
2009:192 

C - U P P S A T S

(Special)pedagogik i demensvård
Vision eller Utopi?

 Annelie Larsson

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Specialpedagogik 

Institutionen för Pedagogik och lärande

2009:192  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--09/192--SE



 

 

Förord 

Kanske du som jag någon gång har tänkt: Det är väl inte så svårt att bli gammal, bara man får 

lov att vara frisk och klar i knoppen.  

Att drabbas av en demens är, så vitt jag förstått, ett stort brott i den enskildes livslinje. 

Långsamt, långsamt förlorar individen delar av sin egen person. Det som förut var vant och 

naturligt blir osäkert och onaturligt. Hon/han känner inte igen sig själv, andra eller sin 

omgivning. Vad jag vill försök att förstå eller skapa förståelse för är, vad ett 

(special)pedagogiskt perspektiv inom den traditionella demensvården skulle kunna innebära 

för enskilda individer, med avseende på ökad livskvalitet och delaktighet.  

Ett arbete av detta slag innebär alltid en resa. Den börjar med att man löser en biljett. I mitt 

fall var det en nyfikenhet på ålderdom, och demensvård i synnerhet, som var inträdesbiljett. 

Färden har sedan tagit, både väntade och oväntade svängar. Det är väl det som är en del av 

tjusningen antar jag, att inte riktigt veta vart resan bär.  

Jag skulle vilja framföra några välförtjänta tack. Jag inleder med ett stort tack till dem som 

med sin medverkan givit stoff till mitt empiriska material. Som gett av sin och sin 

verksamhets dyrbara tid. Ett tack också till mina handledare, Solange Perdahl och Åsa 

Gardelli, för inspiration och engagemang under hela studietiden vid Luleå Universitet. Utan er 

uppmuntran och förmåga, att se något gott i allt, så finns en chans att studierna tagit en ände 

med förskräckelse. Jag vill också tacka för vägledning och hjälp med att avgränsa mina naiva 

försök att verka duktig och ta med ”allt” i just detta arbete. Tack alla studiekamrater som i 

diskussion och under skratt medverkat till, i varje fall för mig, ett rikare liv.  Tack Annetthe, 

käraste vän, för din korrekturläsning och för att du alltid finns där att bolla idéer med och mot. 

Det allra största tacket vill jag rikta till min familj, KlasGöran, Filip och Felix, för att ni har 

stått ut med en frånvarande hustru/mor under så lång tid. En sådan uppbackning som jag fått 

av er, det är mer än jag någonsin kunnat begära. När jag som bäst behövt något så har alltid 

någon av er kommit ner till min lilla skrivarskrubb men kaffe, en frukt, en liten chokladbit 

och det allra bästa, kramar. Det har varit mitt bränsle. 

 

Tibro 4 juni 2009 

Annelie Larsson  
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Inledning 
 

”Jag befinner mig någonstans, men jag vet ju inte var, jag tror det var min dotter som 

lämnade mig kvar.   Dom säger när jag frågar, att det är här jag bor. Jag vet att det inte 

var hit vi skulle när vi for. Jag blir så rädd, jag gråter, jag ser ingen som jag känner. 

Vad är det här för ställe, var är alla mina vänner… När tiden lider frampå dagen, så 

vågar jag mig fram. Till en liten gumma som tummar på en kam. Jag frågar försiktigt 

om hon en dotter har, om hon på detta ställe liksom jag har lämnats kvar? Hon ser på 

mig med en blick så tom och kall, sen lägger hon sin hand i min, det känns bra i alla 

fall. Inga ord behövs, det känns ändå, vi lika är längst inne. Jag tror vi båda två har 

tappat nåt, jag tror det kallas minne. Men det som hänt för länge sen, jag minns det som 

igår! Jag fattar inte vad det är, som ännu återstår. Jag känner mig så ängslig, vad vill 

dom med mig här. Här vill jag inte vara, jag vill hem och plocka bär” (Paulsson, 1993). 

 

En ganska lång tid har jag arbetat inom en del av Särskolan som kallas Träningsskolan. I 

Träningsskolan går de elever som inte har förutsättningar att följa de kursplaner som finns för 

Grundskolan och Särskolan. Många av dem har en utvecklingsstörning och/eller ett 

förståndshandikapp, i en sådan omfattning, att de har en helt individuellt anpassad studiegång. 

Utvecklingsstörning och förståndshandikapp är hjärnskador. För att dessa individer skall klara 

sin skolgång används i praktiken en typ av pedagogik som inom det svenska skolväsendet har 

kommit att kallas (special)pedagogik. (Special)pedagogik, i förhållande till ”vanlig” 

pedagogik, har definierats av många forskare.  

Persson (2001) refererar till Kristvik som menar att pedagogik är en normvetenskap, en 

vetenskap om hur det bör vara, inte hur det är. (Special)pedagogik, har också en normativ bas, 

som har sin utgångspunkt i solidaritet med svaga och en politiskt uttryckt vilja, å ena sidan 

och å andra sidan är den inriktad på vissa grupper med speciella svårigheter. Resurssvaga 

grupper skall kompenseras och ha rätt till stödåtgärder (Persson, 2001). Pedagogik och 

(special)pedagogik lever i symbios med varandra men kan också hämma varandra. Eftersom 

(special)pedagogiken finns så kan pedagogiken avsäga sig ansvaret för den som faller utanför 

det som räknas som normalt. Speciella, i det här fallet, elever hänvisas till speciella lärare som 

använder en speciell pedagogik. Samtidigt så har den (special)pedagogiska forskningen 

bidragit med tydligare fokus på miljö och kontext snarare än individers eventuella 

tillkortakommanden (Persson, 2001).  

Nilholm (2006) menar att (special)pedagogik kan ses utifrån två perspektiv; det 

kompensatoriska och det kritiska. Det kompensatoriska perspektivet å ena sidan, kan tolkas 

som ett mer traditionellt sätt att se på (special)pedagogik, och innebär att vissa individers 

brister ska kompenseras. Det kritiska perspektivet, å andra sidan, handlar om att 

(special)pedagogik kritiserar att vissa individer inte är inkluderade i ordinarie verksamheter. 

Det kompensatoriska perspektivet har historiskt dominerat den (special)pedagogiska 

forskningen, och har kallats vid många namn; t.ex. medicinskt-psykologiskt, kategoriskt, 

funktionalistisk. På senare tid har ett mer kritiskt perspektiv vuxit fram.  

Både Persson (2001) och Nilholm (2006) pekar på att begreppen pedagogik och 

(special)pedagogik är synnerligen komplexa och svårfångade. De innehåller både 

historiska/traditionella och mer moderna perspektiv. När jag själv funderat kring dessa 

begrepp, jag använder båda i uppsatsen, har jag valt att se dem som relativt likvärdiga 
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begrepp. Möjligen skulle (special)pedagogiken kunna tolkas, jag gör det genom Egelund, 

Haug och Persson (2006), vara en något utökad ”variant” av pedagogik.  

Den (special)pedagogiska och pedagogiska forskningen har närmat sig varandra. Visserligen 

handlar (special)pedagogik fortfarande om ett individ- och kategoriskt perspektiv men med en 

sakta förskjutning mot ett mer, vad Egelund et al (2006) kallar, relationellt perspektiv, där 

omgivningsfaktorer spelar en mycket större roll. I denna uppsats används begreppet 

(special)pedagogik när jag vill spetsa till formuleringen och tydligare peka på att 

resonemanget handlar om pedagogik för individer som har behov av särskilt stöd. Ordet 

(special) används för att tydligare markera, mitt personliga ställningstagande, att 

omgivningsfaktorer bör spela en avgörande roll när det handlar om bemötande och 

förhållningssätt. 

När jag inledningsvis fundera på vad jag ville skriva om i min c-uppsats kände jag en vilja att 

hitta något som kunde förena några av mina största intressen, nämligen handikappsvetenskap 

och (special)pedagogik. Skulle det kunna vara möjligt?  

Då kom jag och tänka på ett samtal som jag haft någon gång under hösten 2008. Detta samtal 

rörde sig kring demens och demensvård. Ju mer jag tänkte på det, ju mer intresserad blev jag. 

Jag tyckte mig se en likhet mellan min egen praktik i Träningsskolan och den vård som finns 

på ett demensboende. Demens handlar också om hjärnskador (Edberg, 2002), som i en 

förlängning innebär omfattande inskränkningar i den enskildes liv och livsvärld, samt ett 

behov av en anpassad miljö (Westlund, Eggers, Nilsson & Petersen, 1994). Dock, när jag 

jämför dessa verksamheter uppfattar jag också en stor skillnad. Trots att arbetet inom 

respektive verksamhet tycks ha mycket gemensamt, när det gäller vård, omsorg, 

förhållningssätt och bemötande, är de verksamma yrkeskategorierna helt olika. I 

Träningsskolan arbetar pedagoger och på demensboendena arbetar undersköterskor och annan 

medicinsk personal. Jag tänker mig att ett (special)pedagogiskt perspektiv skulle kunna vara 

relevant också i arbetet kring personer med demens. Så långt i mina funderingar började jag 

att ställa ett antal frågor till mig själv. Vad skulle det innebära för demensvården, i praktiken, 

om ett (special)pedagogiskt perspektiv implementerades som ett ordinarie arbetssätt, medicin 

möter pedagogik?  

Genom att göra en reflektion, mellan (special)pedagogiska insatser kring människor med 

hjärnskada inom Träningsskolan å ena sidan och praktiken på plats i vården å andra sidan, 

formulerar jag för mig själv en hypotes om liknande arbetsförhållanden. Det ena 

sammanhanget har sin arena inom medicinens domän, demensvården, och den andra inom 

pedagogikens, Träningsskolan. Hur skulle ett närmande mellan dessa två praktiker kunna te 

sig? 

Ett (special)pedagogiskt perspektiv inom demensvård behöver verktyg, och jag frågar mig då 

vilka dessa skulle kunna vara? Vid litteraturgenomgång så tycker jag mig kunna urskilja några 

olika teman som verkar ha stor betydelse för god demensvård. Fem teman som handlar om 

personalens kompetens, arbetssätt och arbetsmetod men också om det fysiska rummet, 

aktivitet samt dokumentation (Westlund, Eggers, Nilsson & Petersen, 1994).  

