assistant, demens, äldreomsorg samt samtycke. Vi 

har i första hand avgränsat oss till forskning som är publicerad inom ämnesområdet 

socialt arbete, men har även funnit forskning som inriktar sig mot hälso- och sjukvård 

användbar. För att skapa förståelse för hur omsorgspersonal förhåller sig till samtycke 

när de arbetar med personer med demens kommer vi nedan presentera tidigare forskning 

som berör ämnet. Vi har tidigare beskrivit hur omsorgsarbetet grundas i och utgår från 

ett samtycke som möjliggör att hjälp kan ges. Vi har även tagit upp problem med 
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alternativa metoder för samtycke när personen med demens inte har ansetts förmåga att 

samtycka.  

 

Nedan kommer tre ämnen att presenteras vilka är uppdelade i förmåga till beslut och 

samtycke, arbete med personer med demens samt andra aktörers inflytande. I 

inledningen av denna studie belyses komplikationer kring när personer med demens 

samtycker vilket är anledningen till att avsnittet förmåga till beslut och samtycke 

ämnesområde valdes. Eftersom samtycke inte enbart är avgränsat till situationer när 

socialtjänstlagen används utan är ett brett begrepp avgränsades den tidigare forskning 

inte endast utifrån socialarbetets synvinkel. Arbete med personer med demens som 

ämnesområde valdes eftersom det ger en bild av de svårigheter som kan finnas kring 

arbetet men även hur bemötandet kan se ut. Avsnittet andra aktörers inflytande valdes 

på grund av att det i problemformuleringen framgick att det inte enbart är personen med 

demens själv som påverkar beslut kring den omsorg hen kommer få utan flera olika 

aktörer kan spela in. 
 

2.1  Förmåga till beslut och samtycke  

 

Ruth Landau (1996) beskriver den problematik som kan uppstå när samtycke skall 

inhämtas från anhöriga angående organdonation när en individ har avlidit. Trots att 

författarens studie utgår från organdonation är den passande även för denna studie på 

grund av att den representerar en situation likt denna studie gör när individ möter 

myndighet.  I studien listas sex kriterier för att samtycke ska anses giltigt. Trots att 

studien berör organdonation är den passande för denna studie, eftersom kriterierna även 

går att applicera på andra situationer som berör samtycke. Dessa kriterier är enligt 

Landau (1996, s.435): 

 

·      Klienten måste ha förutsättningar till att kunna ge sitt samtycke. 
·      Klienten får inte bli tvingad eller manipulerad till att ge samtycke. 
·      Informationen som klienten baserar sitt beslut till samtycke på måste vara 

korrekt. 
·      Samtycket måste ges till specifika procedurer. 
·      Formerna som samtycke ges på måste vara giltiga. 
·      Klienten har rätt att vägra ge samtycke samt att återkalla sitt samtycke. 
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I sin avhandling studerar Nordh (2016) bland annat om hur personer med demens 

porträtteras i svenska policydokument. Vidare undersöks även hur det som står skrivet i 

policydokument överförs till det sociala arbetet som biståndshandläggare utför. 

Personer med demens beskrivs utifrån den eventuella omsorg de behöver och huruvida 

de kan ta beslut på egen hand. I studien presenteras självbestämmanderätten som 

problematiskt när det rapporterats att personer med demens ofta inte har sjukdomsinsikt 

vilket leder till att den frivillighet som krävs för att få omsorg inte uppnås. För 

socialarbetet innebär det att det inte finns lagstöd för att ge omsorg till en person med 

demens samtidigt som behovet bedöms finnas. Resultatet av situationen, konstaterar 

Nordh (2016), blir att socialarbetarna får komma fram till egna lösningar. 
 

Jennifer Moye, Michele J. Karel, Armin R. Azar och Ronald J. Gurrera (2004) jämför 

förmågan att ta beslut kring behandling hos personer med och utan demenssjukdom. 

Gruppen individer med sjukdomen demens innefattar i deras studie mild till måttlig 

demens. Tre instrument beskrivs användas för att jämföra förmågorna hos de två 

grupperna. Instrumenten innefattar att individen som medverkar i studien får en 

hypotetisk diagnos på sjukdom och möjlig behandling presenterat för sig vilket 

individen sedan ska resonera utifrån vilket val denne skulle göra. Förmågan individen 

har som medverkar i studien bedöms utifrån hur väl denne resonerar kring den 

hypotetiska diagnosen och behandlingen. Studien resulterade i att gruppen individer 

med demenssjukdom främst höll sig inom vad studien definierar som normal förmåga 

att ta beslut. De flesta individer med mild demens kan delta och har förmågan att ta 

beslut kring behandling men sjukdomen kan påverka förståelsen till viss del. Studien 

trycker på att det är av stor vikt att se till anledningen en individ med demenssjukdom 

ger till sina val vid exempelvis medicinska behandlingar (ibid.). 

 

Precis som Moye, Karel, Azar och Gurrera (2004) skriver menar Steven R. Sabat (2005) 

att det är viktigt att se till vad individen baserar sina val på. I sin artikel skriver han om 

att individer med Alzheimers sjukdom2 baserar sina val och sitt agerande på den mening 

som situationen de befinner sig i för tillfället har för dem. De kan ha problem med 

språkliga aspekter, att utföra enkla beräkningar och att koordinera sina rörelser, samt att 

minnas sådant som nyligen hänt. Trots detta kan de fortfarande ha en förmåga att känna 
                                                
2 Alzheimers sjukdom är den mest förekommande typen av demens (1177 Vårdguiden 2017).  
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känslor som stolthet och skam, samt oro för sitt eget och andras välbefinnande. Brister i 

minne och rörelsekoordination har inte en direkt påverkan på individens beslutsförmåga 

angående beslut som gäller långsiktiga värderingar och åsikter. 

 

Sabat (2005) menar att vi behöver vara försiktiga när vi avgör om en individ som blivit 

diagnostiserad med Alzheimers sjukdom saknar förmåga kring något. Det finns en 

tendens till att andra blir påverkade av det faktum att individen är diagnostiserad med 

sjukdomen, och beteende som egentligen är normalt anses istället vara en följd av 

sjukdomen. Om en individ med Alzheimers sjukdom tvingas till något mot sin vilja 

finns det risk för att individen tar skada. Vi måste därför också vara försiktiga i hur vi 

förhåller oss till sådana situationer. Det finns tillfällen när det kan vara nödvändigt för 

individens eller omgivningens säkerhet att göra inskränkningar på individens 

handlingsutrymme. Vi bör dock vara medvetna om att detta kan påverka individens 

psykiska välmående som om denne har upplevt en betydande förlust och vi bör därför 

bemöta och behandla individen därefter (ibid.).  

 

2.2  Arbete med personer med demens   

 

Allyson M. Washburn och Melanie Grossman (2017) beskriver hur personcentrerad 

omsorg har sin grund i viljan om att skapa omsorg av kvalité för olika grupper, bland 

annat innefattande äldre människor med en hälsosituation som påverkar vardagen. 

Artikeln presenterar två synsätt på personcentrerad omsorg varav den första utgår från 

omsorgstagarens värderingar och åsikter. Det är individens vilja som spelar in vad gäller 

hur mycket eller lite beslutstagande hen vill ta. Relationen beskrivs som en viktig del av 

omsorgen. Det andra perspektivet av personcentrerad omsorg presenterar vikten av att 

se världen ur omsorgstagarens perspektiv samt se möjligheter till socialisering och 

aktiviteter som leder till att omsorgstagaren kan växa och utvecklas. Ett exempel på 

detta kan vara att involvera familjemedlemmar samt erbjuda möjlighet till delat 

besluttagande. Även här ligger fokus på relationen och man trycker på att den ska ta lika 

stor plats som själva omsorgsinsatserna. Artikelförfattarna menar att det är viktigt att 

förbereda socialarbetare inför att skapa en relation med omsorgstagaren och att det 

bygger på de grundläggande principerna som finns hos professionen. Författarna till 

artikeln rekommenderar att omsorgsgivaren är empatisk och tillför ovillkorlig positivitet 

i sitt arbete med omsorgstagaren (ibid.). 
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Sverige saknar nationella strategier vad gäller personer med demens, vilket 

problematiseras av Nordh (2016) som menar att det leder till en risk för att missa en stor 

del av de olika förutsättningarna vad gäller att leva i samhället för personer med 

demens. Studien kommer även fram till att personer med demens beskrivs enligt en 

negativ stereotyp i policydokument eftersom tyngd ofta läggs på att gruppen är en börda 

både för sig själv men även för närstående och samhället i stor. Som tidigare nämnts 

grundas policydokument som berör personer med demens i medicinska perspektiv 

vilket är problematiskt eftersom det skulle vara fördelaktigt att presentera ytterligare 

synvinklar för att synliggöra gruppen. Nordh (2016) menar i sin studie att saknaden av 

nationella strategier och styrning leder till att det skapas mer lokala arbetsmetoder. Hur 

det sociala arbetet utformas kan skilja sig från kommun till kommun vilket leder till en 

påverkan av individens rättssäkerhet. 
 

2.3  Andra aktörers inflytande   

 

Likt det Nordh (2016) menar om att lokala arbetsmetoder skapas skriver även Mills 

(2017) att det sociala arbetet kan variera från situation till situation. I sin studie har 

Mills (2017) undersökt olika fall i Australien där det ansågs nödvändigt att personer 

med demens behövde en vårdnadshavare. Studien visade att det fanns olika syn på 

anhörigas åsikter från socialarbetarnas sida. I ett av fallen var socialarbetarna lyhörda 

för vad de anhöriga hade för åsikter och de anhöriga fick genom detta en större roll i 

beslutsfattandet. I andra fall ansågs inte de anhöriga ta ansvarsfulla beslut och de 

anhöriga fick därmed mindre att säga till om. 

 

Mills (2017) menar att det finns ett maktspel mellan socialarbetare, tjänsteleverantörer, 

geriatriker och klienten och dennes anhöriga. När det gäller personer med demens 

tenderar socialarbetare att se personens bästa annorlunda mot hur de anhöriga gör. De 

anhöriga ser ofta att individens bästa är sammankopplat med dem själva, medan 

socialarbetare inte väger in personens sociala liv i frågan. Vad som anses vara ett behov 

är subjektivt och kan tolkas på många olika sätt. Vid riskbedömning fokuserade 

samtliga socialarbetare på fysiska beteenden snarare än den psykiska hälsan. Även här 

skiljde sig professionellas åsikter från de anhörigas. För socialarbetarna var riskfaktorer 

sådant som innebar till exempel fall medan de anhöriga istället menade att riskfaktorer 



  
 

15 

var till exempel en minskad självkänsla eller en förlust av partner (Mills 2017). 

Washburn och Grossman (2017) menar dock att ett sätt att skapa en personcentrerad 

omsorg är att involvera familjemedlemmar samt erbjuda möjlighet till delat 

beslutstagande. Avslutningsvis lyfter Landau (1996) frågan om vilken av de anhöriga 

som förväntas ge samtycket. 

 

2.4  Sammanfattning av tidigare forskning  

 

Den tidigare forskning som ovan har presenterats visar på en komplex bild av hur en 

person med demens ges en rättssäker vård och omsorg med tanke på den problematik 

som kan finnas vid samtycke. Sammanfattningsvis har avsnittet Förmåga till beslut och 

samtycke presenterat olika synsätt kring personer med demens och deras förmåga till att 

fatta beslut och samtycka. Det är av vikt att se till individen och dess förmåga från 

situation till situation. I avsnittet Arbete med personer med demens presenterades vikten 

av relationsskapande mellan omsorgstagare och socialarbetare för att skapa en 

personcentrerad omsorg. Det har framkommit att socialarbetare får komma fram till 

egna lösningar i arbetet. I det avslutande avsnittet Andra aktörers inflytande har 

anhörigas och andra aktörers roll berörts samt hur stor eller liten den kan vara. Det har 

också visats på att det finns ett maktspel mellan olika aktörer. 
 

3  Teoretisk utgångspunkt 
 

Denna studies frågeställningar är enligt följande: Hur förstår omsorgspersonal 

begreppet samtycke i samband med vård och omsorg hos personer med demens? Vad 

tas i beaktande av omsorgspersonal i samband med samtycke till vård och omsorg hos 

personer med demens? Hur förmedlas samtycke mellan omsorgspersonal och omsorgs-

tagare? För att kunna analysera insamlad data och därmed besvara dessa fråge-

ställningar har vi utifrån tidigare forskning valt en teoretisk ram. Den teoretiska ram 

som presenteras kommer användas för att tolka och analysera den data som samlas in. 

Detta teoriavsnitt delas in enligt följande områden: Handlingsutrymme och relation, Att 

vara klient samt Relationell makt. Samtliga områden berör på olika sätt begreppet 

relation vilket kommer vara en central del av analysen. Författarna har använt ordet 

klient för att beskriva det vi i denna studie har kallat för omsorgstagare. På grund av det 
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kommer vi i detta avsnitt använda oss av ordet klient likt författarna eftersom vi inte vill 

riskera att förändra den teori som presenteras genom att byta ut väsentliga ord och 

begrepp.   

 

3.1  Handlingsutrymme och relation  

 

Kerstin Svensson, Eva Johnsson och Leili Laanemets (2014) beskriver hur 

handlingsutrymmet begränsas utifrån den ramen organisationen befinner sig inom. 