Dessa teman leder mig vidare och jag frågar mig: Hur viktigt är det med stimulans och vilka 

möjligheter står till buds inom vården för en sådan idag? Likaså: Behövs det ytterligare 

yrkeskategorier inom vården för att en sådan stimulans skall kunna vara möjlig? Vilka i så 

fall? Finns det artefakter
1
 eller aktiviteter som skulle kunna vara verktyg i en sådan stimulans? 

                                                 
1
 Artefakt - av människohand fabricerat föremål, produkt eller effekt.  2009-06-01 Nationalencyklopedin • Lång 

http://www.ne.se/lang/artefakt  

http://www.ne.se/lang/artefakt
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Jag funderar också i banor om identitet, delaktighet och livskvalitet. I vilken utsträckning är 

enskilda individer involverade i och känner delaktighet i hur ”min dag” ser ut? Hur lär man 

känna någon som kanske inte längre fullt ut själv kan sätta ord på sina önskningar? Sist men 

inte minst funderar jag på hur man förankrar ett (special)pedagogiskt perspektiv i en 

verksamhet. Finns det verktyg till det? Med dessa inledande funderingar startade mitt arbete. 

Syfte 

Syftet är att förstå och skapa förståelse för hur ett (special)pedagogiskt perspektiv inom 

demensvården kan leda till ökad delaktighet och livskvalitet.  

Med utgångspunkt i fem teman, som identifierats i litteraturgenomgång (Westlund et al, 1994 

& Edberg, 2002), är det just denna forskningsfråga jag ställer mig: Vad kan ett 

(special)pedagogiskt perspektiv tillföra den traditionella demensvården när det gäller 

delaktighet och livskvalitet?  

Fem teman 

1. Personalens kompetens – Hur funderar man i den undersökta verksamheten kring vad 

pedagogisk kompetens är och innebär i praktiken. Vad identifierar man som 

pedagogisk kompetens? 

2. Arbetssätt och arbetsmetod – Vad är en god omvårdnad? Hur funderar man kring 

förhållningssätt och bemötande? I omvårdnadsögonblicket sker ett möte mellan 

vårdare och vårdtagare. Vilken karaktär har dessa möten i praktiken? Hur 

kommunicerar man i detta möte? Hur förhåller man sig till aktivitet och delaktighet? 

Hur tänker man kring frågor om identitet och integritet? 

3. Det fysiska rummet - Vilken betydelse har det fysiska rummets utformning för 

omvårdnaden? 

4. Aktivitet – Hur funderar man kring aktivitet och stimulans? Vad är aktivitet? 

Individuell anpassning, hur jobbar man med det?   

5. Dokumentation – På vilket/vilka sätt dokumenteras det i verksamheten? Vad är det 

som dokumenteras? Vad dokumenteras inte? Vilka är delaktiga och tar del av 

befintlig dokumentation? Vad har dokumentation och god omvårdnad gemensamt? 

De frågor som respondenterna fått i intervjuerna har alla utgått från dessa teman. Ingen av 

dem är neutrala begrepp utan de är synnerligen laddade med innehåll. Ändå har jag tillåtit en 

ganska vid definition. De intervjuade har själva fått definiera vad de vill ”fylla” begreppen 

med. Till exempel så har begreppet personalens kompetens i Resultat fått både en 

professionell innebörd men också, genom de intervjuade, definierats som egenskaper hos 

personalen.   

Ett (special)pedagogiskt perspektiv i demensvården 

I syftet och i forskningsfrågan används två begrepp som behöver en närmare presentation. 

Det ena är (special)pedagogik och det andra är traditionell demensvård.  
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Låt oss börja med traditionell demensvård. Historiskt sett har demensjukdomar beskrivits 

utifrån en medicinsk och naturvetenskaplig förståelsehorisont (Edberg, 2002). Detta har fått 

betydelse för tolkning av beteenden och upplevelser hos personer med demens. Till exempel 

är minne och desorientering, vanliga symtom vid demens, psykologiska fenomen och därför 

svåra att förklara i neurologiska och biokemiska termer, det är svårt att mäta minne och 

desorientering. För att svara på och förklara hur hjärnan förändras, rent fysiologiskt, av en 

demenssjukdom går svaret att finna inom den medicinska domänen men för att finna svar på 

frågan varför en person säger t ex. ”Jag vill hem till min mamma” krävs annan kunskap. Hur 

denna önskan ”jag vill hem till min mamma” behandlas och bemöts av personal i 

demensvården, tänker jag, får stora konsekvenser för hur den demenssjuke upplever sig bli 

bemött/förstådd. När omvårdnadspersonal inte förstår den de vårdar, ofta använder man sig av 

den egna verkligheten som referensramen, då kan en utsaga som ”jag vill hem till mamma” te 

sig helt meningslös eller orimlig.  

Traditionellt inom demensvården har det använts vad man kallar en realitetsorientering 

(Edberg, 2002). En sådan realitetsorientering, här och nu perspektiv, skulle innebära att en 

utsaga som ”jag vill hem till min mamma” troligen skulle få följande konsekvens: I all 

välmening skulle omvårdnadspersonalen ”förklara” för den demente att ”Du är 89 år och det 

förstår du väl att din mamma inte lever, hon är död”. I ett realitetsorienterande perspektiv är 

det viktigaste att den demenssjuke förstår omvårdnadspersonalen och de anhöriga. 

Tolkningsansvaret ligger således hos den som är demenssjuk. De senaste åren har dock en 

annan syn på demensvård börjat ta form. I en kommunikationsform som upplevs som god, 

utifrån den demenssjukes perspektiv, bör tolkningsansvaret ligga hos vårdaren/den andre 

(Edberg, 2002). Det är vårdaren som ska förstå. Rent praktiskt kan det betyda att istället för 

att påpeka att ”din mamma är faktiskt död, du kan inte åka hem till henne” kan man leda in 

tankar på annat. För den som är demenssjuk är mamman levande just i denna stund och att då 

istället be henne/honom berätta om mamman kan ”rädda” situationen. 

När det gäller det andra begreppet, (special)pedagogik, tolkar jag det som innebärande en 

förskjutning av ansvaret från individen i riktning mot miljön. Pedagogik, och inte minst 

(special)pedagogik, handlar om att ta hänsyn till kontext och makt (Dahlberg, Moss & Pence, 

2001). (Special)pedagogik handlar också om allas lika värde och rätt att vara delaktig i, men 

också att påverka, sitt eget liv, demokrati. Liksom den handlar om att förstå den andre och om 

samspel. Både traditionell demensvård och (special)pedagogik handlar om förhållningssätt. 

Dessa begrepp har här tillåtits att mötas.  

Att tala i termer om rätt eller fel perspektiv är problematiskt. Här väljer jag hellre att se dem 

som två försök att utföra god omvårdnad. I traditionell demensvården ligger tolkningsansvaret 

i mötet hos den enskilde individen, ett medicinskt/individuellt förhållningssätt. I ett arbetssätt 

där tolkningsansvaret, i mötet, ligger hos dem som vårdar handlar det snarare om ett 

(special)pedagogiskt/kontextuellt förhållningssätt.  

Persson (2001) använder sig av två pedagogiska begrepp, relationellt perspektiv och 

kategoriskt perspektiv. I ett kategoriskt perspektiv så förläggs problemen hos den enskilde 

individen, i detta fall den demente, som brister och sjukdomssymtom och 

(special)pedagogiska insatser riktas just mot dessa brister. I ett relationellt perspektiv så ligger 

fokus hos, förutom den enskilde individen, också på vårdaren och miljön och 

(special)pedagogiska insatser utgår således från ett helhetsperspektiv.  

Ahlberg (2001) använder sig också av begreppet relationellt perspektiv. Hon menar att ett 

sådant perspektiv skall behandlas på både individnivå, institutionsnivå och samhällsnivå. Ett 

sådant perspektiv, menar Ahlberg (2001), skulle vara inriktat på att studera kommunikation 
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och meningsskapande i praktiken. Ahlgren (2001) kallar också detta relationella perspektiv 

för ett delaktighetsperspektiv. 
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Bakgrund 

Detta avsnitt innehåller inledningsvis några tankar kring olika begrepp som pedagogiskt 

förhållningssätt, aktivitet/delaktighet, meningsskapande/känsla av sammanhang samt 

identitet/integritet, vilka alla, vad författaren har uppfattat, är indikatorer på god omvårdnad 

och livskvalitet. Därpå följer en kort beskrivning av begreppen demens och demensvård. 

Avsnittet innehåller också ett stycke om annan forskning samt ett gott exempel, Hattstugan. 

Slutligen innehåller avsnittet en presentation av teoretisk referensram. 

(Special)pedagogik – ett samspel mellan individ och kontext 

(Special)pedagogik, menar jag, är starkt sammankopplat med begrepp som relation. I 

samspel med andra och varandra, blir vi till och är till som människor i en viss situation, 

kontext, och då blir den allt överskuggande uppgiften att lyssna, efter sin egen röst och andras, 

sin egen position och andras. Ett pedagogiskt förhållningssätt, eller avsaknaden av ett sådant, 

medför alltid direkta konsekvenser i det praktiska arbetet.  

(Special)pedagogik är ett begrepp som används i många olika sammanhang. Primärt kanske vi 

ändå tänker på (special)pedagogik som ett begrepp som till största delen ”ägs” av de 

professionella som sysslar med frågor om lärande, vad kunskap är, hur kunskap förmedlas, 

hur dessa kunskaper utvecklas i ett samspel med varandra och andra samt hur förutsättningar 

för detta samspel varierar. I Dysthe (2003) talar Vaage om lärande som rekonstruktion av 

erfarenhet. Vaage hänvisar i sitt kapitel till Deweys teori om erfarenhetens funktion. Denna 

teori bygger på två principer, kontinuitet och samspel.  

Den ena principen, som bygger på erfarenhetens kontinuitet, innebär, enligt Dewey, att varje 

erfarenhet som vi människor gör, införlivar något från tidigare erfarenheter, och samtidigt får 

denna erfarenhet stor betydelse för kvaliteten på de erfarenheter, som kommer senare (Dysthe, 

2003). Erfarenhetens kvalitet är helt beroende av i vilken utsträckning den främjar demokratin 

i våra olika samhällsinrättningar. Pedagogik är ett begrepp, som står väldigt nära begreppet 

demokrati. Demokrati innefattar bl. a allas lika värde, de mänskliga fri och rättigheterna, men 

också en möjlighet för alla att vara med och påverka sitt eget liv.  