Handlingsutrymme kan innefatta möjligheten att göra val baserat på den kunskap som 

finns. För en socialarbetare kan existensen av handlingsutrymme innebära att 

socialarbetarens egna värderingar och intressen blir det som påverkar valen som görs 

inom ramen för handlingsutrymmet. Omvärldens uppfattning och förståelse av det 

sociala arbete som utförs kan även det påverka handlingsutrymmet genom att påverka 

både på individnivå men även politiskt sett. Handlingsutrymme beskrivs som ett 

neutralt begrepp eftersom det är ofrånkomligt inom socialt arbete och arbete med 

människor eftersom deras behov kan vara svåra att förutsäga. Reglerna inom en 

organisation, menar författarna vidare, kan beskrivas som tolkningsbara vilket även det 

leder till ökat utrymme för handling.  
 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2014) menar vidare att mötet mellan klient och den 

professionelle innefattar dels en given roll men även känslor och tankar. Relation 

innebär att människor förhåller sig till varandra vilket inte alltid behöver innebära att 

relationen betonas av känslor, utan den kan också ge ett neutralt uttryck. Inom socialt 

arbete betonas åtminstone till en början relationen av det förhållande som finns mellan 

en socialarbetare och klient. Känslomässig relation kan uppstå med tiden. För att det ska 

uppstå en relation mellan den professionelle och klienten krävs det att båda parter 

existerar. Den professionelle är ingenting utan klienten och samma sak gäller för 

klienten gentemot den professionelle.  
 

Den relation som uppstår i samband med att omsorg ges skapas främst ur 

återkommande kontakter. En omsorgsrelation kan uppstå även när klienten inte vill att 

kontakten ska finnas men exempelvis den professionelle driver fram relationen. Omsorg 

om varandra och omsorg om andra skiljs åt eftersom den förstnämnda kan beskrivas 

som en symmetrisk relation medan den sistnämnda är asymmetrisk. I en asymmetrisk 
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omsorgsrelation delar inte omsorgsgivaren problematiken med omsorgstagaren och en 

beroendeställning kan uppstå. I samband med att en asymmetrisk omsorgsrelation 

uppstår kan det skapas en förväntan om att visa sympati och tacksamhet. Den klient som 

inte är villig till att få omsorgen kan uppfattas besvärlig. Inom en omsorgsrelation som 

är asymmetrisk är det av vikt att bevara empati och etik när hjälpen ges. I en 

omsorgsrelation kan det uppfattas som att omsorgen ges likt en gåva till klienten och 

klienten kan i sin tur inte ge tillbaka denna gåva (Svensson, Johnsson och Laanemets 

2014). 

 

3.2  Att vara klient 

 

Roine Johansson (2007) skriver om hur relationen till klient har en så kallad dubbel 

karaktär vilket innebär att relationen dels är två personer emellan men även mellan 

organisation och klient. På grund av människans komplexitet kan organisationen inte ha 

en relation till en hel individ, utan för att möjliggöra detta måste individen förenklas 

genom att omvandla denne till en klient. När en individ blir till en klient väljs vissa 

egenskaper ut vilka är kopplade till organisationen. 

 

Likt det Johansson (2007) beskriver om hur människor förenklas och därmed blir till en 

klient menar Katarina Jacobsson, Joakim Thelander och David Wästerfors (2010) med 

en sociologisk teori att klienter skapas när den professionelle talar om och med dem. 

Hur talet förs kring klienter har en stor inverkan och tar stor plats. Det går inte att skilja 

mellan de problemen en klient har och hur den professionelle uttalar sig kring dem. Det 

kan förekomma variationer mellan olika arbetsplatser och vad som anses vara ett 

korrekt sätt att prata om klienter. Uttrycket klient skapas utifrån hur människor talar om 

det. Hur klienten beskrivs av de professionelle kan leda till och påverka hur den 

eventuella hjälpen kommer utformas. För det sociala arbetet kan det innebära att 

klienten sorteras utifrån den problematik som hen har för att sedan utifrån den 

kategoriseringen få en speciell insats erbjuden. Det kan betraktas som framgång att 

lyckas kategorisera in klienter tillräckligt bra för att kunna ge rätt insats eller hjälp. Att 

vara klient kan förstås utifrån begreppen social typifiering och social interaktion vilka 

presenteras nedan. 
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3.2.1  Social typifiering 

 

Sättet det talas om klienter kan förstås utifrån begreppet social typifiering vilket är ett 

begrepp som utgår från en process som människor går igenom när de möter andra 

människor. Människor och de handlingar de utför kategoriseras till så kallade sociala 

typer vilket påverkar hur människor förhåller sig till varandra. När en människa 

typifierar en annan människa skalar denne ner individens egenskaper och unika drag till 

en faktor som blir det som definierar, eller typifierar, individen (Jacobsson, Thelander & 

Wästerfors 2010). 
 

Jacobsson, Thelander och Wästerfors (2010) ger exemplet att en människa kan 

typifieras som kriminell om denne har utfört något som bryter mot gällande lag. Olika 

grupper, exempelvis en arbetsplats, skapar egna sociala typer utifrån den situation de 

befinner sig i och använder sedan dessa typer för att beskriva och förstå andra 

människor. Vissa typifieringar blir accepterade i högre grad än andra, exempelvis 

sociala typer kopplade till arbete med klienter och patienter. Social typifiering beskrivs 

som ett grundläggande beteende hos människan. 

 

3.2.2  Social interaktion 

 

Ovan har det talet som förs om klienter presenterats som att vara en stor del av det 

sociala arbetet. Även vikten av hur interaktionen ser ut med klienten poängteras, vilket 

kan förstås utifrån begreppet social interaktion. Jacobsson, Thelander och Wästerfors 

(2010) presenterar begreppet genom att likställa det med socialt samspel. Ett minimerat 

exempel på social interaktion är när en människa, aktör, utför en handling som sedan får 

någon form av gensvar från en annan människa. Sociala interaktioner kan betonas av 

olika känslouttryck. Författarna ger exempel på en interaktion vilken består i samarbete 

och harmoni men poängterar att det inte nödvändigtvis måste se ut så. Att bråka och 

utföra kamp människor emellan är även det en social interaktion. 

 

En social interaktion kan bestå av samtal och kroppsspråk vilket innefattar exempelvis 

gäspningar och kroppshållning som utförs av människor. Kroppsspråket, gesterna, har 

ofta en uttalad betydelse när de presenteras i samband med en social interaktion. Först 

när en gest presenteras och mottagaren sedan besvarar den uppstår betydelsen av själva 
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gesten. Ovan presenterades ett exempel på en mindre social interaktion men det kan 

uppstå grupper emellan. Organisationer och stater kan även det ingå i sociala 

interaktioner (Jacobsson, Thelander och Wästerfors 2010). 

 

3.3  Relationell makt 

 

Interaktioner mellan människor kan laddas av makt vilket ofta innebär att någon av de 

inblandade människorna som deltar i en interaktion har tolkningsföreträde. Vid 

klientarbete kan det innebära att den professionelle har tolkningsföreträde gällande 

klientens liv och därmed kan ge möjligheter i en positiv bemärkelse men även begränsa 

hen (Svensson, Johnsson och Laanemets 2014). 

 

Mats Franzén (2010) menar att det finns två olika sätt att se på begreppet makt. Det ena 

sättet benämns som det intentionella maktbegreppet vilket innebär att makten är en 

förmåga som innehas av ett handlande subjekt. Detta handlande subjekt kan vara 

exempelvis en person eller en organisation. Utöver att det krävs en kraft för att ha makt 

krävs det även utifrån detta sätt att se på begreppet en vilja hos subjektet, som kan ge 

makten en riktning. Det andra sättet att se på makt är det strukturella maktbegreppet där 

makten är av just strukturell karaktär. Makten finns i redan bestämda grunder i 

samhället, exempelvis genom olika klasser. Även här är kraften viktig, men viljan har 

mindre betydelse. Det är istället maktens form och utsträckning som är av betydelse. 

Det strukturella maktbegreppet handlar om överordning och underordning, där makten 

finns hos aktören i överordningen som i sin tur är överlägsen den aktör som befinner sig 

i underordningen. Franzén (2010) anser dock att båda dessa sätt att se på makt är 

otillfredsställande, eftersom de båda utelämnar viktiga aspekter. Därför menar han att vi 

bör använda oss av ett tredje alternativ, nämligen det relationella maktbegreppet. På så 

vis har vi möjlighet att kunna uppmärksamma både subjektens handlande och viljor, 

samtidigt som vi kan beakta de maktstrukturer som finns.  

 

Vidare menar Franzén (2010) att det finns vissa punkter som förklarar den relationella 

makten. För det första är makt något som finns i alla relationer. För det andra finns makt 

mellan relationer, det är tack vare relationerna som makten kan finnas. Makt är alltså 

inte är ett verktyg som kan användas av någon för att styra. För det tredje har makten en 

produktiv roll vilket innebär att den har en positiv verkan och hjälper något upprättas 
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eller upprätthållas. Trots att makten kan ses som något positivt åtföljs makten alltid av 

motstånd, vilket är den fjärde punkten. Makten kan inte delas eller erövras, däremot kan 

den förändras. Detta för oss till punkt fem, att makten inte kan ses som något absolut. 

Makt är snarare relativ och förändras beroende på situation och sammanhang. Detta 

innebär att makten är rörlig (Franzén 2010).  

 

För att kunna undersöka, förstå och förklara den relationella makten har Franzén (2010) 

skapat en verktygslåda. Han kallar denna för makttriangeln, där varje spets på 

makttriangeln representerar diskurser, resurser samt kontexter. Författaren menar att alla 

dessa delar är lika viktiga för att förstå makten. Diskurser skapar de föreställningar vi 

har och hur vi ska se och förstå något. Den makt som diskurser har handlar om både 

vilka ord eller bilder som används samt vilken ordningsföljd dessa har. På samma sätt 

som diskurser kan ha makt kan även diskurserna tjäna makten. Diskursen utvecklas hos 

den sidan i maktförhållandet som är starkast. Det kan de göra på två sätt, antingen 

genom att makten legitimeras eller att den utövas. Franzén (2010) nämner olika typer av 

makt, bland annat expertisens makt, vilket är den makt som följer med olika 

professioner. Alla professioner har sina egna diskurser som är baserade på olika typer av 

kunskap, praktisk erfarenhet och talang. Utifrån sin kompetens säger sig den 

professionelle kunna lösa problem. Dessa problem samt problemlösningar är centrala 

delar inom respektive professions diskurs. Resurser har olika betydelse för makten 

beroende på situation och sammanhang. En viss resurs kan innebära makt i ett 

sammanhang men vara utan betydelse i ett annat. Det beror helt och hållet på relationen 

i fråga. Kontexter innebär att det är viktigt se till sammanhanget som maktrelationen 

befinner sig i. Andra maktrelationer som individen har befunnit sig i eller befinner sig i 

kan påverka den aktuella relationen. Även genus, etnicitet och klass samt tredje parter 

kan påverka olika maktrelationer. Tredje parter är något utomstående, vilket inte 

behöver innebära en aktör. Det kan också vara till exempel ekonomi. 

 

3.4  Sammanfattning av teori  

 

Det har framkommit i detta avsnitt att begreppet relation kan förstås som när individer 

förhåller sig till varandra. Det kan ske ur en känslomässig aspekt men det kan även vara 

neutralt laddat. Det presenterades att makt finns i alla relationer och att andra relationer 

kan påverka makten i den aktuella relationen. Den relation som finns till klienten kan 
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ses ur ett organisatoriskt perspektiv men även hur den professionelle förhåller sig till 

hen. I och med att denna studie ämnar få en ökad förståelse för hur omsorgspersonal 

förhåller sig till samtycke när de arbetar med personer med demens blir det aktuellt att 

undersöka relationen ur olika synvinklar. Eftersom det alltid finns en relation mellan 

professionell och klient som dessutom kan förstås på olika sätt blir det därför intressant 

att undersöka detta utifrån studiens syfte.  

 

4  Metod 
 

I nedanstående avsnitt presenteras de metodologiska val som gjordes under denna 

studie. Studien har en  hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats och en kvalitativ metod 

med fokusgruppsintervju som datainsamlingsmetod. Även etiska överväganden 

presenteras i detta avsnitt. Motivering av val och tillvägagångssätt som gjorts kommer 

presenteras vid respektive avsnitt. 

 

4.1  Vetenskapsteoretisk ansats 

 

Denna studie utgår från en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. Vår studie har en 

hermeneutisk ansats eftersom vi inte ämnar hitta förklaring till ett fenomen utan istället 

fokuserar på förståelse och tolkning (jmf Andersson 2014; Thomassen 2007). Alan 

Bryman (2016) menar att hermeneutiken fokuserar på vikten av att se till individens 

perspektiv. Det finns alltid en risk för missförstånd när människor kommunicerar vilket 

innebär att förståelse inte är en självklarhet (Thomassen 2007). För att uppnå vårt syfte 

med denna studie anser vi att en hermeneutisk ansats har varit passande, eftersom syftet 

har varit att få en ökad förståelse för hur omsorgspersonal förhåller sig till samtycke när 

de arbetar med personer med demens. Precis som hermeneutiken fokuserar på förståelse 

har vi velat finna förståelse snarare än förklaring. 

 

Magdalene Thomassen (2007) skriver om hur människan är en del av ett socialt, 

historiskt och kulturellt sammanhang vilket inte kan bortses från eftersom förståelse 

eftersöks. Den så kallade förförståelsen finns alltid med på ett medvetet eller 

undermedvetet sätt och är nödvändig för att kunna se mening med nya fenomen. Pia 

Langemar (2008) menar att förförståelsen är allt som vi tror och vet om något. 
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Förförståelsen kan förstås som både positiv och negativ eftersom den är grundläggande 

för förståelse rent språkmässigt men kan även begränsa ny tolkning och förståelse. Den 

förförståelse som vi hade med oss när vi utförde denna studie grundar sig i egna 

erfarenheter, vår utbildning på socionomprogrammet samt den tidigare forskning som vi 

har studerat i samband med denna studie. Vår förförståelse har varit av stor vikt för att 

kunna förstå kontexten av det som omsorgspersonalen har berättat vid fokusgrupps-

intervjuerna. Det är även denna förförståelse som har hjälpt oss när vi har tolkat vårt 

material. Det är dock viktigt att vi som forskare har försökt hålla distans till vår 

förförståelse genom att inte låta den ta överhand. 

 

4.2  Kvalitativ metod 

 

Eftersom att denna studie har syftat till att uppnå förståelse snarare än förklaring har en 

kvalitativ metod använts. Claes Levin (2008) skriver om hur kvalitativ metod kan 

definieras som en metod där människan ses utifrån en helhet snarare än delar och det är 

människans egna erfarenheter som betraktas och tolkas. Forskaren är närvarande 

eftersom denne observerar och tolkar resultaten (Levin 2008). I denna studie är det 

omsorgspersonalens egna erfarenheter som har betraktats och sedan tolkats av oss med 

hjälp av den teori och tidigare forskning som har presenterats. 

 

Det finns både styrkor och svagheter med en kvalitativ metod. En av svagheterna är att 

det kan finnas problematik kring möjligheten att generalisera kvalitativ forskning. För 

att hantera denna problematik kan trovärdigheten av studien stärkas genom att jämföra 

resultatet med annat resultat från liknande studier, enligt Göran Ahrne & Peter Svensson 

(2015a). För att hantera denna problematik har denna studies resultatet analyserats och 

jämförts med tidigare forskning som har ett liknande ämnesområde. Göran Ahrne och 

Peter Svensson (2015b) menar vidare att en styrka med kvalitativ metod kan finnas i 

möjligheten till att se normer och värderingar och sedan förstå exempelvis utsatta 

grupper i samhället. Som tidigare nämnt i denna studie ser vi att personer med demens 

är en utsatt grupp i samhället. Med tanke på denna studies syfte anser vi att det trots de 

svagheter som finns med kvalitativ metod är en lämplig metod för denna studie, 

eftersom en av styrkorna med metoden är att ge forskaren förståelse för utsatta grupper i 

samhället.  

 



  
 

23 

4.3  Datainsamlingsmetod 

 

I detta avsnitt presenteras den datainsamlingsmetod, fokusgruppsintervju, som använts 

samt de urval som gjorts i samband med detta. Utförandet av fokusgruppsintervjuerna 

kommer även att beskrivas.  

 

4.3.1  Fokusgruppsintervju som datainsamlingsmetod  

 

Till denna studie har insamling av data skett i form av fokusgruppsintervjuer. En 

fokusgruppsintervju är en typ av intervju där flera personer deltar samtidigt och blir 

intervjuade kring ett specifikt ämne (Bryman 2016). Martyn Denscombe (2016) 

beskriver hur fokusgrupper består av en diskussion kring ett ämnesområde som 

deltagarna har kunskap och erfarenhet om vilket är en fördel eftersom detta kan ge en 

bild av vad som ligger bakom tankarna hos deltagarna. Tim May (2013) skiljer på 

gruppintervjuer och fokusgrupper genom att beskriva hur deltagare i fokusgrupper 

uppmuntras till att diskutera med varandra kring det aktuella ämnet snarare än att svara 

på frågor i turordning.  

 

Utifrån denna studies syfte var fokusgruppsintervju lämplig som datainsamlingsmetod 

eftersom den diskussionen som uppstod bidrog till att få en ökad förståelse för 

ämnesområdet. Eftersom deltagarna utbytte resonemang med varandra framgick det 

tydligt hur deras förhållningssätt såg ut gällande samtycke i arbetet. Fokusgrupper har 

därför varit en väl fungerande datainsamlingsmetod till denna studie eftersom den 

diskussionen som har uppstått mellan deltagarna har varit av värde. Det är deltagarnas 

individuella uppfattning som har lett till att diskussion uppstår inom gruppen. Med 

anledning av att främja och förenkla att diskussion skulle uppstå framställdes ett antal 

frågor inför intervjutillfällena (Bilaga B). 
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4.3.2  Urval gällande fokusgruppsintervjuer 

 

Fokusgrupperna har varit homogena 3 ur den aspekten att alla deltagarna arbetar inom 

samma område. Alla deltagare arbetade som omsorgspersonal och hade erfarenhet av 

arbete med personer med demens. Vid ett av tillfällena för fokusgruppsintervju var dock 

omsorgspersonalens enhetschef delaktig. Vi ansåg inte att detta var problematiskt men 

har fört ett resonemang om detta och dess följder som kan läsas under det kommande 

avsnittet Metoddiskussion.  I den mån vi hade möjlighet strävade vi i vår studie efter att 

fokusgrupperna skulle vara heterogena vad gäller kön, ålder och etnicitet för att främja 

mångfald i vårt resultat (jmf Dahlin-Ivanoff 2015). En heterogen grupp möjliggör att 

resultatet får en större bredd och representationen av samhället därmed ökar. Denna 

studies fokusgrupper var heterogena i den bemärkelse att det fanns en spridning i 

etnicitet och ålder.  

 

Synneve Dahlin-Ivanoff (2015) menar att vid skapande av fokusgrupper finns det två 

synsätt om huruvida deltagarna bör känna varandra sedan tidigare eller inte. Känner 

deltagarna varandra kan det innebära att de lättare skapar en trygg intervjusituation. Det 

andra synsättet som anser att en fokusgrupp bör innehålla personer som inte känner 

varandra sedan tidigare menar att det snarare är detta som främjar en öppen diskussion 

eftersom deltagarna inte påverkas av någon historia (Dahlin-Ivanoff 2015). Vi gjorde 

valet att i denna studie skapa fokusgrupper där deltagarna arbetade på samma 

arbetsplats eftersom vi ansåg att det potentiellt skulle skapa en trygg situation för dem. 

Det faktum att de arbetade på samma arbetsplats ansåg vi kunna bidra till att deltagarna 

inte hämmades av regler om bland annat sekretess. Om alla deltagare träffades för första 

gången vid tillfället för fokusgruppsintervjun fanns risk för att tillit inte skulle 

uppnås.  Denscombe (2016) menar just känsla av tillit är av stor vikt vid 

fokusgruppsintervjuer eftersom det kan främja diskussionen. 

 

Under sammansättningen av en fokusgrupp är den idealiska storleken sex till nio 

deltagare. I en liten studie är det dock vanligt att fokusgrupperna har färre deltagare. Vår 

målsättning var därför att storleken på vardera fokusgrupp skulle vara fyra till fem 

deltagare (jmf Denscombe 2016). När fokusgrupperna var sammansatta var det 
                                                
3 Homogen betyder att delarna av något är lika. Motsatsen till homogen är heterogen. 
(Nationalencyklopedin, u.å.b ) 
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slutgiltiga antalet deltagare fem till sju personer i vardera grupp. Detta ansåg vi dock 

inte vara problematisk utan endast en möjlighet till att tillföra ett bredare resultat med 

tanke på att den idealiska storleken på fokusgrupper anges vara sex till nio personer. För 

att få ett så brett och generaliserbart resultat som möjligt utförde vi tre olika fokus-

gruppsintervjuer med tre olika grupper. Vardera grupp bestod av omsorgspersonal från 

samma arbetsgrupp men de olika fokusgrupperna representerade tre olika arbetsplatser. 

För att komma i kontakt med omsorgspersonal inom samma arbetsplats kontaktade vi 

enhetschefer från sju olika kommuner. Första kontakten skedde via E-post och med det 

bifogades ett informationsbrev (Bilaga A). Enhetschefernas E-postadresser fanns att 

tillgå på respektive kommuns hemsida. Vi fick positiv respons från tre av dessa 

kommuner och utifrån det kunde tre fokusgrupper skapas. 

 

4.3.3  Utförande av fokusgruppsintervjuer 

 

Efter att tre fokusgruppsintervjuer bokats in genomfördes dessa. Dahlin-Ivanoff (2015) 

menar att de frågor som forskaren ställer är av stor vikt eftersom det är de som kan 

påverka hur öppen diskussionen blir. Vid fokusgruppsintervjuerna uppmuntrades 

deltagarna till att föra diskussion om det aktuella ämnesområdet. Ett antal på förhand 

författade frågor fanns dock som underlag och stöd till skapandet av diskussion (Bilaga 

B). Både Denscombe (2016) och May (2013) anser att forskarens roll har betydelse 

under en fokusgruppsintervju. Huruvida stor eller liten roll forskaren tar kan påverka 

resultatet och diskussionen som sker inom gruppen. Den rollen vi som författare tog 

under fokusgruppsintervjuerna var relativt passiv eftersom vi inte ville styra 

diskussionen som uppstod. Ibland behövde vi använda oss av ovan nämnda 

diskussionsfrågor. 

 

4.4  Bearbetning och analys 

 

Efter att fokusgruppsintervjuerna genomförts transkriberades inspelningarna från de tre 

tillfällena. Jens Rennstam och David Wästerfors (2015) menar att när materialet ska 

bearbetas bör det läsas igenom flera gånger så att forskaren blir väl bekant med det. 

Författarna delar upp analysprocessen i tre delar vilka benämns som sortera, reducera 

och argumentera.  

 



  
 

26 

Sortera innebär enligt Rennstam och Wästerfors (2015) att skapa ordning i materialet 

vilket kan göras genom att uppmärksamma återkommande och märkbara citat och 

formuleringar. Materialet kodas och nyckelord tas fram. Författarna menar vidare att en 

förförståelse av teorin kan vara önskvärd för att analysen ska hålla sig inom 

sammanhanget för forskningen men öppenhet och nyfikenhet är samtidigt av stor vikt 

(Rennstam & Wästerfors 2015). När materialet transkriberats lästes det igenom ett 

flertal gånger och i samband med detta markerades ord och stycken som vi ansåg vara 

betydande för denna studie. De nyckelord som framkom under detta steg var: trygghet, 

lugn, relation, aggressivitet. Vi märkte under processens gång hur fokusgrupps-

deltagarnas svar visade på olika mönster och likheter vilka sedan blev omformade till 

teman för analysen. Genom just sortering blev det transkriberade materialet till teman 

vilka valdes att kallas: Personer med demens som omsorgstagare, När samtycke inte 

beaktas, Anhöriga, Knep, samt Relation. Det var under denna del i analysprocessen vi 

blev väl bekanta med vårt material eftersom sorteringen innebar att vi läste materialet 

ett flertal gånger för att kunna tyda och se nämnda likheter och mönster. 

 

Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver det andra steget i analysprocessen, reducera, 

som ett verktyg för att kunna berätta det viktiga från materialet. Till en början har 

forskaren ett material som är väldigt spretigt men efter reduceringen blir det ett mer 

överkomligt resultat. Vid reducering väljer forskaren ut de delar i materialet som 

tydligast representerar resultatet. Det finns inga specifika regler för hur en reducering 

ska gå till men det är viktigt att det ger en sanningsenlig bild (ibid.).  När de olika teman 

var tydliga valdes ett antal citat ut som vi ansåg representera de olika teman väl. Det 

materialet vi först hade reducerades med andra ord till ett mindre antal citat och därmed 

blev det mer överkomligt att analysera. För att tydliggöra kontexten i vissa citat där 

fokusgruppsdeltagarna har benämnt någon som “dom” har det markerats i citatet vem de 

menar med detta. Detta har gjorts genom att “dom” har bytts ut mot [anhöriga] eller 

[omsorgstagarna]. I vissa fall har [...] använts för att korta ner långa citat, och 

synliggöra det väsentliga i citatet. 

 

Den avslutande delen i analysprocessen, argumentation, innebär att forskaren inte bara 

ska redovisa det materialet som samlats in utan även skapa en självständighet genom 

just argumentation. Det är här bidraget till forskningsområdet uppstår när resultatet 

ställs mot teori och tidigare forskning (Rennstam & Wästerfors 2015).  De teman och de 
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citat som tillhörde analyserades med hjälp av den tidigare forskning och teori som 

presenterats ovan i denna studie. Teorin och den tidigare forskningen användes för att 

förstå och tolka det materialet som samlats in och representerade därmed det tredje 

steget i analysprocessen.  

 

4.5  Etiska överväganden 

 

Göran Hermerén (2011) beskriver forskning som nödvändigt för att samhället ska 

utvecklas samtidigt som vikten av att forskningen håller hög kvalité är stor vilket kallas 

för forskningskravet. Det finns dock även ett individskyddskrav, vilket innebär att 

individerna ska skyddas mot fysisk eller psykisk skada. Denna studie har haft 

omsorgspersonal och deras tankar  som utgångspunkt vilket därmed har inneburit att 

omsorgstagaren, personen med demens,  har uteslutits från studien. Omsorgspersonalen 

innefattades därmed av individskyddskravet men det gjorde även omsorgstagarna. Trots 

att det var omsorgspersonalen som deltog i studien har det beaktats att personer med 

demens även kan ha påverkats av studien eftersom det var övergripande personer med 

demens som fokusruppsintervjun handlade om och därmed innefattades även de av 

individskyddskravet. När en studie genomförs som avser forskning om människor krävs 

det att en etikprövning utförs. Lagen om etikprövning som avser människor (2003:460) 

finns till för att skydda människan i samband med att forskning utförs (Hermerén 2011). 

Detta gäller dock inte för forskningsarbete på högskoleutbildning på grundnivå eller på 

avancerad nivå (2003:460). Eftersom  denna studie har utförts på grundnivå på 

högskoleutbildning har det därför inte funnits krav på att en etikprövning genomförs. 