Den andra principen, som Deweys erfarenhetsteori kan sammanfattas i, är ordet samspel. Alla 

normala erfarenheter är, enligt Dewey, ett samspel mellan yttre och inre villkor. Alla 

erfarenheter äger rum i situationer. De olika erfarenheterna placerar Dewey i det 

intersubjektiva rummet. Sociala handlingar präglas alla av kontinuitet och samspel. I Dysthe 

(2003) skriver Hundeide att det intersubjektiva rummet representerar den ”plats” där vi alla 

kan finna eller inte finna vår ”röst” och där vi kan finna eller inte finna vår position i 

förhållande till andra. (Special)pedagogiskt förhållningssätt (eller inte) får där en avgörande 

betydelse för om en ”kommunikation” kommer att ske och hur den i så fall kommer att ske, 

uppfattas och användas i den dagliga praktiken. Hur de institutionella ramarna ser ut, 

bestämmer hur och vilka möjligheter som finns till kommunikation mellan lärare och elev, 

eller som i fallet i denna studie, mellan omvårdnadspersonal och den demenssjuke (Dysthe, 

2003). 

Dahlberg et al (2001) hänvisar till Readings vid problematisering kring vad pedagogik är. 

Enligt Readings är pedagogik en relation, en dialog med ”den Andre”. På institutioner där 

pedagogiskt arbete bedrivs blir förpliktelsen och den etiska praktikens viktigaste uppgift, inte 

att göra ”den Andre” likadan utan, att arbeta sida vid sida i en relation där ingen är mästare 

och där man lyssnar till ”den Andre”. Pedagogik är ett förhållningsätt där man i praktiken tar 
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hänsyn till kontext och makt. Pedagogiskt förhållningssätt utgår från att vi alla konstrueras 

och existerar genom, och i de relationer, som vi har till andra och alltid i en viss specifik 

situation. Den pedagogiska praktikens villkor är:  

”en oändlig uppmärksamhet, riktad mot den andre”. (sidan 92, Dahlberg et al, 

2001) 

Aktivitet och delaktighet 

I sammanhang där omvårdnadsarbete, som utförs på t ex. demensboenden, kommer på tal är 

det svårt att undgå en reflektion kring begrepp som aktivitet och delaktighet. I maj månad 

2001 antog World Health Organisation (WHO) dokumentet ICF. ICF står för ”International 

Classification of Funktioning, Disability and Health”. ICF är en klassifikation som inte bara 

klassificerar negativa tillstånd som skador, funktionsstörningar och handikapp utan även 

positiva tillstånd som funktionell/strukturell integritet, aktivitet och delaktighet. Likaså 

poängteras omgivningsfaktorernas betydelse för all mänsklig verksamhet. Syftet med ICF är 

att utröna om det finns delaktighetsinskränkningar inom olika livsdomäner (Gustavsson red, 

2004).  

Aktivitetsbegreppet hänger tätt samman med en handlings kapacitetsaspekt – alltså vad en 

människa kan göra. Delaktighetsbegreppet används i sin tur i situationer, där man talar om när 

en viss handling utförs i praktiken. Detta betyder att det är problematiskt att använda begrepp 

som aktivitet när man talar om vad som faktiskt görs under nuvarande omständigheter, men 

också är det svårt att tala om delaktighet utan att ta hänsyn till omständigheter. I Gustavsson 

(2004) talar Nordenfelt om att denna problematik skulle kunna upplösas genom att man byter 

ut begreppen aktivitet/delaktighet mot handling. ICF poängterar att människor inte skall 

klassificeras efter de handlingar de har tillfälle att utföra utan efter de handlingar som de 

faktiskt utför. En sådan klassificering behöver då, enligt Nordenfelt, utökas med begrepp som 

vilja, avsikt och intresse.  

ICF är också starkt förknippat med begrepp som engagemang. Men det finns enligt 

Gustavsson (2004) klara problem med att likställa delaktighet och engagemang. Det finns risk 

att engagemang ses som en egenskap hos enskilda individer och på så sätt får konsekvenser 

för synen på delaktighet. Man kan vara engagerad i något utan att vara delaktig och man kan 

också vara delaktig i något utan engagemang.  

För att en enskild individ skall ha möjlighet att uppleva delaktighet menar Gustavsson (2004) 

att det krävs vissa förutsättningar. Han delar upp dessa förutsättningar i mikro (interna) 

förutsättningar och makro (externa) förutsättningar. Interna förutsättningar handlar om vilja 

till delaktighet och förmåga till delaktighet. Externa förutsättningar handlar om tillgänglighet 

och tillfälle till delaktighet. Delaktighet bör således, enligt Gustavsson (2004) beskrivas som 

ett samspel mellan individen och dennes sociala och fysiska omgivning. För att kunna ringa in 

begrepp som delaktighet, men också omsorg krävs att man definierar dess ytterligheter. 

Gustavsson (2004) nämner då maximal och minimal delaktighet. Minimal delaktighet 

föreligger om minst en form av delaktighet finns. Maximal delaktighet föreligger om både 

subjektiva och objektiva dimensioner av delaktighet finns, om det finns ett samspel mellan 

individ och omgivning.  

Meningsskapande – Känsla av sammanhang 

Vad jag själv erfarit under denna studie är att personer med demenssjukdom till stora delar 
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förlorar kontakten med den person man å ena sidan var innan sjukdomen men också har svårt 

att förstå vem man är i nuet. Detta kan tänkas vara ytterst komplext när det gäller känsla av 

sammanhang. Det krävs mycket struktur och förberedelser för att saker och ting som sker med 

enskilda personer skall upplevas ha en mening, vara hanterbart och dessutom skall personen 

förstå vad det är som händer. Dagliga aktiviteter, som kan tyckas triviala kan få oanade 

proportioner om det saknas känsla av sammanhang. Som jag har uppfattat det så är det oerhört 

viktigt att verksamheten använder sig av dokumentation och kontinuerlig utvärdering. Dialog 

kring dokumentation kan vara ett bra verktyg för att söka efter enighet kring arbetet med 

meningsskapande i samspel och i dialog med den/de som vårdas. Vad är ett gott liv? Vad är en 

god ålderdom? Hur kan jag/vi vara med och skapa förutsättningar för detta i just min/vår 

verksamhet?  

För individen 

Många forskare har dragit slutsatsen att, hur vi upplever vård/omsorg/behandling har 

betydelse för vår hälsa. Carlsson, Hjelmquist och Lundberg (2000) hänvisar till det av 

Antonovsky myntade begreppet ”Känsla av sammanhang”, KASAM. Antonovsky menar att 

KASAM bygger på tre huvudkomponenter: 1) Känsla av förståelse – att livet är förutsägbart, 

strukturerar och möjligt att förklara. 2) Känsla av hanterbarhet – att det finns resurser att klara 

av de krav som ställs och slutligen 3) Känsla av meningsfullhet – att de krav man möter är 

värda den ansträngning som krävs. Antonovsky betonar sociala och samhällsstrukturella 

faktorers betydelse för utvecklingen av en individs känsla av sammanhang.  

För vårdgivare/institution 

Enligt Dahlberg et al (2001) finns en diskurs som de valt att kalla diskursen för 

meningsskapande. Meningsskapande sker i dialog med andra och försöker på sitt sätt söka 

svar på frågan: Vad är ett gott arbete? Utifrån ett meningsskapande perspektiv krävs etiska 

och filosofiska val och värdebedömningar. T.ex. val och bedömningar kring olika frågor. 

Författaren Dahlberg et al (2001) menar att det finns ett antal villkor som möjliggör 

meningsskapande. Villkor som öppnar upp för utmaningar mot fördomar, egenintressen, dolda 

antaganden och som i förlängningen startar den process som möjliggör samspel och dialog. 

Dessa villkor handlar om att i det dagliga arbetet, i detta fall kring förskoleelever (Dahlberg et 

al, 2001), infoga en bred, fortlöpande kritisk undersökning av frågor som: Vad är ett gott liv? 

Vad är en god barndom? Vad önskar vi våra barn? Det handlar också om att tillämpa ett 

kritiskt och reflekterande tänkande, d.v.s. problematiserande och dekonstruktion. Lika viktigt 

är att använda dokumentation som ett redskap och stöd för detta tänkande, för att kunna 

utsätta den egna praktiken för granskning. Att erkänna mötet och dialogens betydelse, och 

förmågan att där kunna se den andre som jämlik, men annorlunda. Slutligen handlar det om 

att människor med olika erfarenheter och bakgrund, är behjälpliga i arbetet med t.ex. 

fördjupad förståelse.  

Det är viktigt att konstatera att det inte finns en mening eller en förståelse, det finns 

flera/många. Det handlar inte om att bemästra och kontrollera. Ett pedagogiskt arbete är, 

enligt Dahlberg et al (2001), inbäddat i livet och den värld vi lever i. Meningsskapande 

handlar om en dialogisk process där själva sökandet efter enighet är lika viktigt, om inte 

viktigare, än att resultatet blir samförstånd/konsensus.  



9 

 

Identitet och integritet 

En människa med demens förlorar bit för bit sin identitet som en del i sjukdomsförloppet. 

Därför tänker jag att en av vårdgivarnas viktigaste uppgifter blir att stärka den identitet som 

finns kvar, så långt det är möjligt. Ett pedagogiskt förhållningssätt kan vara ett gott verktyg i 

en sådan strävan.  

När jag tänker på mellanmänskliga möten, låt oss ta ett vanligt exempel från vården, vid 

matbordet. Hur den enskilde blir bemött och upplever situationen vid detta matbord kommer 

att visa på vem hon/han är. Det betyder inte nödvändigtvis att jag visar samma vem varje gång 

i matsituationen. Varje möte är unikt och vilket förhållningssätt som den demente upplever 

vid matbordet kommer att få konsekvenser för hur hon/han beter sig. Är situationen präglad 

av delaktighet? Finns en upplevelse av sammanhang? Är handlingen präglad av respekt? 