Dock har hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska principerna för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning med syfte att öka säkerheten för deltagarna i studien. 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar dessa som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet vilka denna studie har beaktat vid 

genomförandet.  

 

Informationskravet innebär att deltagarna i studien blir informerade kring deras uppgift 

och villkor kring studien. Informationen kan vara mer eller mindre detaljerad men det är 

av vikt att all information som kan påverka huruvida individerna vill delta i studien 

framgår. Individerna ska informeras om att deltagandet i studien är frivilligt och att 

individerna när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. Studiens syfte bör 
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tydliggöras för deltagarna (Vetenskapsrådet 2002). För att tillgodose informationskravet 

har vi sänt ut informationsbrev (Bilaga A) till tilltänkta deltagare i studien. 

Informationsbrevet innehöll information i enlighet med informationskravet. Vid tillfälle 

för intervju har vi återgett informationen från informationsbrevet. För att samtyckeskrav 

ska uppnås krävs det att samtycke inhämtas. Deltagarna har själv rätt att bestämma på 

vilka villkor deltagandet sker. Om en deltagare i studien skulle välja att avbryta 

deltagandet får inte forskaren försöka påverka detta beslut (Vetenskapsrådet 2002). Vid 

tillfälle för varje enskild fokusgruppsintervju har vi säkerställt muntligt att samtliga 

deltagare har samtyckt till deltagande och att de är medvetna om sin rätt att avbryta sitt 

deltagande. 

 

Enligt konfidentialitetskravet bör personuppgifter hanteras med vaksamhet och förvaras 

med säkerhet från obehöriga (Vetenskapsrådet 2002). Det material som berör 

personuppgifter har förvarats utan åtkomst för obehöriga. Vi har avidentifierat 

deltagarna och eventuella andra personuppgifter som framkommit under studiens gång 

som kunnat användas för att identifiera deltagarna. Det är av vikt att främja en känsla av 

trygghet under fokusgruppsintervjuer så att deltagarna inte känner sig begränsade i vad 

de kan dela med sig av (Denscombe 2016). Studien har valt att skapa fokusgrupps-

intervjuer i vilka deltagarna arbetade på samma arbetsplats med syftet sträva mot en 

trygg situation. Slutligen har det material som inhämtas i samband med studien inte 

använts i annat ändamål än denna specifika studie i enlighet med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

4.6  Arbetsfördelning 

 

Vi har varit två författare som tillsammans har utfört denna studie. Vi har arbetat nära 

varandra i den bemärkelsen att mycket av texten har skrivits tillsammans. Vid de 

tillfällen vi har delat upp skrivandet har vi kontinuerligt fört en diskussion kring 

innehållet samt korrekturläst varandras delar för att skapa en enhetlig text. I och med 

detta har vi båda ansvarat för studiens alla delar. Som skribenter är vi olika på så vis att 

den ena författaren föredrar att ha en inriktning på detaljer medan den andra tenderar att 

snarare lyfta blicken och se till helheten. Genom detta har vi kompletterat varandra väl i 

skrivandet av denna studie.  
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4.7  Trovärdighet och tillförlitlighet  

 
För att visa på studiens trovärdighet och tillförlitlighet följer här ett avsnitt som 

beskriver dessa två områden. För att säkerställa trovärdigheten i denna studie finns vissa 

åtgärder som kan vidtas. Enligt Denscombe (2016) är ett av dessa respondentvalidering 

vilket innebär att deltagarna ges möjlighet att kontrollera resultatet. Fokusgrupps-

deltagarna i denna studie har erbjudits möjlighet att få ta del av den färdigställda 

studien. Datainsamlingsmetoden, fokusgruppsintervjuer, har inneburit att allt resultat 

kommer från empirisk data och därmed tillgodoses den åtgärd som Denscombe (2016) 

kallar för grundade data. Fokusgruppsintervju som datainsamlingsmetod ökar 

presentationen av olika synvinklar eftersom det innebär att flera deltagare får möjlighet 

att presentera sina tankar samt ge respons på de andra deltagarnas uttalande snarare än 

när individer intervjuas enskilt. 

 

Denscombe (2016) menar att skapa tillförlitlighet i en studie innebär att andra forskare 

skulle uppnått liknande resultat om de hade utfört studien. För att skapa tillförlitlighet i 

denna studie  har metodavsnittet utformats på sådant sätt att det tydliggör arbetsgången 

med alla de delarna den har inneburit. Under arbetsgången har kontinuerlig handledning 

med andra studenter samt handledare genomförts. Det har inneburit att studien 

granskats av utomstående vilket ökar tillförlitligheten. Vidare har denna studie haft två 

författare som har tagit del av det insamlade materialet vilket har inneburit en ökad 

tillförlitlighet, eftersom det har inneburit att ämnesområdet har kunnat diskuterats oss 

författare emellan och de texdelar som skrivits separat har kunnat granskats av varandra.  

 

5  Resultat och analys 
 

Nedan kommer den data som samlats in och formats till teman presenteras genom 

analys utifrån den tidigare forskning och teori som har presenterats i denna studien. De 

teman som datamaterialet delats in i är följande: Personer med demens som 

omsorgstagare, När samtycke inte beaktas, Anhöriga, Knep, och Relation. Inledningsvis 

kommer även en presentation av de tre fokusgrupperna, deras arbetsplatser samt 

arbetsuppgifter att presenteras.  
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5.1  Presentation av fokusgruppsintervjuer 

 

Tre fokusgruppsintervjuer har genomförts vilka har kodats som fokusgrupp A, B och C. 

Deltagarna vid respektive fokusgruppsintervju kodades med dels A, B eller C beroende 

på vilket tillfälle de deltog i och även med en siffra. Här följer en beskrivning av miljön 

och själva arbetet vilket sedan följs av en översiktlig presentation över respektive grupp. 

 

Arbetsplatserna beskrevs liknande i den bemärkelsen att samtliga var boenden som hade 

ett gemensamt utrymme vid vilket måltider bland annat kunde ske. Förutom det 

gemensamma utrymmet fanns även rum eller lägenheter där omsorgstagarna bodde. 

Samtliga omsorgstagare hade beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453). Arbetet som 

utfördes av omsorgspersonalen beskrevs innefatta hjälp med flera moment i vardagen. 

Att hjälpa en omsorgstagare med att duscha och gå på toaletten var övergripande för alla 

grupper. Hjälp med måltider i form av antingen att sitta bredvid som stöd eller rent 

praktiskt hjälpa omsorgstagaren att äta maten beskrevs även som en del av arbetet. 

 

Omsorgspersonalen presenterade även hur bland annat måltidssituationer kunde handla 

om sociala aspekter. Omsorgspersonalen hjälpte omsorgstagare med att känna 

inkludering vid måltider genom att sitta ned med dem och äta i en gemenskap. En grupp 

beskrev hur arbetet bland annat kan innebära att fika med omsorgstagare. 

 

Fokusgrupp A  

Denna grupp bestod av fem deltagare varav en var enhetschef och resterande var 

omsorgspersonal. Enhetschefen har fått benämningen A5*, för att det enkelt ska kunna 

urskiljas när denne talade. Arbetsgruppen i sig arbetade på ett särskilt boende med 

omsorgstagare som har sjukdomen demens. 

 

Fokusgrupp B  

Denna grupp bestod av fem deltagare vilka samtliga var omsorgspersonal. Två av 

deltagarna arbetade på en så kallad korttidsplats vilket innebär att omsorgstagare bor på 

boendet delvis men även i det ordinära hemmet. Resterande tre deltagare arbetade på ett 

särskilt boende på en avdelning där omsorgstagarna hade sjukdomen demens. Alla 

deltagare i gruppen arbetade på samma arbetsplats men på två olika avdelningar. 
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Fokusgrupp C   

Denna grupp bestod av sju deltagare som var omsorgspersonal. Samtliga arbetade på en 

avdelning på ett särskilt boende där omsorgstagarna hade sjukdomen demens.  

 

5.2  Personer med demens som omsorgstagare 

 

Under fokusgruppsintervjuerna framkom svar som gav en bild av hur omsorgs-

personalen förstår själva sjukdomen demens i relation till arbetet. Med rubriken 

Personer med demens som omsorgstagare syftar detta tema på hur omsorgspersonalens 

synsätt angående just personer med demens ser ut. Detta tema valdes eftersom synsättet 

kan ge en bild och ökad förståelse för hur samtycke förstås vilket kommer utvecklas 

nedan. 

 
Har man en demenssjukdom då så går man ju väldigt mycket i skov. 
Och är det början på din demenssjukdom så kan du ju ge samtycke. 
Har man kommit väldigt långt i sin demens kan den inte berör i något 
samtycke. Då får man hitta andra trådar att nysta i. (B5) 

 

Detta citat valdes för att visa på ett synsätt som uppfattades framgå under 

fokusgruppsintervjuerna. Att vara en person med sjukdomen demens kan innebära olika 

saker beroende på hur pass allvarlig sjukdomen bedöms vara. Det kan förstås som att 

graden av sjukdom påverkar huruvida ett samtycke kommer tas i beaktande eller inte. 

Detta kan kopplas till det Jacobsson, Thelander och Wästerfors (2010) menar med att 

talet som förs kring omsorgstagare har stor vikt och betydelse. Författarna menar att den 

eventuella hjälp som ges kan påverkas av hur socialarbetaren talar kring 

omsorgstagaren. Genom att med citatet se hur vissa omsorgstagares samtycke tas i 

beaktande medan vissa samtycken inte gör det kan det författarna säger kopplas till 

omsorgspersonalens arbete. Beroende på hur långt gången demenssjukdomen är bedöms 

förmågan att kunna samtycka eller inte finnas. Det talet som förs om omsorgstagarna i 

detta fall är huruvida långt gången demens de har vilket resulterar i att samtycket 

beaktas olika. Graden av demens kan även ses som en social typ genom att kategorier 

skapas om sjukdomen vilka tilldelas olika förväntningar om hur omsorgstagaren ska 

agera. Omsorgspersonalens tankesätt angående graden av demenssjukdom i samband 

med samtyckesförmåga går i enlighet med det Moye, Karel, Azar och Gurrera (2004) 

säger. Författarna menar att personer med mild demenssjukdom har förmåga att ta 
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beslut vilket är en bedömning som även omsorgspersonalen kan förstås göra när de talar 

om hur långt gången demenssjukdomen är. 

 

Det har framkommit att både Moye, Karel, Azar och Gurrera (2004) samt Sabat (2005) 

anser det kan vara av vikt att se till anledningarna som individen med demenssjukdom 

baserar sina val på. Sabat (2005) säger även att vissa förmågor kan saknas hos den 

insjuknade personen men det betyder inte att beslutsförmågan saknas helt. Utifrån detta 

går det att i citatet ovan förstå hur omsorgspersonalen gör skillnad på personer med 

mildare demens gentemot långt gången demens. Omsorgspersonalen gör en bedömning 

utifrån sjukdomen och hur den har tagit uttryck hos omsorgstagaren, vilket kan betyda 

att anledningen som omsorgstagaren grundar sina val på inte tas i beaktande. 

 
Det är ju lite svårt också eftersom vi kan inte ha en diskussion heller 
med någon som är dement…(C4) 

 

Det fokusgruppsdeltagaren beskriver i citatet ovan kan förstås utifrån begreppet social 

typifiering som Jacobsson, Thelander och Wästerfors (2010) beskriver. Att vara en 

person med sjukdomen demens på ett särskilt boende kan ses som en social typ 

kategoriserat av situationen individen befinner sig i. När det talas om dessa personer 

övergripande kan en social typ förstås uppstå. När fokusgruppsdeltagaren beskriver hur 

det inte går att diskutera med personer med demens kan det vara en egenskap tilldelad 

den sociala typen. Ytterligare ett citat som visar på social typifiering av en person med 

demenssjukdom är följande: 

 
En person med demens blir ju väldigt trött fort. Och blir det då för 
mycket intryck, stimula, så klarar dom inte av det här och då blir det 
jätteoroligt och aggressivitet och så. Lugnt och fint. Det är lite A och 
O. (B5) 

 

Jacobsson, Thelander och Wästerfors (2010) beskriver hur social typifiering används för 

att förstå och beskriva individer vilket kan förstås utifrån citatet. När personer med 

demens beskrivs med ord som aggressiva och en önskan sedan uttrycks om att uppnå 

lugn går det förstå hur de orden beskriver och typifierar omsorgstagaren. 

Aggressiviteten likställs med den sociala typen men även lugn kan förstås fungera som 

ett sådant uttryck eftersom det är den känslan som beskrivs vara önskvärd hos 

omsorgstagaren. Sabat (2005) menar att beteenden som egentligen är normalt ibland kan 

ses som en följd av sjukdomen vilket även kan förstås utifrån ovan nämnda citat. Att 
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omsorgstagarna uppfattas vara lugna eller aggressiva bedöms bero på 

demenssjukdomen snarare än ett personligt drag.  

 

Detta kan även förstås ur det Johansson (2007) presenterar om hur en omsorgstagare 

kan ha en dubbel karaktär vilket innefattar en relation till organisationen och en till 

exempelvis omsorgspersonal. De beskrivande orden aggressiv och lugn kan förstås i 

samband med den relationen organisationen har till omsorgstagaren. Att samla den 

mängden egenskaper individer har till beskrivningar av den sociala typen blir till 

organisationens sätt att förenkla och även förstå omsorgstagaren, eftersom den inte kan 

ha en relation till hela människan. Det går med andra ord alltså att förstå hur 

organisationens relation till omsorgstagaren fungerar genom att en social typifiering 

skapas om personer med demens. Som ett led i denna analys går det även att förstå 

omsorgspersonalens relation till omsorgstagaren: 

 
Man kan ju inte va lika mot alla. Det är väldigt olika vem man riktar 
sig till. (C1) 

 

Här ovan visas på vikten av att se individen vilket kan förstås som att det inte går att 

skapa en social typifiering av personer med demens vad gäller den kontakt 

omsorgspersonalen har till hen. Detta citat kan förstås visa på en bild av att det inte går 

att se en omsorgstagare utifrån den sociala typifiering som kan finnas för det är inte 

tillräckligt för att skapa en relation. Omsorgstagarna anses vara olika som individer och 

detta behöver tas i beaktande av omsorgspersonalen vid bemötandet.  

 

Den sociala typifieringen som skapas i dessa situationer kan ses utifrån det Franzén 

(2010) kallar för diskurs i sin makttriangel. Han menar att diskurser skapar de 

föreställningar vi har. Med hjälp av citat från fokusgruppsintervjuerna har vi ovan visat 

på hur en social typifiering kan tolkas skapas runt personer med demens. I den 

maktrelation som uppstår mellan omsorgspersonal och omsorgstagare kan denna sociala 

typifieringen ses som en del av diskursen. Den sociala typifieringen av en person med 

demenssjukdom kan minska omsorgstagarens maktposition gentemot omsorgs-

personalen, eftersom den kan leda till att omsorgspersonalen inte ser omsorgstagarna 

som enskilda individer utan snarare som en social typ  där alla inom typen delar samma 

personlighetsdrag. Något som istället kan stärka omsorgstagarens makt är när 

omsorgspersonalen ser bortom den sociala typifieringen och istället ser till individen. På 



  
 

34 

detta sätt ökar chanserna för att det är omsorgstagarens individuella önskemål som 

uppfylls. 

 

5.3  När samtycke inte beaktas 

 

Som tidigare beskrivits i denna studie ska vården och omsorgen som personer med 

demens får baseras på samtycke. Under samtliga fokusgruppsintervjuer framkom det att 

trots att omsorgspersonalen ofta försökte få ett samtycke så fanns det situationer när 

behovet av samtycke bortsågs från. Detta avsnitt har därmed fått beteckningen När 

samtycke inte beaktas. 

 

Rätten att enligt lag få bestämma över sin egen vård och omsorg kan i fråga om makt 

ses som en resurs för omsorgstagarna, om vi ser till Franzéns (2010) makttriangel. Att 

ett samtycke behövs för att utföra vård och omsorg kan stärka omsorgstagarens makt i 

relationen till omsorgspersonalen. Detta tycktes även vara samtliga fokusgrupps-

deltagares mål. En av dem uttryckte sig på följande vis: 

 
Men det skulle ju ändå kännas jättehemskt om man inte fick vara med 
och bestämma över sitt eget liv så långt man kan. […] Någon förmåga 
har man ju alltid liksom. (A4) 

 

Vid fokusgruppsintervjuerna framgick det att ett nej är ett nej tills man får ett ja när det 

handlar om att ge hjälp till omsorgstagare. Något som dock har framkommit i samtliga 

fokusgrupper är att det finns tillfällen när omsorgspersonalen utför vissa insatser trots 

att de vet att omsorgstagarna inte vill. De flesta av dessa situationer handlar om 

toalettbesök eller när det har gått lång tid mellan duschtillfällen. Nedanstående är ett 

exempel från en fokusgruppsdeltagare på en sådan situation: 

 
Det är inte alltid det finns utrymme att fråga. Det kan ju vara 
olyckstillfällen där [omsorgstagaren] prompt behöver in i duschen för 
han har gjort ner sig. Då är det inte att fråga utan då är det tydliga 
instruktioner som gäller. (A5*) 

 

En deltagare i en annan fokusgruppsintervju uttryckte sig som att det handlar om 

situationer när det inte vore värdigt att låta omsorgstagaren vara i det skick hen är utan 

att göra något åt situationen: 
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Utom kanske när det gäller det har hänt någonting då man är tvungen 
att hjälpa [omsorgstagaren] för det är ju inte värdigt heller. (B4) 

 

Det finns alltså tillfällen när omsorgspersonalen tycker att det är viktigt att 

omsorgstagaren får bestämma själv, ett exempel på en sådan situation är vilken tid de 

ska gå upp på morgonen. Å andra sidan finns det tillfällen där de anser att det är 

viktigare att insatsen genomförs, till exempel toalettbesök. Det som Nordh (2016) 

nämner om att socialarbetare får komma på egna lösningar och att lokala metoder 

skapas vid arbetet med personer med demens kan även appliceras på omsorgs-

personalens arbete. I dessa situationer utför omsorgspersonalen insatser trots att de 

saknar lagstöd för att ge personerna omsorg. Deras lösning blir då att göra bedömningen 

att behovet är så pass stort att vården och omsorgen behöver utföras trots att 

omsorgstagaren i fråga inte har samtyckt. En fokusgruppsdeltagare nämner dock att de 

inte är först med att möta den enskilde och har därför ett indirekt samtycke i och med att 

biståndshandläggarna har gett dem ett uppdrag, som i sin tur har ett samtycke från 

omsorgstagaren. Sett till Landaus (1996) kriterier för ett giltigt samtycke finns dock risk 

att punkt nummer sex inte blir uppfyllt, vilken innebär att omsorgstagaren har rätt att 

vägra ge sitt samtycke samt rätt att återkalla ett givet samtycke. Utifrån detta kriterium 

vore det alltså av vikt att inte förlita sig för mycket på ett indirekt samtycke. Situationer 

där omsorgstagaren tydligt visar protest kan ses som ett återkallande av samtycke. Detta 

innebär att trots att omsorgspersonalen anser sig ha ett samtycke sedan tidigare är inte 

detta samtycke giltigt, utifrån Landaus (1996) kriterium nummer sex för ett giltigt 

samtycke.  

 

Vidare framförde en fokusgruppsdeltagare ett argument om att det antagligen skulle 

vara den friska människans önskan att få duscha. Det går att koppla detta tankesätt till 

det Nordh (2016) nämner om att det finns en avsaknad av sjukdomsinsikt hos personer 

med demens. Även utifrån citatet ovan - om att omsorgspersonalen känner sig tvungna 

att hjälpa omsorgstagarna när det inte vore värdigt att låta dem vara - går det att göra en 

koppling till tankar om avsaknad av sjukdomsinsikt. Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2014) talar om att den professionelle har ett tolkningsföreträde gällande klientens liv. 

Omsorgspersonalen gör en tolkning och bedömning angående vad som är värdigt i 

omsorgstagarens ställe, eftersom denne anses ha en avsaknad av sjukdomsinsikt. Detta 

kan göras eftersom maktförhållandet är som sådant att det är omsorgspersonalen som 

har tolkningsföreträdet. Som Svensson, Johnsson och Laanemets (2014) menar har 



  
 

36 

omsorgspersonalens tolkningsföreträde möjlighet att antingen begränsa eller gynna 

omsorgstagaren. Utifrån detta tankesätt riskerar omsorgstagarens möjlighet till själv-

bestämmande att begränsas i dessa situationer. 

 

Något som framkom under fokusgruppsintervjuerna var att en anledning till att 

omsorgspersonalen utförde insatser mot omsorgstagarens vilja, till exempel 

duschsituationer, var att det ansågs finnas risk för sjukdomar. Här återkommer vi till 

Franzéns (2010) makttriangel, mer specifikt den del som berör diskurs och expertisens 

makt. Omsorgspersonalen får ett tolkningsföreträde i och med sin roll som 

professionell. Deras professionella åsikt om sjukdomsrisken blir avgörande för 

situationen.  

 

Denna typ av situation, det vill säga de situationer när omsorgspersonalen utför insatsen 

trots protester, blir en inskränkning på individens handlingsutrymme. Sabat (2005) 

menar att dessa inskränkningar kan vara nödvändiga när det är en fråga om individens 

eller omgivningens säkerhet. Omsorgspersonalen gör en bedömning i dessa situationer 

att det finns risk för till exempel omsorgstagarens hälsa om insatsen inte utförs. 

 

5.4  Anhöriga 

 
Kontakten med den anhöriga är ju viktig oavsett. Men det kan ju vara 
en negativ kontakt och en positiv kontakt. (B3) 

 

Under samtliga fokusgruppsintervjuer framkom det att kontakten med omsorgstagarnas 

anhöriga är en stor del av omsorgspersonalens arbete. Denna kontakt kunde både ses 

som en tillgång till omsorgspersonalens arbete men den ansågs även i vissa fall vara ett 

hinder. 

 

5.4.1  Anhöriga som resurs 

 

Varje fokusgrupp har mer eller mindre haft relationen till omsorgstagaren i fokus, 

eftersom de har ansett att denna varit viktig för att omsorgstagaren ska känna sig trygg. 

Ett verktyg som omsorgspersonalen ibland har använt sig av för att skapa denna relation 

är omsorgstagarens anhöriga. 
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Då måste vi ju även ibland sätta oss då och prata med de anhöriga och 
dom får säga sitt och… dom lämnar ju ofta levnadsberättelser och 
såhär också som är jättevärdefulla för oss. Så att vi ser varandra som 
tillgångar. (A4) 

 
Man tittar ju generellt efter personlig vård alltså vad behöver den här 
personen och det är det bemötandet man anpassar sig efter så. En 
person kanske vill att man ska sitta nära en annan vill absolut inte ha 
närhet… Nej, så man måste ju hela tiden… Kontaktpersonens ansvar 
är ju att lära känna och även informera kollegorna om såhär funkar 
den här personen. Ju mer kunskap du har från anhöriga och sådär så 
blir bemötandet lättare. (B3) 

 

Till exempel nämner en av fokusgruppsdeltagarna att det är viktigt att veta vad 

omsorgstagaren har haft för hobbys och intressen samt om det är en känslig eller tuff 

person. Denna information kan omsorgspersonalen få av de anhöriga. Kontakten med de 

anhöriga ger omsorgspersonalen viktig information som de sedan kan använda sig av 

vid relationsskapandet till omsorgstagaren.  Relationen till omsorgstagaren är i sin tur 

viktig för att omsorgspersonalen ska veta hur de ska bemöta omsorgstagaren och 

därigenom veta hur de på bästa sätt ska få ett samtycke till att utföra olika insatser, det 

vill säga utföra insatserna på det sätt som omsorgstagaren önskar. Därmed blir 

kontakten med anhöriga en viktig del i maktförhållandet, den blir det som Franzén 

(2010) benämner som resurs i sin makttriangel. Denna resurs ger omsorgspersonalen 

makten att kunna utföra insatserna på det sätt som omsorgstagaren önskar. Det kan även 

förstås som att omsorgspersonalen blir en resurs för de anhöriga i maktfrågan. 

Omsorgspersonalen ger anhöriga utrymme att vara delaktiga och påverka den relation 

som omsorgspersonalen får till omsorgstagarna. 

 

En relation kan förstås genom Svensson, Johnsson och Laanemets (2014) som två 

personer som förhåller sig till varandra. Vad gäller omsorgspersonalens förhållande till 

anhöriga går det att se hur de förhåller sig via kopplingen till omsorgstagaren. 

Omsorgspersonalen arbetar med att hjälpa omsorgstagaren medan den anhöriga har 

koppling genom exempel ett släktskap och involvering i omsorgstagarens liv. Genom 

kopplingen och relationen som båda parter har till omsorgstagaren skapas en relation 

omsorgspersonal och anhörig emellan. 
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5.4.2  Anhörigas delaktighet 

 

Det skiljde sig något mellan fokusgrupperna hur stor delaktighet de anhöriga får vid 

beslut om omsorgstagaren, vilket kan ses i likhet med det Mills (2017) beskriver. 

Författaren menar att anhöriga får olika stort utrymme för sina åsikter vilket även 

uppfattades framgå under fokusgruppsintervjuerna. Samtliga fokusgrupper pratade om 

vikten av att informera och förklara för anhöriga om varför omsorgspersonalen arbetar 

som de gör, och en grupp nämnde att detta var för att de anhöriga ska lita på 

omsorgspersonalen och att de utför arbetet på bästa sätt. Det kunde som sagt dock 

urskiljas en skillnad mellan fokusgrupperna hur delaktiga de anhöriga får vara i 

beslutstaganden. Vid de fokusgruppsintervjuer när de anhöriga tycktes få en större roll 

betonades det dock att det spelade roll vilken situation det handlade om. 

 
[Anhöriga] tycker kanske att [omsorgstagaren] ska stiga upp vid en 
viss tid för att dom ska äta frukost då men det kanske inte den vill och 
då får man ju försöka och förklara det liksom. (A3) 

 
Så vi ser ju ändå till den boendes liksom bästa i första hand även om 
vi kanske då som du säger möts lite på halva vägen, det beror på vad 
det gäller. (C4) 

 

I och med att makt enligt Franzén (2010) finns i alla relationer finns makt även mellan 

omsorgspersonal och anhöriga. När omsorgspersonal och anhöriga inte tycker lika i en 

fråga uppstår precis som Mills (2017) säger ett maktspel mellan omsorgspersonalen och 

de anhöriga. Omsorgspersonalen har det som Franzén (2010) kallar för expertisens 

makt. En viss makt medföljer deras profession, i och med den utbildning, kunskap och 

erfarenhet som de har. Att socialtjänstlagen säger att den enskilde måste samtycka till 

vården och omsorgen förstärker också omsorgspersonalens makt gentemot de anhöriga, 

eftersom de kan använda detta som argument till varför de går emot de anhörigas vilja 

om de anser att detta gynnar omsorgstagaren. Å andra sidan får omsorgspersonal och 

anhöriga trots lagen en maktposition gentemot omsorgstagaren, eftersom denne i vissa 

fall saknar förmåga att tydligt uttrycka sin vilja och sina önskemål. Saknar omsorgs-

tagaren denna förmåga skapar omsorgspersonal och anhöriga ett utrymme för tolkning. 