Vårdgivaren har det största ansvaret för att alla situationer utvecklas på ett så gynnsamt sätt 

som möjligt. Den största makten finns hos just vårdgivaren. Hur ”mötet” vid matbordet 

kommer att bli beror till stora delar på hur väl vårdgivaren lyssnar in, men också agerar 

(medvetet - omedvetet) mot, de/de personer som på olika sätt medverkar i situationen.  

Identiteter är inte givna av naturen utan uppstår i, förvandlas av, och bekräftas genom, ett 

socialt samspel (Stier, 2003). De som vi möter i livet ger på ett eller annat sätt en respons på 

det vi förmedlar. Den bild som responsen ger och den bild som jag själv önskar förmedla blir 

sammantaget min hela identitet. Upplevelse av en identitet är mycket viktigt för oss 

människor. En sådan upplevelse bygger på tankar och känslor kring unicitet, sammanhang, 

kontinuitet, förändring, diskontinuitet, innebörd och mening. Hur vi agerar och beter oss 

varierar beroende på situation, men känslan av att vara sig själv är viktig för identiteten och är 

särskilt förknippad med och utgår från en tidsupplevelse. Att vara en och samma över tid hör 

samman med känsla av kontinuitet och att samtidigt vara en hör samman med känsla av 

sammanhang. 

Att uppleva sig vara densamma som i går, idag och i morgon är en subjektiv känsla som inte 

alltid följer en kronologisk tidslinje. Kontinuitetskänslor blir oftast inte konkreta för oss förrän 

den hotas eller bryts genom olika livshändelser. Stier (2003) menar att identitet är både stabil 

och dynamisk. Likaså består vår identitet av både personliga egenskaper och sociala 

tillhörigheter. Inte så sällan uppstår det spänningar mellan dessa olika delar. Ibland kan det till 

och med vara svårt att få dessa olika delar att passa ihop, det uppstår sprickor i vår 

sammanhangskänsla. En sak är säker, varje människas porträtt är unikt, det är bara jag som är 

jag (Stier, 2003). Vilka delar av vår identitet som är viktiga, uniciteten, är olika från person till 

person och de kan antingen ha sin grund i personliga egenskaper, eller vara av social/kulturell 

karaktär. 

Kriser och livshändelser utgör ofta brott och förändring i dessa känslor, och istället upplevs en 

känsla av diskontinuitet. Identiteten hotas på olika sätt genom att den upplevs som instabil, 

otydlig, osammanhängande, splittrad eller motsägelsefull. En del människor upplever att de 

går starkare ur en kris men långt ifrån alla. Sådana brott och förändringar kan leda till 

identitetskonflikt och/eller identitetsförvirring (Stier, 2003). 

Westlund et al (1994) påtalar att demenssjukdomar påverkar personligheten och yttrar sig som 

olika grader av självmedvetande. När självmedvetandet går förlorat får någon annan ta ansvar 

för den dementes behov. Bland annat nämns kroppsuppfattning som problematiskt. En dement 

person som har svårigheter med identitetsupplevelsen får ofta en förändrad och kanske 

förvrängd kroppsuppfattning. Gränsen mellan den egna kroppen och omgivningen blir otydlig 

och suddig. En viktig kommunikationskanal är kroppsspråket. Hur vi rör oss och vilken 
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hållning vi har, speglar en aspekt av vem vi är, just nu. Ett viktigt tecken på självmedvetande 

är att ha förmåga att känna igen, uppfatta och ”läsa” ansikten.  

Von Wright (2000) förstärker med att det också är viktigt att ha ett relationellt perspektiv på 

identitet. Detta kräver att man dels ser på andra människor som en någon och dels avstår från 

omdömen och istället lyssnar till vem hon/han är och inte vad. Var och en har behov att bli 

sedd. I ett relationellt perspektiv kan det förstås som en önskan om delaktighet, menar von 

Wright (2000). För att möta ett vem måste man rikta sin uppmärksamhet från att enbart titta 

på människor och istället möta varandra i en social relation. 

Vad är det då som berättar ”Vem hon/han är”? Von Wright (2000) menar att i mötet med andra 

blir vi någon. Vem jag är berättar jag genom att jag talar och handlar. Handling är en 

verksamhet som utspelar sig direkt mellan människor och genom handling skapas både 

skillnad och gemenskap. Denna mångfald, pluralism, belyser inte bara olikheter mellan 

individer, utan också det som är unikt/särskiljande. Vad som är viktigt att påpeka, menar von 

Wright (2000), är att mitt vem inte är detsamma som min identitet eller min berättelse om mig 

själv.  

Demens 

Det finns ett antal olika sjukdomar som är orsak till demens. Jag har valt att inte närmare gå 

in på vilken typ av demens som det handlar om för enskilda individer. Sinsemellan är de 

ganska olika, men det finns gemensamma drag. Genomgående i uppsatsen används begreppet 

demens och/eller demenssjuk. Detta begrepp får då representera alla de olika sjukdomar som 

ryms inom begreppet demens.  

Demens är ett komplex av många olika symtom, som alla är en följd av en onormalt stor 

celldöd i hjärnan. Vart celldöden äger rum och hur omfattande den är har stor betydelse för 

hur sjukdomsförloppet och symtomen kommer att se ut. Minnesstörningar är det som de flesta 

människor tänker på i samband med demens. Det är många aspekter av människan som 

påverkas av demenssjukdomen: Intellektet, känslolivet, språket, praktiska förmågor o.s.v. Alla 

dessa påverkas och successivt blir den demenssjuke allt mer hjälplös och beroende (Edberg, 

2002). De flesta som insjuknar är äldre. Pre-senil-demens är en samlingsbeteckning på 

demenssjukdom som debuterar före 65 års ålder. Pseudodemens eller falsk demens är en 

beteckning på sjukdom med demenssymtom där sjukdomen inte är orsakad av en hjärnskada. 

15-20 % av dem som uppvisar symtom har ingen bakomliggande hjärnskada. Westlund et al 

(1994) beskriver hur demens påverkar oss människor och våra beteenden. De utgår från vad 

de kallar hjärnans tre grundresurser: Kraftresursen, kunskapsresursen och värderesursen. Med 

kraftresursen avses den del av hjärnan som styr våra muskler, både den fysiska och den 

psykiska energin. Med hjärnans kunskapsresurser avses den del av hjärnan som hanterar och 

analyserar all information, planerar och genomför de handlingar vi utför samt inte minst 

sorterar efter tidsförlopp i dåtid, nutid och framtid. Med Värderesursen avses den resurs som 

vi människor använder oss av när vi skall jämföra, värdera och göra urval. Denna resurs 

hjälper oss att värdera kunskapen men den är mer intuitiv och helhetsmässig än själva 

kunskapsresursen i sig.  

En demenssjukdom kan alltså ge upphov till värdeinvaliditet, kunskapsinvaliditet och 

kraftinvaliditet (Westlund et al, 1994) beroende på var hjärnskadan finns. Till exempel kan 

nedsatt kunskapskapacitet bero på störningar i minnesfunktionen, men också i sinnesorganen. 

I förlängningen innebär en sådan minskad kapacitet svårigheter att genomföra viljemässiga 

och kontrollerade handlingar, men också språkliga störningar. Vid demens är det oftast 

närminnet som drabbas först medans fjärrminnet kan vara intakt relativt länge. Men till slut 
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leder demenssjukdomar till att man förlorar sin förmåga att känna igen föremål, förhållanden, 

personer, personliga relationer och att komma ihåg tider och stunder. Minskad värdekapacitet 

leder till att omdömet och personligheten påverkas. Känslolivet blir rörigt och kännetecknas 

av tvära kast, mellan olika ytterligheter, mellan skratt och gråt, lugn och aggressivitet. Det är 

vanligt med reaktiva tillstånd vid demenssjukdom. I extremsituationer, panik, överraskning, 

förvirring o.s.v. har vi människor inte tillgång till varken värderesursen eller kunskapresursen 

utan vi reagerar med ren muskelkraft. Allt eftersom demensförloppet fortskrider förlorar 

människan mer och mer funktioner. I slutskedet är det inte ovanligt att den sjuke är helt eller 

delvis bunden till sin säng (Westlund et al, 1994).  

Demensvård 

Demensvård kan se ut på många sätt. Westlund et al (1994) pekar på hur viktigt det är att 

demensvården präglas av, att ta vara på det friska, söka en mening i det dementa beteendet 

samt är kompensatorisk. De egenskaper som anses prägla en god omvårdnad är, enligt 

Westlund et al (1994), kontinuitet, identitet, orientering, kommunikation, aktivitet, medicinsk 

tillsyn samt säkerhet.  

Demensvård speglat genom de fem teman som denna uppsats kretsar kring kan möjligen lyfta 

frågor som: Vad är en god omvårdnad? Vilken betydelse har god omvårdnad för delaktighet 

och livskvalitet? 

I mitt första tema, som handlar om personalens kompetens, poängteras vikten av att man har 

ett förhållningssätt och ett bemötande som strävar efter delaktighet och meningsskapande. För 

att kunna uppnå en god omvårdnad så finns det enligt Westerlund et al (1994) ett antal 

arbetsinstrument som är lämpliga: Diagnos, funktionsbedömning, levnadsberättelse samt 

anhörigsamtal. För att personalen skall förstå sin egen betydelse är det viktigt att ha tillgång 

till handledning. Liksom att den information som finns i t ex levnadsberättelsen, som 

upprättas i samarbete med anhöriga och andra närstående, är ett mycket viktigt instrument för 

att förstå och tolka den reaktioner och beteenden för vad de är. Å ena sidan som en reaktion på 

sjukdomen men å andra sidan som en reaktion på omgivningens bemötande (Westerlund et al, 

1994).  

En person med demens behöver hjälp att tolka sin kropps signaler och att få lämplig vård. 

Hon/han behöver en ställföreträdare som hjälper till att bedöma vad som behövs om till 

exempel man blir sjuk, har feber o.s.v. Så länge den demente bor hemma är det oftast de 

anhöriga som blir ställföreträdare och på institution blir det personal som har den uppgiften. 

Det är svårt att tolka en person med demens som saknar språklig förmåga. Hur talar man om 

att man har ont eller inte mår bra? Hur ska man tolka förändringar? Helt ”vanliga” ålders-

tecken/-sjukdomar kan vara svåra att upptäcka eftersom den demente har svårigheter att 

förmedla besvär och krämpor (Westlund et al, 1994).  

Tema nummer två, arbetssätt och arbetsmetod, handlar om dialog och samspel mellan vårdare 

och vårdtagare. Där betonas bland annat vikten av kontinuitet. För den som drabbats av någon 

demenssjukdom är kontinuiteten i det egna livet bruten. Vad som är viktigt för kontinuiteten 

är att på olika sätt upprätthålla livsföring och vanor. Till en början kanske detta är lättast 

genom att den demente vårdas i hemmet, men allt eftersom vårdbehovet ökar så blir det oftast 

tal om flytt till någon form av institution. För att, så långt det är möjligt, upprätthålla 

kontinuitet är det viktigt med tillgång till sina ägodelar och minnessaker. Som dement lever 

man här och nu och vården måste därför vara både minne och framtid. Kravet på kontinuitet 

gäller hela människan. Levnadsberättelsen och anhörigsamtalet blir mycket viktiga instrument 

för kontinuitet. Likaså använder sig många institutioner inom demensvården av vad man 
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kallar kontaktpersoner. Denna person är tänkt skall ta särskilt ansvar för en/eller flera personer 

och vara någon sorts garant för kontinuitet i vården kring den enskilda personen, för att 

underlätta möjligheten till helhet (Westlund et al, 1994). 

Lika viktigt är också identitet och integritet. Att vara en person, att ha en identitet, innebär 

bl.a. att få stöd i att behålla livstil, självmedvetande och kroppsuppfattning. För en dement 

kan det till exempel förhålla sig så att man har olika jag-tankar. Dessa kan vara medvetna i 

varierande utsträckning p.g.a. demenssjukdomen. Demenssjukdomar påverkar personligheten 

och till slut går självmedvetandet förlorat. Då krävs att någon annan tar ansvar för den 

dementes behov. En annan del av identiteten är kroppsuppfattningen. När vi ser på varandra, 

ser vi i första hand en kropp. Denna kropp säger oss en del om personen. För en person med 

demenssjukdom är det vanligt med en förändrad och/eller förvrängd kroppsuppfattning. Att 

inte kunna tolka och läsa ansikten, att inte kunna se eller bli sedd, att inte känna igen andra 

eller sig själv, att ”glömma” hur man gör olika vardagliga sysslor o.s.v. Demenssjukdomen 

bryter den kontinuerliga identitetsutvecklingen och medför en upplösning av identitet. Därför 

blir bekräftelse av identitet mycket viktig inom demensvården. Den direkta bekräftelsen 

genom vårdarens handlingar och bemötande som bekräftar den dementes identitet. Indirekt 

bekräftelse handlar om miljöns utformning och dess möjlighet att hjälpa den demente att 

känna igen sig som självständig och kompetent (Westlund et al, 1994).  

En person med demens förmenas många gånger möjligheten att minnas och att väva samman 

helhet och mening. Hur skall den enskilde få kontakt med sitt förflutna och med framtiden för 

att få en upplevelse av integritet? Spelar det någon roll om man förstår vad som händer och att 

man till och med har en känsla av att man har en viss kontroll över situationen, om 

upplevelsen av helhet och mening går förlorad? Det personliga mötet och främjandet av 

individens tro på sig själv, stärkt identitet, kan då te sig ytterst viktigt (Edberg, 2002).  

Hur mötet mellan två personer utvecklas beror helt och hållet på hur vi ser på den andre. Är 

den andre en person med demens eller en dement person. För personen med demens har 

demenssjukdomens konsekvenser stor betydelse för hur mötet utvecklas, i vilken utsträckning 

man kan styra mötet, tolka intryck, förstå språket, förmedla sig, orientera sig och förflytta sig. 

En person med demens befinner sig alltså i underläge och detta ger personalen en oerhörd 

makt, patientens liv ligger faktiskt i personalens händer (Edberg, 2002).  

Om ett möte upplevs som positivt eller negativt kan bero på flera saker. Edberg (2002) ger ett 

antal exempel. Ett är tonfallets betydelse. Tonfall och kroppsspråk antas få större betydelse då 

en person med demens har svårt att förstå ord och dess innebörd. Likaså kommer mötets 

positiva eller negativa utveckling bero på vilket fokus som personalen har. Är fokus att se 

personen, eller ligger fokuset på själva uppgiften (Till exempel att personen skall duscha). En 

annan viktig faktor, för hur mötet utvecklas, är personalens uppmärksamhet. Risken verkar 

vara högre om det är mer än en person inblandad i arbetet. Personalen kan då vara mer 

upptagna med varandra, än med det man ska göra för tillfället. Ett vanligt exempel är att ”tala 

över huvudet” på den man ska hjälpa. Också patientens agerande har betydelse för hur mötet 

utvecklas. Hur personalen tolkar beteende och agerande är avgörande för, om mötet blir 

negativt eller positivt. Det största ansvaret ligger hos personalen. Eftersom personalen oftast 

får bristande feedback från patienten, är det viktigt att personalen istället stöttar och bekräftar 

varandra i svåra situationer. Positiva mötet präglas av ett ”mjukt tonfall”, att personalen är 

inriktad på både person och uppgift, att personalen följer i patientens värld, att man har ögon 

och kroppskontakt samt att det finns ett oerhört stort värde i att patienten själv tar kontakt och 

lyckas förmedla vad man vill och att detta tolkas rätt av personalen.  (Edberg, 2002).  

Samspel och dialog kopplas helt naturligt samman med begrepp som kommunikation. 
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Kommunikation kopplar vi ofta tillsammans med begrepp som att göra tillsammans. När det 

gäller kommunikation så är det viktigt att inte fastna i tankar om att bara för att man inte kan 

förmedla tankar och känslor i ord så saknar man förmåga att tänka och känna. Därför blir det 

för den som vårdar en demenssjuk viktigt att använda sig av helhet och känsla. Det blir ett 

försök att tolka genom att koncentrera sig på andra signaler som kroppsspråk och tonläge. Att 

inte fastna i att försöka finna förklaringar till beteende utan att istället försöka förstå. En 

demenssjuk kan inte kommunicera i termer av orsak och verkan, eller i termer av tanke och 

handling. För vårdaren innebär det att utveckla en språkstil som är enkel, och att använda 

korta ord och meningar, tala långsamt och tydligt, vara tydlig i ansiktsuttryck. Det är viktigt 

att undvika kunskapsfrågor, lyssna till meningen och ta hjälp av hur något sägs. Likaså att 

känna efter, och bekräfta de känslor som förmedlas (Westlund et al, 1994). 

Tema tre, det fysiska rummet, kopplar jag samman med ett begrepp som används inom 

demensvården, nämligen orientering. Med orientering menar författarna, Westlund et al 

(1994), att göra sig bekant med, att känna sig för, att lokalisera sig, att finna sig tillrätta och att 

göra sig hemmastadd. Tiden och rummet är de två viktigaste dimensionerna när det gäller att 

skaffa sig kunskap om orientering. Minnesförmågan blir då mycket viktig. En person med 

demens förlorar, eller har förlorat, en stor del av sin orienteringsförmåga och hittar inte i tiden 

och rummet. Man känner inte igen sig i det fysiska rummet, man känner inte igen sig själv 

och andra. Att ta hjälp av långtidsminnet, ta vara på det friska och att anpassa miljön för att 

främja igenkännbarhet är viktiga komponenter för att underlätta orientering.  

En demensanpassad miljö är småskalig och tydligt avgränsad och har inte mycket gemensamt 

med den traditionella institutionsvården. Den är i många stycken gammaldags och utformad 

för att knyta an till personer med demens och deras långtidsminne. Exempel kan vara gamla 

kranar, telefoner med nummerplatta, tvål i tvålkopp o.s.v. Rummets funktion är tydliggjord 

genom möblering och färgsättning. Saker finns alltid lättillgängliga och på samma plats. 

Planlösningen är enkel och tydlig och övergångar mellan golv, väggar och dörrar är tydligt 

kontrasterade och markerade. Golven bör vara mörkare än väggarna och dörrar skall vara i 

annan färg än väggar. Det finns gott om lampor men inga lysrör. Stora fönster släpper in ljus. 

Miljön skall inbjuda till aktivitet.  Var och en har sitt eget rum med egna tillhörigheter som är 

lätta att överblicka och anpassade individuellt. Likaså är rummen anpassade för att öka 

säkerheten (Westlund et al, 1994). 

Tema fyra, aktivitet och delaktighet, handlar om enskilda individers möjlighet till ett 

meningsfullt liv. Aktivitetens mening, att vara verksam, att vara i kontakt med andra, är ett 

behov som alla människor har mer eller mindre. Livstil uttrycker vad en människa är 

intresserad av att göra, och väljer att göra medans vanorna speglar hur hon gör det hon gör. 

Det finns många faktorer som påverkar vad en människa gör och hur hon gör det. När det 

gäller aktivitet för individer med demens måste de anpassas efter hennes/hans förmågor. En 

allt för hög ambitionsnivå kan framkalla frustration och oro (Westlund et al, 1994).  

Med tema nummer fem, dokumentation, vill jag visa på hur viktig den är för att säkerställa 

kvalitet och säkerhet i verksamheten. I alla de ovan nämnda dimensionerna av en god 

omvårdnad: Kontinuitet, identitet, orientering, kommunikation, aktivitet och medicinsk tillsyn 

är säkerhetsaspekten en livsviktig del. För den som vårdar, vare sig det är en anhörig eller 

personal på ett boende, är den allt överskuggande uppgiften att så långt det är möjligt 

säkerställa att den enskilda personen har tillgång till sin historia liksom sin framtid för sitt 

sammanhang (Edberg, 2002). Här har dokumentationen en mycket viktig uppgift. Det är 

också viktigt att personen stärks i sin identitet, i den hon/han är och vad hon/han kan. Att 

miljön är anpassad så att dessa möjligheter finns. Att omgivningen gör allt de kan för att 



14 

 

kommunicera med och lyssnar till den demente. Att aktiviteter är rätt anpassade och att hjälp 

erbjuds när och om de behövs. 