En person med demens som har en tydligare förmåga att uttrycka sig har i frågan om 

makt det som Franzén (2010) benämner som resurs. 
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[Anhöriga] styr ju det hela eftersom dom tänker att dom har rätt och 
känner [omsorgstagarna] bäst, som dom var innan då men inte som 
dom är när dom är dementa. (C1) 

 

Enligt Washburn och Grossman (2017) är ett sätt att skapa personcentrerad omsorg att 

involvera familjemedlemmar och att erbjuda dessa en möjlighet till delat besluts-

tagande. En fokusgruppsdeltagare påpekade att när anhöriga får vara delaktiga i beslut 

är det viktigt att de förmedlar eller tar beslut utifrån vad de tror att den anhörige skulle 

velat, och att de inte utgår från sig själva. I citatet ovan nämns att de anhöriga ibland 

tror sig veta vad personen med demens vill, men att detta kanske snarare handlar om 

personens vilja innan demensen och att anhöriga kanske inte tar hänsyn till eller ens är 

medvetna om att denna vilja kan ha ändrats i och med sjukdomen. Utifrån detta väcks 

frågan om huruvida omsorgspersonalen säkerställer att det är omsorgstagarens 

nuvarande vilja som är i fokus. Washburn och Grossman (2017) nämner att en del av att 

skapa en personcentrerad omsorg är att utgå från omsorgstagarens åsikter och 

värderingar. Om omsorgspersonalen inte säkerställer att de anhöriga förmedlar 

omsorgstagarens åsikter och värderingar riskerar detta att skapa en omsorg som är 

mindre personcentrerad. 

 

Landau (1996) lyfter i sin artikel frågan om vilken anhörig som ska ge samtycket. Det 

framkom under en fokusgruppsintervju att när en anhörig gav samtycke i omsorgs-

tagarens ställe var det den som hade rollen som närmast anhörig som gjorde detta. Vem 

som var närmast anhörig var dock en bedömning och tolkning som omsorgspersonalen 

gjorde, där make eller maka ansågs vara närmast anhörig framför son eller dotter. 

Utifrån den del av Franzéns (2010) makttriangel som benämns som kontexter kan 

utläsas att andra maktrelationer kan ha en påverkan på relationen. Vilken av de anhöriga 

som omsorgspersonalen väljer att se som närmast anhörig kan därför påverka 

maktförhållandet som finns mellan omsorgspersonalen och omsorgstagaren. Detta beror 

på att omsorgspersonalens relation till vardera anhörig ser olika ut, och dessa i sin tur 

påverkas av andra relationer som omsorgspersonalen och de anhöriga har. 

 

5.5  Knep 

 

Det framgick vid de olika tillfällena när fokusgruppsintervjuerna genomfördes att ett 

lagenligt samtycke, ett samtycke som sker från den enskilde till utföraren av hjälpen, 
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oftast inte fungerade i praktiken. Olika knep hade arbetats fram inom respektive grupp 

vilka användes för att förstå samtycke från personen med demens och de användes 

därmed som alternativ till det lagenliga samtycket. Vi har delat in detta tema i två 

framträdande knep som omsorgspersonalen beskrev och har valt att kalla dessa två för 

Kroppsspråk och Hur frågor och samtal formuleras. 

 

5.5.1  Kroppsspråk 

 

Det var genom Nordh (2016) som det framkom i denna studie att socialarbetare får 

komma fram till egna lösningar i arbetet med personer med demens. På grund av att det 

självbestämmande som lagen kräver inte kan uppnås fick alternativa metoder användas. 

Vid fokusgruppsintervjuerna framgick det att kommunikation via kroppsspråket var en 

alternativ lösning som omsorgspersonalen använde sig av. Samtal och frågor var inte 

alltid ett fungerande sätt att kommunicera med omsorgstagaren för att tolka huruvida ett 

samtycke ges eller ej. Därför använde de sig av ett knep som här valts att kallas kropps-

språk och som övergripande kan beskrivas med följande citat: 

 
Jag tänker väl lite att det inte alltid är att man får ett muntligt 
samtycke för [omsorgstagarna] inte alltid förstår vad det handlar om 
utan det är så man märker på kroppsspråket eller samspelet om det 
fungerar att göra någonting. Om dom går med på det eller inte. (C1) 

 

Omsorgspersonalen förstår därmed samtycke genom att tolka kroppsspråket hos 

personen med demens. Jacobsson, Thelander och Wästerfors (2010) beskriver att de 

gester och kroppsspråk som presenteras i samband med en social interaktion har en 

uttalad betydelse. De beskriver vidare hur en gest först får betydelse när den besvaras av 

mottagaren. Kroppsspråket som förmedlas av omsorgspersonalen kan därmed ses som 

icke betydelsefulla tills det att omsorgstagaren besvarar dessa. För omsorgspersonalen 

innebär detta att det kroppsspråk som förmedlas till omsorgstagaren blir den 

kommunikation som sker istället för ett samtal. Omsorgspersonalen inhämtar samtycke 

genom att förmedla sin fråga genom kroppsspråket. 

 
Om [omsorgstagarna] har svårt att äta själva eller så sitter vi med dom 
och äter samtidigt kanske så att dom förstår rörelserna. Likadant 
ibland om dom borstar tänderna att man kanske får ta en tandborste 
själv. För att dom ska se rörelserna i alla fall eller förstå ibland vad 
man håller på med. För det… dom klarar inte direktiv, eller så nu ska 
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du göra si och göra så. Utan man kanske får visa med 
kroppsrörelserna hur man gör. (B4) 

 
Det kan räcka med att man kommer in med leende eller att man 
hjälper dom eller att på något vis så man kan få en klapp på axeln eller 
när dom säger: åh vad snäll du är. (B4) 

 

Citaten ovan visar upp en bild av hur omsorgstagare förstår gester och kroppsspråk även 

om de inte kan förstå verbal kommunikation. Att kroppsspråket enligt Jacobsson, 

Thelander och Wästerfors (2010) har betydelse kan därmed innebära att även om 

omsorgstagaren inte förstår kommunikation som sker muntligt förstås kroppsspråk och 

gester av denne eftersom det sker reaktioner, såsom att omsorgstagaren börjar borsta 

tänderna när hen ser omsorgspersonalen göra detta. Omsorgstagaren ger sitt samtycke 

genom att förstå omsorgspersonalens kroppsspråk och dess betydelse och därmed 

reagera på det. Det samtycke omsorgspersonalen får är genom det kroppsspråk 

omsorgstagaren besvarar med. Leendet och dess betydelse kan tolkas som ett samtycke. 
 

Det framkom vid fokusgruppsintervjuerna att kroppsspråket inte endast används för att 

förstå att en omsorgstagare samtycker utan även för att förstå när omsorgstagaren inte 

samtycker. En deltagare vid fokusgruppsintervjuerna beskrev hur det går att märka när 

en omsorgstagare exempelvis inte vill delta i någon form av insats. Omsorgstagare 

beskrevs vid sådana tillfällen visa protest gentemot omsorgspersonalen. En annan 

deltagare beskrev hur omsorgstagare ibland kan nypas i samband med att omsorgs-

personalen ska hjälpa hen vid toalettbesök. Dessa deltagare presenterar en bild av hur 

omsorgstagare använder kroppsspråk för att visa att de inte samtycker till situationen 

eller hjälpen som erbjuds. Likt hur samtycke ovan tolkas genom leenden och 

efterliknande i rörelser visas här ett icke samtycke genom kroppsspråk som visar på 

nekande. Likt det som ovan presenterades genom Jacobsson, Thelander och Wästerfors 

(2010) angående kroppsspråk och gesters betydelse sker här en tolkning av det kropps-

språk omsorgstagaren uttrycker. Att nypas förstås av omsorgspersonalen som att 

omsorgstagaren inte samtycker till situationen. 

 

På detta vis blir kroppsspråket det som Franzén (2010) kallar för resurs i sin makt-

triangel. Kroppsspråket blir omsorgstagarens främsta resurs i att uttrycka sig själva och 

sin vilja eller motvilja på ett sätt som omsorgspersonalen kan förstå. Detta är av vikt för 

att omsorgspersonalen ska kunna utföra vården och omsorgen på ett sådant sätt som 
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omsorgstagarna önskar. Det framkom under fokusgruppsintervjun att detta är en viktig 

aspekt även för omsorgspersonalen. Till exempel ansåg omsorgspersonalen att det var 

viktigt att inte enbart se sjukdomen, vilket exemplifieras med följande citat: 

 
Alltså, i varje människa oavsett vilken sjukdom eller hur sjuk den är 
så finns det alltid en liten frisk kärna och den ska man ta tillvara på. 
(B5) 

 

Tidigare i detta avsnitt presenterades det som Nordh (2016) menar med att personer 

med demens förmåga till självbestämmande kan vara problematisk, eftersom det är 

förekommande att sjukdomsinsikt saknas och att socialarbetaren får komma fram till 

egna lösningar. Utifrån detta kan omsorgspersonalens förhållningssätt förstås som att de 

har skapat egna lösningar i arbetet med personer med demens. Knepet att använda 

kroppsspråk för att förstå om omsorgstagaren samtycker eller inte kan därför ha uppstått 

som en egen lösning på nämnda problem. När det inte går att uppnå frivilligheten likt 

det lagen anger uppstår istället lösningar såsom kommunikation via kroppsspråket. 

Genom leenden eller nyp kan samtycke eller icke samtycke tolkas och förstås av 

omsorgspersonal. 

 

5.5.2  Hur frågor och samtal formuleras 

 
Hur man ställer frågan när vi tror oss veta vad kanske den enskilde vill 
för att få den till att vara med på banan. (A4) 

 

Det framgick vid fokusgruppintervjuerna att hur frågan formuleras till omsorgstagaren 

har en påverkan på huruvida ett samtycke kan uppfattas eller inte. Omsorgspersonalen 

beskrev hur stor påverkan just formuleringen av frågan kan ha vilket kan exemplifieras 

med följande citat: 

 
Många gånger kan det ju va så att om man frågar en person ”vill du 
följa med på en aktivitet?” då och så kanske dom säger ”nae” och då 
kanske man omformulerar frågan och så säger man ”ja men jag vill 
jättegärna gå på det här, ska vi ta sällskap du och jag?” ”ja” säger dom 
då. (A2)  

 

Detta kan förstås utifrån de kriterier Landau (1996) presenterar angående att ge ett 

samtycke och i detta fall de två första kriterierna. Det första anger nämligen att klienten 

måste ha förutsättningen att ge ett samtycke och det andra menar att klienten inte får bli 
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tvingad eller manipulerad till att ge ett samtycke. Omsorgspersonalen kan förstås 

omformulera frågan till personen med demens med en tro om att ett samtycke därmed 

ska framgå. Att omformulera frågan kan förstås som att ge omsorgstagaren 

förutsättningen att ge ett samtycke eftersom omformulering av frågan kan innebära att 

omsorgstagaren nu förstår vad förfrågan faktiskt innebär. 

 
Utifrån Landaus (1996) andra kriterium angående samtycke kan omformulering av 

frågan ses som manipulation i den bemärkelsen att det leder till att ett nekande blir till 

ett samtycke.  Det som dock bör beaktas vid detta är att vid den tredje fokus-

gruppsintervjun framgick det att omsorgspersonalen uppfattar det som att omsorgs-

tagaren inte alltid förstår frågan när den ställs första gången. Därmed kan det i sig tolkas 

som att en omformulering inte är att manipulera utan likt det som första kriteriet anger: 

ett sätt att hjälpa omsorgstagaren till förståelse. Båda intentionerna kan förstås beaktas 

av omsorgspersonalen eftersom Landaus (1996) kriterier inte står självständiga 

gentemot varandra. 

 

Citatet som inledningsvis nämns under detta avsnitt presenterar en bild av hur omsorgs-

personalen har en tanke om vad de tror omsorgstagarens behov är och ser ut och sedan 

formulerar frågan utifrån det. Att få en bild av hur behovet ser ut hos omsorgstagaren 

kan ses som ett resultat av det relationsskapande Washburn och Grossman (2017) 

presenterar i samband med personcentrerad omsorg. Författarna betonar vikten av just 

relationen inom omsorgsarbete. Att som omsorgsarbetare förstå vad omsorgstagaren är i 

behov av före hen har ställt frågan är ett knep som kan ha tillkommit utifrån ett 

personcentrerat arbete. Det personcentrerade arbetet kan därmed ha inneburit att relation 

har skapats och omsorgspersonalen känner till omsorgstagaren på ett djupare sätt. 

 

Relationer benämns även i denna studies teoriavsnitt och presenteras sammanlänkat 

med handlingsutrymme genom Svensson, Johnsson och Laanemets (2014). Att 

omsorgspersonalen skapar relationer med omsorgstagarna likt det ovan nämnt kan 

tillföra att ett ökat handlingsutrymme skapas. När omsorgspersonalen har skapat en 

relation med omsorgstagaren vet den hur frågor ska formuleras utifrån omsorgstagarens 

behov. Handlingsutrymmet innebär alltså i detta exempel möjligheten till att hjälpa 

omsorgstagaren vilket ökar i takt med förståelsen och relation till personen skapas. 