Annan forskning 

Jag har inte hittat någon forskning som gör gemensam sak av demensvård och 

(special)pedagogik och/eller pedagogik. Möjligen kan man kanske tala om ett 

forskningsglapp. Däremot har jag har funnit uppsatser som handlar om vikten av ett gott 

bemötande och förhållningssätt. Några av dem tangerar min egen studie. Den ena uppsatsen, 

en c-uppsats med titeln: Allt verkligt liv är möte, Personcentrerad vårdfilosofi för patienter 

med demenssjukdom, skriven av Siv Tagesson (2008) handlar om ett försök att identifiera en 

personcentrerad vårdfilosofi.  

En gemensam vårdfilosofi på en institution eller i ett arbetslag innebär klara förbättringar för 

personer med demens i möten och vårdsituationer. En gemensam vårdfilosofi innebär också 

ett ökat välbefinnande för personer med demens. En vårdfilosofi är en organisations beskrivning 

av ett ställningstagande, till begrepp och principer i organisationen, och den kan fungera som en 

grund för hur man ska handla, och en förklaring till varför man har handlat som man gjort 

(Tagesson, 2008). Personcentrerad vård innebär ett förhållningssätt som definierar möten som en 

handling som alltid kräver minst två personer och den syn man har på den andre spelar roll för hur 

mötet utvecklas. Jag – Du relation är en kvalitet i mötet som skiljer sig från uppgiftsfokuserade 

och produktivitetscentrerade sätt att behandla människor som ting (Tagesson, 2008). 

Personcentrerad vård inom demensvård innebär att stärka och bekräfta identitet, lyssna till och 

försöka förstå vad den demente säger (på olika sätt), kompensera förlorade förmågor samt ge 

möjlighet till delaktighet och medbestämmande. Personalen, i Tagessons (2008) studie, fick hjälp 

att utveckla sin dokumentation. Studiens reslutat visar på att personalen, i och med detta, 

upplevde en större arbetstillfredsställelse. Genom att förbättra dokumentationen tyckte sig 

personalen se mer utav hela människan. (Tagesson, 2008).  

Tagessons (2008) undersökning bygger på en analys av åtta olika artiklar/studier. En del av 

dem innehöll intervjuer med dementa som berättar hur de upplever att det är leva med 

demenssjukdom. Tagesson (2008) menar att det har utvecklats metoder för att kunna 

kommunicera med individer med demens. Vilka dessa är finns inte beskrivet i studien. Alla 

studier som presenteras i denna studie är utförda utanför Sveriges gränser.  

Som jag uppfattar denna studie så skulle en personcentrerad vårdfilosofi kunna vara frukten 

av ett (special)pedagogiskt perspektiv i demensvården. Att införa en vårdfilosofi innebär ett 

omfattande och grundläggande arbete som kräver involverande av all personal för att den ska 

bli trovärdig och långlivad. Att förankra och bevara en personcentrerad vård kräver 

återkommande reflektion och om vad den innebär i det dagliga vårdandet. Jag tänker att 

pedagogisk dokumentation är ett gott redskap för en sådan reflektion. Den kan tydliggöra vad 

som har hänt, händer och kan hända i olika situationer. Vad/Vem var det som gjorde att det 

blev som det blev? Vad kan vi lära av det? På vilket sätt kan det förbättra för enskilda 

individer och leda till delaktighet, meningsskapande och en högre livskvalitet? 

 

Den andra studien, som jag valt att nämna, är ett examensarbete med titeln: Gå utbildning är 

en sak, men vad händer sedan i den praktiska yrkesvardagen?, och är författad av Annika 

Sjöberg (2007). Denna studie är en undersökning vars syfte är att undersöka vårdpersonalens 

uppfattningar av lärandet och de nya kunskaper som de fått, genom något som kallas 

Kompetensstegens demensutbildningar, och vilka möjligheter eller hinder som finns för ett 

fortsatt lärande efter utbildningen. Kvalitativa intervjuer med personal har genomförts och 



15 

 

som syftat till att undersöka vårdpersonalens uppfattning av sitt lärande. Resultatet visade att 

kunskapen om demensvård och förståelsen för personer med demenssjukdom ökat, men för 

att kunskaperna skall implementeras i vardagen och ge ett fortsatt lärande behöver vården 

struktureras på ett bra sätt och forum för handledning och reflektion måste finnas (Sjöberg, 

2007). 

Sjöberg (2007) talar om olika sätt till lärande och då särskilt vuxnas lärande. Hon talar om 

formellt lärande, t.ex. genom utbildningar och kurser, och informellt lärande. Sjöberg (2007) 

kallar detta informella lärande, genom Säljö, för tyst kunskap. Tyst kunskap kan betraktas som 

ett förhållningssätt i arbetet snarare än ett kunskapsinnehåll. För att den tysta kunskapen inte 

skall förbli tyst måste den bli föremål för granskning och värdering genom reflektion. 

Utvecklingsinriktat lärande är inte enbart beroende av den lärande individen. Sjöberg (2007), 

genom Dysthe, menar att lärandet i arbetslivet har även en social och kulturell karaktär, dels 

genom individens delaktighet och medverkan i en arbetsgemenskap och inom ramen för 

organiserad verksamhet. Utbildningar med en teoretisk grund gör det lättare att reflektera och 

reflektion är en förutsättning för det individuella lärande och för att kunskapen inte skall förbli 

”tyst”. Möjligheten att reflektera i grupp har gett en ny gemensam förståelse i mötet med den 

demenssjuke. Reflektionens betydelse för lärandet och för att kunskapen inte skall förbli ”tyst” 

blir tydlig under intervjuerna, menar Sjöberg (2007). De intervjuade som fått möjlighet att 

reflektera efter utbildningen har nått långt i sitt lärande och är de som har lättast att sätta ord på 

sina kunskaper och de svårigheter som de ställs inför i arbetet med personer med demens 

(Sjöberg, 2007). Chefens och ledningens stöd och uppmuntran till fortsatt lärande, genom att i 

verksamheten skapa ett utrymme för ett sådant arbete, är av yttersta vikt. Att alla arbetar för 

samma mål är också viktigt, menar Sjöberg (2007). Utbildningarna ger en teoretisk grund som 

gör det lättare att reflektera, och reflektion blir en förutsättning för det individuella lärandet, 

och för att kunskaperna inte skall förbli en ”tyst” praxiskunskap. Kompetens, som är ett ytterst 

komplext begrepp, jämställs i denna studie med lärande och/eller livslångt lärande. Ett lärande 

som sker i dialog med andra och i en lärogemenskap.  

Likaså här tänker jag att ett (special)pedagogiskt perspektiv kan vara synnerligen relevant. Ett 

sådant perspektiv lämpar sig väl som en reflekterande praktik, med sitt perspektiv att pedagogik 

handlar om relation och samspel med andra. Där kan en pedagogisk dokumentation vara ett gott 

verktyg.  

Ett gott exempel – Hattstugan 

Jag har sökt efter exempel på verksamheter där man använder sig av olika kompetenser, 

förutom den traditionellt medicinska, inom demensvård och fann Hattstugan på Gotland. 

Hattstugan är ett privat gruppboende för personer med demenshandikapp. Boendet startade 

1994 som ett alternativ till det offentliga, men man jobbar på uppdrag av Gotlands kommun. 

På boendet finns åtta platser och alla som bor på Hattstugan har en utredd demenssjukdom 

och ett biståndsbeslut. Huset är helt byggt efter de behov som verksamheten kräver. Både 

miljön ute och inne är skapade med tanke på harmoni, gemenskap och aktiviteter av olika 

slag. Tillsammans har de som arbetar på boendet utvecklat en egen modell för demensvård. I 

denna modell ingår vad man kallar kontaktmannaskap – där är de anhöriga och närstående 

och deras medverkan synnerligen värdefull. Om man kan stödja, bibehålla och förstärka 

tidigare relationer, gynnas skapandet av nya.  Denna kunskap delar man gärna med sig av via 

kurser, seminarier och genom att ta emot praktikanter. Hattstugan uppger att de är mycket 

engagerade i demensvården och äldreomsorgens framtid och kämpar för att de 
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demenshandikappades behov tillgodoses. Även de anhörigas rättigheter är viktigt
2
. 

För att kunna erbjuda ett boende där den enskilde verkligen står i centrum, upprättas på 

Hattstugan en individuell vårdplan. Planen bygger på levnadsberättelser från anhöriga, den 

boendes egna resurser och behov samt nämndens biståndsbeslut. Mål och syften med 

insatserna dokumenteras och följs upp
3
. 

Hattstugan stävar efter att alla boende i deras verksamhet skall: Respekteras som person för 

den livstil och livsåskådning som man har och/eller har haft. Kunna leva ”ett levande liv, livet 

ut”, trots ett svårt handikapp och att bli sedd, behövd och älskad. Det är också viktigt att 

enskilda individer stimuleras till att ta egna beslut som en fri och vuxen människa och ha 

möjlighet att vistas ute i friska luften. Sist men inte minst, slippa låsta dörrar. För att en sådan 

vård skall vara möjligt menar på Hattstugan att följande förutsättningar är uppfyllda: Att 

miljön är lugn och trygg i en stimulerande omgivning. Att de boende tillåts behålla sin 

identitet och integritet. Att man använder många metoder och tekniker för att nå bästa resultat. 

Att man till de boende inger hopp och tillit inför besök, promenader, gemenskap och andra 

aktiviteter. Att varje måltid blir en fest i gemenskap. Att det skapas förutsättningar för att 

bibehålla kontakten med nära och kära. Att anhöriga och närstående får stöd i samtal och 

handledning. Slutligen att man upprätthåller en hög palliativ
4
 vårdfilosofi

5
.  

Hattstugans medarbetare fungerar som de boendes personliga "coacher" och har som 

ambitionen att förena hög vårdteknisk kvalitet med lust, glädje och upptåg. För närvarande 

arbetar tolv kvinnor med varierande bakgrund på Hattstugans demensboende och man hoppas 

att snart kunna räkna minst en man till personalstyrkan. Vid nyrekrytering ser man mest till 

den sökandes förmåga att lyssna, ta egna initiativ och samarbeta. En grundutbildning inom 

vården är bra, men inte avgörande, menar de. Hattstugan backar upp med den utbildning som 

behövs för olika arbetsuppgifter. En god utbildning är viktig om man ska kunna utföra det 

arbete som krävs på ett tryggt och bra sätt, men den är inte nödvändigtvis av medicinsk art. 