Detta innebär i sin tur att omsorgspersonalen vet hur frågorna ska formuleras för att 

samtycke ska uppnås. 
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5.6  Relation 

 

Under temat Knep framkom vikten av relationen omsorgspersonalen har med 

omsorgstagaren vilket dels kan ses som ett knep för att förstå vad omsorgstagaren är i 

behov av för stunden. Det framgick dock vid fokusgruppsintervjuerna att relationen var 

en genomgående viktig del i arbetet med personer med demens vilket ledde till att det 

blev ett eget tema i denna studie. Relationen och vikten av den samt svårigheterna som 

medföljer framkom under samtliga fokusgruppsintervjuer och därför kommer nedan 

citat gällande detta presenteras och analyseras. 

 

5.6.1  En asymmetrisk omsorgsrelation 

 

Begreppet relation har tidigare i denna studie genom Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2014) beskrivits utifrån personer som förhåller sig till varandra. Det har 

framgått genom fokusgruppsintervjuerna med omsorgspersonalen att vad som kan 

förstås som en relation finns mellan omsorgspersonal och omsorgstagare likt det 

nämnda författare beskriver. Omsorgstagare och omsorgspersonal förutsätter varandra 

eftersom den ena inte existerar utan den andre likt hur författarna har beskrivit det. 

 

Det har framkommit att relationer kan ha olika karaktär och Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2014) gör skillnad på omsorgsrelationer genom att kalla dem för 

symmetriska eller asymmetriska. I en symmetrisk omsorgsrelation delar båda parter 

exempelvis en sjukdom eller problematik medan i en asymmetrisk omsorgsrelation ger 

ena parten omsorg och till en annan part som har exempelvis en sjukdom. Den relation 

omsorgspersonalen som deltog i fokusgruppsintervjuerna har till omsorgstagarna kan 

beskrivas som asymmetrisk. Eftersom omsorgspersonalen arbetar på särskilda boenden 

med att hjälpa personer med sjukdomen demens delar de inte omsorgsbehovet. De är 

anställda för att ge en omsorg till omsorgstagarna. Detta kan exemplifieras med följande 

två citat som framkom vid första respektive andra fokusgruppsintervjun: 

 
Säg om dom inte vill äta till exempel. Liksom man sätter fram maten 
och så sitter dom där med den. Då kanske det hjälper att komma, man 
sätter sig bredvid och sen lägger man upp lite på en tallrik, ”ja men nu 
äter jag också här ska vi äta tillsammans du och jag” och då är ”jaha ja 



  
 

45 

men då äter ju jag också”. Och då gör man det tillsammans. Och då 
kan det bli ”ja men då ja visst det här är ju min mat ja och där är 
hennes mat och där sitter hon och äter” och då blir det liksom en 
social gemenskap samtidigt. (A2) 

 
Man lär ju känna dom med tiden man vet ju precis hur dom fungerar 
och man är alltid ett steg framför dom liksom. (B2) 

 

Dessa två citat visar på en bild av två parter inom en asymmetrisk omsorgsrelation. Den 

ena parten, omsorgspersonalen, är den som ger vård och omsorg till den andra parten, 

omsorgstagaren med demens. I första citatet beskrivs en bild av hur omsorgspersonalen 

sätter sig ner och äter gemensamt med en omsorgstagare för att motivera denne till att 

äta. Det kan visa på en asymmetrisk omsorgsrelation i den bemärkelsen att det är ena 

parten som har omsorgsbehovet och den andra hjälper att tillgodose det behovet. 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2014) menar att en beroendeställning kan uppstå i 

en asymmetrisk omsorgsrelation när den ena parten är i behov av den andres omsorg. 

Det skulle vara problematiskt att dra slutsatser om hur omsorgstagarnas tankar och 

känslor ser ut kring den asymmetriska omsorgsrelation de befinner sig i eftersom det är 

omsorgspersonalens diskussion som finns att tillgå. Men det går att tolka det som att en 

beroendeställning kan existera i och med att det är just en asymmetrisk relation. I andra 

citatet beskrivs hur omsorgspersonalen känner omsorgstagarna så pass väl att de är ett 

steg före dem. Omsorgspersonalen har denna möjlighet medan omsorgstagaren inte har 

det på grund av den asymmetriska omsorgsrelationen.  

 

5.6.2  Relationens vikt i arbetet 

 
Jag tycker att jag måste skapa relation. […] Utan den relationen klarar 
jag ingenting så relation spelar jättestor roll att jag göra jättebra 
bemötande för person. Har jag tappat relation så kommer det bli svårt 
att behandla den person som är drabbad av demenssjukdom. Tycker 
jag. (B2) 

 

I citatet ovan beskriver deltagaren vid fokusgruppsintervjun hur viktig relationen till 

omsorgstagaren är och att utan den är det svårt att hjälpa omsorgstagaren. En annan 

fokusgruppsdeltagare beskriver vid samma intervjutillfälle hur de utför individuell vård. 

Det som framgår är att omsorgsarbetet inte går att utföra utan att en relation skapats 

mellan omsorgstagare och omsorgspersonal. Washburn och Grossman (2017) menar att 

för att skapa en personcentrerad omsorg är relationen grundläggande. För att kunna ge 
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personcentrerad omsorg beskrivs även vikten av att kunna se världen ur omsorgs-

tagarens synvinkel. Det kan förstås som att relationen leder till möjligheten att göra just 

det samtidigt som avsaknaden av relationen leder till att omsorgspersonalen inte kan se 

det ur omsorgstagarens synvinkel. Den relationen omsorgspersonalen beskrivs vara av 

så stor vikt i arbetet kan förstås skiljas från det som Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2014) beskriver som en relation. Trots att omsorgspersonalen kan beskriva hur 

relationen tappas kvarstår förhållandet mellan dem och omsorgstagaren eftersom de 

fortfarande har en sammankoppling genom sina givna roller. Den relationen 

omsorgspersonalen beskriver kan därmed förstås som en känslomässig sådan.  

 

I föregående avsnitt presenterades hur omsorgspersonalen hade en uppfattning om vad 

omsorgstagaren var i behov av vilket kan kopplas även till detta avsnitt. Eftersom 

relationen beskrivs av stor vikt går det att se hur den leder till att omsorgspersonalen 

tror sig veta vad omsorgstagaren är i behov av. Genom att utföra personcentrerad vård 

och därmed sätta sig in i omsorgstagarens synvinkel genom skapandet av en relation har 

omsorgspersonalen en uppfattning om vad omsorgstagaren är i behov av. Att utföra 

detta leder därmed till att omsorgspersonalen känner till omsorgstagarens behov och vet 

därför hur hjälpen ska ges och föreslås för att ett samtycke ska ske. 

 
Sen har man ju också en del någonstans där vissa kan bli väldigt 
aggressiva i sin demens. Då man inte kan göra allt det här och man 
försöker få kontakter och allt sånt här men så finns ju en aggressivitet 
som gör att man liksom, det är jättesvårt att nå dom vissa dagar. (B5) 

 

Det framgår genom ovan presenterade citat att relationen inte alltid är en självklarhet i 

arbetet med personer med demens. Aggressivitet ges som ett exempel på känslor som 

leder till att omsorgspersonalen känner att det blir svårt att hjälpa omsorgstagaren. 

Jämfört med vikten av relationen som presenterades i första citatet presenteras här en 

bild av relationen som problematisk. Det är inte alltid relationen fungerar som hjälp för 

att förstå omsorgstagarens behov utan det kan likt situationen som presenteras ovan 

försvåra. Det kan förstås som att när en omsorgstagare uppfattas som aggressiv går det 

inte att skapa en relation eller åtminstone använda sig av relationen för att hjälpa 

omsorgstagaren. Denna aggressivitet kan å andra sidan ses som en resurs för omsorgs-

tagarna utifrån Franzéns (2010) makttriangel. Aggressiviteten blir till en resurs för 

omsorgstagaren eftersom det blir ett sätt för dem att visa att de inte samtycker till den 

aktuella situationen. 
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Det har ovan framkommit en bild av den relation omsorgspersonal och omsorgstagare 

har. Johansson (2007) beskriver hur en omsorgstagare kan ha dubbel karaktär vilket kan 

förstås dels utifrån den relation omsorgstagare och omsorgspersonal har emellan sig. En 

organisation kan inte ha en relation med en hel individ utan denne måste ”förenklas”. 

Ovan beskrivs bland annat att omsorgspersonalen känner omsorgstagaren så pass väl att 

de vet på förhand vad omsorgstagaren kommer vara i behov av. Den relation omsorgs-

personalen och omsorgstagaren har kan därför tolkas som att omsorgspersonalen har en 

relation till hela individen på grund av att kunskapen om omsorgstagaren beskrivs vara 

så heltäckande. Till skillnad från den relation som en omsorgstagare beskrivs ha med en 

organisation känner omsorgspersonalen hela individen vilket beskrivs som av så stor 

vikt. Det är relationen som leder till att omsorgstagaren samtycker till hjälp. 

 

Den relationen omsorgstagaren har med organisationen kan istället förstås utifrån de 

handlingsplaner som beskrivs användas. Det har framgått under fokusgrupps-

intervjuerna att olika former av handlingsplaner och genomförandeplaner upprättas i 

samband med att en ny omsorgstagare flyttar in på respektive boende/avdelning som 

omsorgspersonalen arbetade på. Handlingsplanerna kan förstås som organisationens sätt 

att skapa en relation till omsorgstagaren på genom att specificera ner omsorgstagaren 

och alla dess egenskaper till just en handlingsplan som tydliggör hur organisationens 

och omsorgstagarens utbyte kommer se ut.  

 

Som jämförelse med den relation fokusgruppsdeltagarna beskriver att de har med 

omsorgstagarna beskriver de även hur vikarier som bemöter omsorgstagare ofta 

resulterar i att omsorgstagaren inte samtycker: 

 
Så [omsorgstagarna] känner ju oss och lär känna tryggheten så det 
märks ju jättestor skillnad om det är vi som ställer frågorna än om det 
kommer kanske in en vikarie eller någon annan som kommer in. Då 
säger man nej för man… ”nej den här personen känner jag inte det vet 
jag inte”. (A4) 

 

Det denna fokusgruppsdeltagare beskriver gör det tydligt att det görs skillnad på 

relationen som finns mellan fastanställd omsorgspersonal jämfört med vikariers relation 

till omsorgstagaren. Dock kan det vara av vikt att skilja det Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2014) beskriver som relationsbegreppet jämfört med hur 
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fokusgruppsdeltagarna beskriver relationen med omsorgstagaren. De förstnämnda 

menar att en relation är att förhålla sig till varandra och att det kan ske på en neutral 

grund men kan även innefatta känslor. En vikarie och omsorgstagare förhåller sig 

möjligtvis till varandra i den bemärkelse deras roller förutsätter varandra. Det utbyte 

som vikarien har med omsorgstagaren kan dock sakna känslomässiga aspekter. Den 

relation fokusgruppsdeltagarna beskriver kan tolkas innefatta mer känslomässiga 

aspekter eftersom de beskriver hur omsorgstagarna uppfattas känna trygghet med dem 

medan de känslorna tycks saknas när vikarier arbetar. 

 

6  Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer det föras diskussion om resultatet, valet av teori samt 

metodologin. Även förslag till fortsatt forskning kommer ges.  

 

6.1  Resultatdiskussion 

 

Denna studies syfte har varit att få en ökad förståelse för hur omsorgspersonal förhåller 

sig till samtycke när de arbetar med personer med demens. De frågeställningar som 

studien har ställt är: Hur förstår omsorgspersonal begreppet samtycke i samband med 

vård och omsorg hos personer med demens? Vad tas i beaktande av omsorgspersonal i 

samband med samtycke till vård och omsorg hos personer med demens? Hur förmedlas 

samtycke mellan omsorgspersonal och omsorgstagare? Genom denna resultat-

diskussion kommer det visas på hur syfte och frågeställningar kan besvaras.  

 

Utifrån det första temat, Personer med demens som omsorgstagare, som presenterades 

under avsnittet Resultat och analys går det att se hur sjukdomen demens kan innebära 

att vissa förväntningar och egenskaper tilldelas individen i enlighet med social 

typifiering. Graden av demenssjukdom har även förståtts ha en påverkan på hur 

bedömningen av individens samtyckesförmåga ser ut. Det kan vara viktigt att vara 

medveten om detta för att möjliggöra att individens faktiska behov inte glöms bort. Om 

en individ blir kategoriserad utifrån sjukdomen demens finns en risk att omsorgen utförs 

på rutin och ett generellt sätt att ge vård och omsorg på kan uppstå. Detta kan vara 

problematiskt för att den personcentrerade vård som även omsorgspersonalen tyckte var 
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viktigt förbises på grund av social typifiering. Under temat Knep framgick det att hur 

frågan formulerades och ställdes kunde ha en påverkan på om omsorgstagaren 

samtyckte eller inte vilket kan jämföras med det detta tema visar på. Medan en 

fokusgrupp ansåg att det inte går att fråga eller diskutera med omsorgstagaren ansåg en 

annan fokusgrupp att det var möjligt men viktigt hur frågan formulerades. Vi ser att det 

kan finnas en risk med att en rutin skapas kring att inte fråga omsorgstagaren alls 

eftersom personer med demens kategoriseras som personer som det inte går att diskutera 

med.  

 

Temat Personer med demens som omsorgstagare besvarar därmed delvis denna studies 

första frågeställning på så vis att omsorgspersonalen förstår att samtycke från personer 

med demens är beroende av graden av sjukdom personen i fråga har. Är sjukdomen 

långt gången framkommer det att samtycke inte uppfattas kunna framgå från 

omsorgstagaren. När en social typifiering sker av personer med demens och graden av 

sjukdomen tycks synen bli att omsorgstagarna inte kan samtycka. Temat besvarar även 

delvis den andra frågeställningen eftersom graden av demens tas i beaktande av 

omsorgspersonalen i samband med samtycke.  