Därför har Hattstugans medarbetare stor frihet att utbilda sig inom olika intresseområden, som 

gagnar verksamheten. Ju fler olika kunskaper det finns inom organisationen, desto bredare bas 

finns att stå på. Den som har en unik kompetens får till uppgift att instruera och stödja de 

övriga inom ”sitt” kompetensområde
6
.  

Vad jag uppfattat är den verksamhet som bedrivs på Hattstugan relativt unik. Förutom att 

driva Hattstugans demensboende har man också kurser och seminarier för andra vårdgrupper, 

både från andra kommuner i Sverige men också genom internationella kontakter, där man 

delar med sig av de erfarenheter som man får i det dagliga omvårdnadsarbetet. Att se personal 

med olika kompetens och utbildning som viktiga resurser visar på en förmåga att tänka 

innovativt, enligt författaren. Många säger att personalen är verksamhetens största resurs, men 

här är det också så i praktiken. Man strävar efter en bred kunskapsbas för att ständigt 

utvecklas och bli bättre. Olikhet är en tillgång. Hörnstenarna i vården, för att kunna skapa de 

bästa förutsättningarna för varje enskild individ, på Hattstugan är de anhöriga, personalen 

och arbetsmetoderna. Ett av de viktigaste arbetsinstrumenten är dokumentation. 

Hattstugan tillämpar flera metoder som man menar underlättar kommunikation mellan den 

                                                 
2
 http://www.hattstugan.se/index.htm 

3
 http://www.hattstugan.se/index.htm 

4
Palliativ vård - medicinsk behandling och omvårdnad som är inriktad på symtomlindring och annat som kan 

förbättra den sjukes livskvalitet men inte förväntas påverka förloppet av sjukdomen.                                        

2009-05-10 Nationalencyklopedin • Lång/lang/palliativ-vård K  
5
 http://www.hattstugan.se/index.htm 

6
 http://www.hattstugan.se/index.htm 
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demenssjuke och omvärlden. Man har arbetat intensivt med att lära och utvecklas i arbetet 

med att kommunicera trots de svåra funktionella störningar som många av de boende har eller 

får med tiden. Genom dessa arbetsmetoder samt en väl dokumenterad och målmedveten 

omvårdnad kan varje individ få möjlighet till en personligt anpassade vård av all personal. 

Detta kräver, menar man, stor mognad hos boendets medarbetare men det höjer livskvaliteten 

för alla. Här följer några exempel på ”metoder” som man använder på Hattstugans 

demensboende. Musiken t.ex. har en rogivande inverkan och hjälper individen att få kontakt 

med viktiga händelser i det förflutna. Musiken kan också hjälpa till att få gången att fungera 

bättre. Taktil massage, är en form av beröring som hjälper individen och stärker 

kroppsuppfattning. Behandlingen är rogivande, smärtlindrande och stimulerar mag- och 

tarmfunktioner. Andra positiva effekter med taktil stimulering blir ett minskat användande av 

laxermedel. Qigong-inspirerad gymnastik och rörelse används som en faktor för att bibehålla 

rörelseförmågor så långt det är möjligt. Metoden bidrar till, menar man, att fler kan gå och äta 

själva, även om det tar längre tid än för en frisk människa, men det gynnar alla om de boende 

inte är mer vårdkrävande än nödvändigt
7
. På Hattstugan har man har också stor erfarenhet av 

vad man kallar ett bolltäcke. Detta täcke verkan vid olika slags orostillstånd. Syftet är att ge 

avslappning och vila men också en ökad möjlighet till aktivitet.
8
 Ytterligare två metoder 

används, eller kanske jag ska kalla dem för förhållningssätt, som jag själv finner synnerligen 

intressanta är reminiscensmetoden och validationsmetoden.  

Validation är en metod för desorienterade personer att kommunicera på känslonivå. Metoden 

hjälper människor att uttrycka känslor och behov. Genom ett bekräftande bemötande kan man 

som personal eller anhörig stärka hjälpa till att självkänslan och minska stress.
9
  

Validationsteorin försöker förklara att många människor med diagnosen demens av 

Alzheimers typ, som befinner sig i livets sista skede, försöker lösa oavslutade uppgifter innan 

man dör. Denna sista kamp är viktig och de som har kunskap i Validation kan hjälpa till i 

denna process. Genom att använda Validationstekniker ges möjlighet att uttrycka vad 

personen önskar, verbalt eller icke-verbalt. Den som använder Validation visar omsorg, dömer 

inte och är öppen för de känslor som uttrycks. När desorienterade gamla människor kan 

uttrycka känslor som de ofta tryckt ned under många år, minskar känslorna i styrka, de gamla 

kommunicerar mer och är mindre benägna att dra sig tillbaka.
10

  

Reminiscens översätts med hågkomst, erinring, ett svagt minne av något. Metoden innebär att 

man medvetet arbetar med att väcka och stimulera slumrande minnen. Reminiscens bygger på 

historia, tradition och kultur. Det kan vara föremål, teman, sånger eller aktiviteter som i grupp, 

eller individuellt, inspirerar och stimulerar äldre till samtal. Anhöriga eller personal kan då 

tillsammans med den äldre personen utforska personlig eller lokal historia. Det är inte 

resultatet som är det viktiga utan glädjen i att vara tillsammans och viljan att kommunicera. 

Reminiscens är en metod för att metodiskt stärka människors självkänsla och identitet
11

. 

Genom en gammal kär sång, kläder, bilder eller något föremål väcks känslor från förr. 

                                                 
7
 http://www.hattstugan.se/index.htm 

8
http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Metoder-och-arbetssatt/Verktyg-i-varden/Bolltacke-och 

varmedynor/  
9
http://www.ersta.se/aldreomsorg_arbetssatt/  

10
http://www.ersta.se/file.aspx?id=121  

11
http://www.ersta.se/aldreomsorg_arbetssatt/  

http://www.hattstugan.se/index.htm
http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Metoder-och-arbetssatt/Verktyg-i-varden/Bolltacke-och%20varmedynor/
http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Metoder-och-arbetssatt/Verktyg-i-varden/Bolltacke-och%20varmedynor/
http://www.ersta.se/aldreomsorg_arbetssatt/
http://www.ersta.se/file.aspx?id=121
http://www.ersta.se/aldreomsorg_arbetssatt/
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Teoretisk referensram 

Diskursanalys 

Som forskare har jag ett flertal gånger under forskningsprocessen påmints om hur 

överhängande risken är för en alltför hög tilltro till utsagornas/textens innebörd som varande 

en information om hur det verkligen är i verkligheten. Utsagor och texter är kontextberoende 

och att plocka bort dem ur sitt sammanhang kan få stora konsekvenser. De teman som jag valt 

att utgå ifrån, personalens kompetens, arbetssätt/arbetsmetod, aktivitet/delaktighet, det fysiska 

rummet samt dokumentation, riskerar att allt för snävt kategorisera och i dessa kategorier 

missa vissa distinktioner och variationer i utsagor och/eller förhållningssätt. Variationer som 

lätt förbises om det råder en allt för väletablerad konsensus. Likaså finns risken att dessa 

valda teman skulle vara formulerade utifrån en allt för ivrig önskan att matcha studiens syfte. 

Diskursanalys, enligt vad författaren erfar, handlar inte om vad utsagor och texter betyder 

utan om hur man använder dem i praktiken.  

Diskursanalys är en teoretisk och metodologiskt riktning, som problematiserar hur språket 

hanteras i det empiriska arbetet. Likaså ifrågasätter diskursanalysen de antaganden som ligger 

bakom i t ex. empirnära metoder, d.v.s. social nytta och social kontroll som resultat blir 

forskningens sanningskriterium, ett pragmatiskt förhållningssätt. Diskurs kan också ses som 

ett alternativ till dekonstruktion. Diskursanalysen betonar det sociala sammanhanget mer än 

dekonstruktionen. Diskursanalysen problematiserar till exempel intervjuer som ett sätt att 

komma åt hur verkligheten är. En diskurs är en social text (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Moira von Wright (2000) menar att ett pragmatiskt förhållningssätt till språk och text innebär 

att utsagor (intervjuer) kan tolkas på många sätt men ändå inte på vilket sätt som helst.  

En utsaga, t.ex. en intervju, är per definition kontextberoende. Detta är nödvändigt för att den 

skall kunna vara begriplig och ha mening. Språket kan inte bokstavligt beskriva komplexa 

förhållanden. Istället för att spekulera i om utsagan speglar hur verkligheten, i verkligheten är, 

vore det istället mer konstruktivt att studera hur utsagor varierar. Diskursanalysen vänder sig 

mot att i insamlade data, både kvantitativa och kvalitativa, försöka finna mönster. Alvesson 

och Sköldberg (2008) hänvisar till Säljö som menar språket inte har förmåga att avspegla 

verkligheten utan ”enbart” perspektivera den. Det finns en risk att kvalitativa studier, allt för 

ivrigt, försöker hitta samband mellan utsagor och underliggande meningar eller faktiska 

förhållanden. De hänvisar också till Potter och Wetherell som menar att det finns en risk att vi 

också bortser från att människors utsagor varierar från individ till individ. Denna 

underlåtenhet har, enligt Potter och Wetherell, lett till restriktion, kategorisering och selektiv 

tolkning av utsagor.  

Den diskursanalytiska forskningen vill alltså tona ner betydelsen att finna den bakomliggande 

verkligheten som studieobjekt. Det är då synnerligen problematiskt att komma fram till något 

”sant” eller ”inte sant”. En diskursanalytisk ansats utgår från metodologisk relativism, 

sanningen eller utsagornas bevisvärde i sanningssökandet förnekas inte, men det är inte 

intressant för en diskursanalytisk forskning. Man är istället intresserad av hur utsagor blir 

sanna. Hur går upphovsmakaren tillväga för att uppnå status och trovärdighet när det gäller 

vad som är sant, trovärdigt och förnuftigt? Vad är socialt och kulturellt acceptabelt, men också 

lika viktigt vad är inte acceptabelt i ett visst sammanhang? Den diskursanalytiska forskningen 

sysslar med språket som ett sätt att konstruera den sociala världen. För det första genom att 

skapa olika utsagor. För det andra genom att välja vilka som accepteras och vilka som väljs 

bort. För det tredje genom att den utvalda konstruktionen för konsekvenser med sig, att 
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uttrycka sig på ett visst sätt påverkar praktiken/den sociala världen. Den sociala världens 

kontext där t ex utsagor och text sker är alltid mikrosituationer. Intervjun och samtalet blir 

således den kontext som skapar en viss utsaga (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Det finns risk för att man som forskare trampar i fällan och i allt för hög grad anammar den 

verklighet som den intervjuade förmedlar som objektiv och verklig. Alvesson och Sköldberg 

(2008) hänvisar till Potter och Wetherell, som varnar för att, trots att utsagor kan verka 

uppriktiga och trovärdiga kan de mycket väl vara både motsägelsefulla och inkonsistenta. I en 

diskursanalytiskt intressant intervju är variationen i responsen lika viktig som konsistensen, 

tekniken som gör responsen möjlig betonar responsen snarare än reducerar den och 

intervjupersonen betraktas som aktiv deltagare och inte som ett ”talande frågeformulär”. 