 

Studiens andra tema När samtycke inte beaktas presenterade hur svåra situationer kan 

uppstå i omsorgsarbetet. Det framkom att givandet av hjälp vid toalett och dusch var 

situationer när risken för ohälsa uppfattades bli för stor vilket ledde till att samtycket 

inte beaktades. Omsorgspersonalen gjorde egna bedömningar inför situationer när 

risken för fysisk ohälsa var stor och kom då fram till att samtycke inte kunde beaktas. 

Vi uppfattade genom Franzén (2010) att omsorgspersonalen hade ett tolkningsföreträde 

i nämnda situationer på grund av sin professionella expertis. Denna riskbedömning 

uppfattades som en förekommande del av arbetet med personer med demens. Detta 

tema besvarar denna studies samtliga frågeställningar genom att delvis se hur 

omsorgspersonalen förstår samtycke som vara av mindre vikt när det kombineras med 

riskbedömning. Riskbedömningen i sig blir det som omsorgspersonalen beaktar i 

samband med samtycke. Den tredje och sista frågeställningen besvaras genom att 

resultat och analys visat på att samtycket faktiskt inte alltid förmedlas mellan omsorgs-

tagare och omsorgspersonal utan samtycket bortses från när risken bedöms vara för stor.  
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Det framkom i denna studies tredje tema kallat Anhöriga att omsorgstagarnas anhöriga 

kunde fungera som både hinder och resurs vad gäller samtycke. Den gemensamma 

synen på anhöriga var att de var en resurs som uppfattades ha rätt till att ta del av 

omsorgstagarens situation. Samtycket uppfattades kunna gå genom anhöriga när 

bedömningen fanns att omsorgstagaren inte kunde samtycka på egen hand. 

Bedömningar gjordes av omsorgspersonalen angående hur nära eller inte den anhöriga 

var till omsorgstagaren och utifrån detta avgjordes vilken anhörig som blev tillfrågad. 

Detta tema ger svar på studiens första frågeställning genom att visa på hur 

omsorgspersonal förstår hur samtycke ibland kan komma via en anhörig snarare än den 

enskilde själv. Hur nära den anhöriga anses vara blir till en avgörande faktor gällande 

om denne kan samtycka i den enskildes ställe. I och med detta besvaras även studiens 

andra frågeställning eftersom anhörigas åsikter ibland togs i beaktande i samband med 

samtycke men det förekom även situationer när det inte beaktades. Utifrån detta tema 

går det även att besvara den tredje frågeställningen med att samtycke ibland förmedlas 

från anhöriga snarare än mellan omsorgspersonal och omsorgstagare. 

 

Temat Knep anser vi vara av stor vikt angående omsorgspersonalens förståelse för 

samtycke eftersom detta var ett återkommande ämne under fokusgruppsintervjuerna. 

Knepen var en stor del av det dagliga arbetet gällande samtycke. Att visa med 

kroppsspråk eller noga tänka igenom hur frågor ställs var knep som uppfattades vara 

omsorgspersonalens sätt att tolka att omsorgstagaren samtycker till att få hjälp av olika 

slag. Det var enligt omsorgspersonalen deras sätt att ge omsorgstagaren utrymme att 

visa sin åsikt och därigenom ge sitt samtycke. Genom Jacobsson, Thelander och 

Wästerfors (2010) gick det att förstå hur kroppsspråket kunde ha en stor del i att 

omsorgspersonal och omsorgstagare kunde förstå varandra. Kroppsspråk eller gester får 

sin betydelse först när det bemöts av mottagaren. Därmed går det att dra slutsatsen om 

att personen med demens som reagerar och besvarar kroppsspråket förstår innebörden 

av det. Utifrån studiens första frågeställning förstår omsorgspersonalen att ett samtycke 

inte behöver vara verbalt utan förståelsen av situationen från omsorgstagarens sida kan 

ses som ett samtycke. För att besvara studiens tredje frågeställning kan knep förstås som 

ett sätt att förmedla samtycke på mellan omsorgstagare och omsorgspersonal. Det kan 

exempelvis förmedlas genom kroppsspråk.  
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Det tema som slutgiltigen presenterades var Relation i vilket det tydliggörs att 

omsorgspersonalen anser att den känslomässiga relationen omsorgstagarna har till dem 

är av stor betydelse. Relationen som uppstår mellan omsorgstagare och omsorgs-

personal kan förstås vara av stor vikt och en grundläggande del av omsorgsarbetet 

eftersom tryggheten som uppstår med relationen är det som avgör om omsorgstagaren 

samtycker eller inte. Att uppnå ett lagenligt samtycke kan alltså förstås vara omöjligt 

utan den känslomässiga relationen och tryggheten. På så vis blir relationen till ett knep 

likt föregående tema men relationen hade fler aspekter än som ett knep vilket ledde till 

att det blev ett eget tema. För att koppla detta till studiens första frågeställning kan det 

därför förstås som att relationsskapandet är en viktig del av hur omsorgspersonal förstår 

samtycke. Omsorgspersonalen kan förstås se på relationen som något grundläggande för 

samtycket. 

 

Ovan har vi nu visat på de huvudpoäng som vi uppfattar utifrån resultat och analys. För 

att koppla till huvudrubriken i denna studie kan vi se att samtycke inte alltid är en 

självklarhet vid arbete med personer med demens. “Man får lirka” anser vi tydligt visar 

på den situation som omsorgspersonalen befinner sig i. Samtycke förstås ofta finnas 

men vägen dit kan vara problematisk och inte självklar. Utifrån studiens syfte vilket är 

att få en ökad förståelse för hur omsorgspersonal förhåller sig till samtycke när de 

arbetar med personer med demens kan det förstås som att samtycket är en viktig del av 

arbetet och olika metoder har arbetats fram för att hantera svårigheterna som kan finnas 

vid bland annat kommunikationen. Däremot är inte samtycke avgörande i alla lägen för 

om insatser kommer utföras eller inte. 

 

6.2  Teoridiskussion 

 

Den teori som valdes för denna studie delades in i tre olika områden: 

Handlingsutrymme och relation, Att vara klient samt Relationell makt. De olika delarna 

utgick från Kerstin Svensson, Eva Johnsson och Leili Laanemets (2014), Roine 

Johansson (2007), Katarina Jacobsson, Joakim Thelander och David Wästerfors (2010) 

samt Mats Franzén (2010). Vi anser att teoriavsnittet har varit väl fungerande för att 

fullfölja studiens syfte om att få en ökad förståelse för hur omsorgspersonalen förhåller 

sig till samtycke när de arbetar med personer med demens. Teoriavsnitten har även varit 

väl fungerande för att besvara de frågeställningar som inledningsvis ställdes. Som redan 
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nämnt i denna studie har dessa teoriavsnitt den gemensamma nämnaren relation. 

Genom att se till relationen ur olika perspektiv som de tre områdena innebar har 

analysen blivit djupare. Teorin har avgränsats till ovan nämnda delar vilket följaktligen 

innebar att andra perspektiv inte synliggjordes. På grund av att behovet av avgränsning 

rent teoretiskt fanns ansåg vi att ovan nämnda teori om relation ur olika perspektiv var 

av främst lämpad för denna studie. Den valda teorin var lämpad för att analysera och 

bearbeta det material som samlats in under fokusgruppsintervjuerna.  

 

6.3  Metoddiskussion 

 

I denna studie användes fokusgruppsintervjuer med en hermeneutisk vetenskaps-

teoretisk ansats för att besvara syftet och frågeställningarna. Den hermeneutiska 

ansatsen har varit lämplig för denna studie i den bemärkelse att det har varit förståelse 

som har eftersökts (jmf Andersson 2014; Thomassen 2007). En alternativ metod istället 

för fokusgruppsintervjuer hade kunnat vara individuella intervjuer, eftersom risken 

fanns att fokusgruppsdeltagarna kunnat bli hämmade av varandra om de inte kände sig 

trygga. Detta var dock inget som upplevdes av oss som författare under fokus-

gruppsintervjuerna. Fokusgruppsintervjuerna har varit en passande metod eftersom de 

kommentarer som deltagarna har kommit med har varit av värde. På detta sätt kunde 

deltagarna utveckla både sina egna men även varandras tankegångar, vilket har kunnat 

bidra till en djupare diskussion. Det finns även andra alternativ till val av intervju-

personer. I denna studie valdes omsorgspersonal, eftersom vi ansåg det vara av intresse 

att intervjua de som möter omsorgstagarna dagligen. Andra alternativ hade varit att 

intervjua biståndshandläggare eller enhetschefer, vilket hade kunnat bidra med andra 

synvinklar än de som framkom i denna studie.  
 

Det bör uppmärksammas att en enhetschef deltog i en av fokusgruppsintervjuerna. Detta 

bidrog till att diskussionen fördes framåt och gav omsorgspersonalen möjlighet att 

utveckla sina tankegångar. Det bör dock tas i beaktande att detta i viss mån kan ha 

påverkat resultatet i denna fokusgruppsintervju. Det som framkom under denna fokus-

gruppsintervju var dock i likhet med det som framkom i de andra fokusgrupps-

intervjuerna, och därför kan vi dra slutsatsen att den påverkan som detta hade på studien 

inte är av alltför stor omfattning. Ett citat från enhetschefen har använts vid analys i 
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denna studie. Anledningen till att vi valde detta citat var att det var det mest talande 

citatet för den generella åsikt som fanns i de tre fokusgrupperna.  

 

6.4  Förslag på vidare forskning 

 

I början gjordes en avgränsning i denna studie från framtidsfullmakter men det hade 

varit intressant för vidare forskning att undersöka vilken påverkan dessa har på arbetet 

med personer med demens. Kommer det bli tydligare och mer lagenliga samtycken i 

och med framtidsfullmakter eller kommer problemen kvarstå likt hur situationen 

presenteras i denna studie? Det kan även vara av intresse att undersöka och observera 

omsorgsarbetet på själva fältet i form av särskilda boenden för att skapa en djupare bild 

av hur det dagliga arbetet faktiskt ser ut. I metoddiskussionen ovan presenterades 

förslaget att skapa fokusgrupper eller intervjuer med enhetschefer och bistånds-

handläggare vilket även kan vara ett förslag på vidare forskning.  Ytterligare ett förslag 

för vidare forskning skulle vara att undersöka aktuella ämnesområde fast ur ett 

perspektiv om lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) vilket 

denna studie har avgränsats från. 
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Bilagor 
Nedan presenteras de bilagor som använts i samband med denna studie. 

 

Bilaga A Informationsbrev 

 

 
 

Hej!  

Vi heter Isabelle Bengtsson och Louise Blomberg och är två socionomstudenter från 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi håller just nu på med vårt examensarbete vilket har syftet att 

undersöka hur omsorgspersonal förhåller sig till samtycke i arbetet med personer med demens. 

För att uppfylla detta syfte vill vi utföra fokusgruppsintervjuer med omsorgspersonal som 

arbetar med personer med demens. Fokusgruppsintervju innebär att ett antal deltagare samlas 

för att diskutera ett visst ämne. Dessa fokusgruppsintervjuer kommer ta ungefär 60–80 minuter 

och det önskvärda antalet deltagare per grupp är 4–5 personer. Vid godkännande kommer vi att 

spela in det som sägs under fokusgruppsintervjuerna och materialet kommer sedan 

avidentifieras av oss. Det material som samlas och spelas in vid tillfälle för 

fokusgruppsintervjuerna kommer endast vi två studenter samt handledare och examinator ta del 

av och det kommer endast användas till denna studie. Den färdigställda uppsatsen kommer 

publiceras och det kommer finnas möjlighet för er att ta del av och läsa den. Medverkan är 

frivillig och kan avbrytas närhelst utan motivering.  

 

Vi vänder oss till dig som chef inom äldreomsorgen med förhoppningar om att du har möjlighet 

att hjälpa oss komma i kontakt med omsorgspersonal som arbetar med personer med demens 

och som är villiga att delta. Vi hoppas i gengäld kunna erbjuda er ett tillfälle för reflektion kring 

arbetet med personer med demens.  

 

Med vänliga hälsningar 

Louise Blomberg och Isabelle Bengtsson 

  

Louise Blomberg                                                             Isabelle Bengtsson 
Telefon: XXX                                                       Telefon: XXX  
E-post: XXX                                       E-post: XXX   

Handledare  
Peter Hultgren 
E-post: XXX 



  
 

II 

 
Bilaga B Diskussionsfrågor 

•   Kort presentation av oss 

•   Återberätta informationsbrevet, kort presentation av fokusgrupp och vår roll 

•   Fråga om det är okej att vi spelar in 

•   Alla får presentera sig: 

·   ålder 

·   utbildning 

·   erfarenhet 

•   Vad är det första ni tänker och känner när ni hör orden samtycke och demens? 

•   Kan ni dela med er av några situationer där ni har upplevt att ni fått ett tydligt samtycke 

från en person med demens? Hur gick ni tillväga i dessa situationer? 

•   Kan ni dela med er av några situationer där ni upplevde svårigheter i att få ett tydligt 

samtycke från en person med demens? Hur gick ni tillväga i dessa situationer? 

•   Upplever ni att det finns något som ni gör i ert arbete som gör det lättare att få ett tydligt 

samtycke? 

•   Hur ställer ni er till att enligt lagen måste man få ett samtycke från personen med 

demens för att ge omsorg? 

 