Författarna menar att det finns en risk att diskursanalys begränsar sina möjligheter genom att 

allt för snävt ”bara” fokusera på språkets kapacitet. De hänvisar till bl. a Bowers som menar 

att diskursanalys förklarar utsagor utifrån vilken effekt de åstadkommer. Bowers menar att 

man då missar de intentioner och kognitiva processer som ligger bakom utsagans uppkomst. 

Bowers kallar det för en typ av funktionalism, som han anser är problematisk. Individer töms 

på psykiskt och mentalt innehåll.  

Alvesson och Sköldberg (2008) menar också att diskursanalysen utgör en mellanposition där 

ena sidan representeras av Foucault (som presenteras under en egen rubrik i detta arbete) och 

å andra sidan annat kritisk tänkande (som till exempel kritisk teori). En detaljstudie av språk 

och som diskursanalys kan representera och utgå ifrån är:  

”Genom att se vilka kategorier som ordnar världen kan vi åtminstone ibland 

ana vilka möjliga alternativ som diskurserna tillåter. Kategorierna är inte 

nollställda ur moralisk synvinkel – med dem följer maktordningar, värden, 

hierarkier.”( sidan 468, Alvesson & Sköldberg, 2008) 

Vidare menar Alvesson och Sköldberg (2008) att man bör förhålla sig reflektivt och skeptiskt, 

men inte kategoriskt till utsagor. De föreslår att forskare förhåller sig till utsagor utifrån tre 

olika nivåer: 

1. Den diskursiva nivån – språket står inte för något annat utan utgör fenomenet i sig. 

Hur talar den intervjuade om sig själv, andra, förhållningssätt o.s.v.  

2. Föreställningsnivån – vilka föreställningar, värderingar, idéer, fantasier kan forskaren 

uttala sig om utifrån sin tolkning av intervjuer.  

3. Handlings- och förhållandenivån – vilka sociala mönster, relationer, strukturer kan 

möjligen referera till något som inte bara kan ses som språk eller subjektiv 

föreställning hon den intervjuade.  

Foucault 

Vilka diskurser är det som figurerar i de av författaren genomförda intervjuer? Vilka 

diskurser är det som intervjuaren, tillika författaren, tillför genom sina frågor? Vad är det som 

sker i interaktionen dem emellan? Vad är det som inte sker, som intervjuaren trodde skulle 

ske?   

Enligt Foucault (i översättning, 2002) finns det villkor för att ett diskursivt objekt skall 

uppträda. Dessa villkor består av en mängd olika och invecklade förbindelser. Relationer 

upprättas mellan olika diskurser och tillsammans gör de det möjligt för ett objekt att 

framträda. De diskursiva relationerna finns varken inom diskursen eller utom den. De 

befinner sig vid diskursens gränser.  
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De två begrepp, från Foucault, som jag valt att betrakta, och som är relevanta i en av 

Foucault-inspirerad diskursanalys, är kontinuitet och diskontinuitet, sammanhang eller brist på 

sammanhang. Det är problematiskt att låta historiska händelser och deras konsekvenser föras 

över i vår tid, oreflekterat. Sådana tendenser verkar syfta till strukturella oföränderligheter. 

Foucault vill visa på ett nytt sätt att analysera historia men också att det är lika viktigt, att 

analysera det pågående, genom att identifiera diskontinuiteter (Foucault, i översättning, 2002). 

Diskontinuitet har olika egenskaper/följder. För det första är diskontinuitet en överlagd 

handling.  Likaså är diskontinuitet en följd av forskarens/författarens skildring. Det forskaren 

upptäcker är när en händelse byter riktning, när en viss företeelse byter förtecken, vart 

gränserna går från ett stadium till ett annat. Det handlar om trösklar, avbrott och förändringar. 

Slutligen innebär diskontinuitet att de stora globala historier som man tidigare försökt 

beskriva utifrån det man ”vet”, sakta förändras till generella historier. Globala historier samlar 

företeelser kring en förutsatt gemensam kärna. En generell historia täcker istället ett bredare 

område. Diskontinuitet är både forskningens verktyg och objekt.  

”Diskontinuiteten avgränsar det fält vars resultat den är.” (sidan 22, Foucault, 

i översättning, 2002).  

Foucault menar att analys, utan att ta hänsyn till trösklar, avbrott, snitt, mutation, förvandling, 

det vill säga diskontinuitet, inte är möjlig. I sökandet efter kunskap, har antalet trösklar och 

avbrott ökat, menar Foucault, och därmed också strävan efter diskontinuitet. Relationen 

mellan diskontinuitet och kontinuitet ligger i ifrågasättandet av dokumentet (Foucault, i 

översättning, 2002). När det gäller analys av det sagda, måste alla dessa på förhand 

konstruerade föreställningar och enheter (av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp 

som tillsammans bildar en diskurs) blottläggas, spåras och ifrågasättas. Allt för att minska 

risken att på förhand organisera de diskurser som skall analysera. Nutida begrepp kan inte 

användas på historiska händelser. Foucault vidtalar också ett viktigt försiktighetsmått som bör 

beaktas, nämligen att avstå från att ställa två sammanhängande teman mot varandra. Detta 

redan-sagda, talat eller skrivet, skulle kunna vara något aldrig-sagt. Foucault menar att 

diskurser inte kan hänvisa till något diffust ursprung utan de måste alltid behandlas här och nu 

i sitt sammanhang. De behöver inte avskrivas, men man måste ifrågasätta dem och alltid vara 

medveten om att de är konstruerade i en kontext vars normer och regler man bör vara 

medveten om och vilken analysmetod som då är relevant. Man tar dessa föreställningar ur sitt 

sammanhang och analyserar dem. Man kan då utgå från de faktiska utsagor som finns, både 

talade och skrivna. När det gäller språkanalys menar Foucault att den fråga man måste ställa 

sig är:  

”Enligt vilka regler har denna utsaga byggts upp och enligt vilka regler kan 

man alltså bygga andra, liknande utsagor?” (sidan 42, Foucault, i 

översättning, 2002) 

Denna analys skiljer sig från en ”vanlig” tankeanalys där man försöker att hela tiden finna 

utsägaren och hennes/hans intentioner, vad som sades i det som sades o.s.v. Diskursanalysen 

innebär istället att se utsagor som enskilda händelser, se villkoren för dess existens och de 

gränser som den utgör. Vad innesluts och vad utesluts? Vad är det som sägs här och ingen 

annan stans. Foucault menar att man inte kan tolka utsagor utifrån ”fakta” utan de tolkas 

genom analys av deras interaktion med andra utsagor. Foucault kallar detta fält för en 

diskursiv formation, d v s olika diskursers förhållande till varandra. Dessa relationer visar på 

själva diskursen som praktik. När man alltså söker efter diskursens enhet hos objekten, hur de 

agerar i relation till varandra, så upptäcker man inte en form eller figur utan en samling regler, 

som finns inom en viss praktik och som gäller specifikt för just denna praktik. Objekten, eller 
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det ”område” de bildar, är inte konstant utan det är själva relationerna där de kan uppträda, 

begränsas, analyseras och specificeras, som förblir oförändrade. Foucault vill befria sig från 

”tingens djupaste sanning”, från tolkning av diskurs, och istället definiera objekt (Foucault, i 

översättning, 2002). 

Utsagor 

I båda avsnitten, Diskursanalys och Foucault, så har det talats mycket om utsagor. Men vad är 

egentligen en utsaga? Utsagor, menar Foucault (i översättning, 2002), är mycket mer än bara 

språk ,och språket skulle inte kunna existera utan utsagor. Språket är det konstruktionssystem 

som behövs för att göra utsagor möjliga. Språk och utsaga befinner sig alltså inte på samma 

existensnivå. Utsaga är inte samma sak som sats, proposition och handling. Den är inte heller 

en enhet, som till exempel ett materiellt föremål kan vara. Däremot är utsaga förutsättningen 

för att man skall kunna säga att det finns en sats som är korrekt och tolkningsbar, att det finns 

en välgrundad och välformad proposition, och att handlingen stämmer överens med kraven, 

önskemålen och att den verkligen utförs. Utsaga är en funktion.  

När jag själv funderar på utsagor och möjligheten att analysera dem tänker jag på de frågor 

som Foucault menar är viktiga för att reda ut hur olika utsagor länkas samman: Vad det är som 

är ”nödvändigt” för att de skall existera, varför just dessa och inga andra och vilka lagar är det 

som styr dem samt varifrån kommer de? Foucault (i översättning, 2002) föreslår tre viktiga 

frågor: 

1. Vem är det som ”talar”? 

2. Varifrån (vilken plats/diskurs) ger den dess legitimitet och tillämpning? 

3. Vilken position har utsägaren i informationsnätet? 

Även om exakt samma ord, namn och fras återkommer under samma förhållanden, så är det 

inte nödvändigtvis samma utsaga. Det räcker inte med att uttala en utsaga, den måste sättas i 

förbindelse med ett angränsande fält. Det anknytande fält som förvandlar det som sagts till en 

utsaga och som låter utsagan ha en bestämd kontext bildar en invecklad väv. Det finns ingen 

fri eller neutral utsaga utan den ingår alltid i en serie, som spelar en roll bland flera andra. En 

utsaga förutsätter alltid en annan, menar Foucault. Den definierar gränser, trösklar och 

avbrott. Ordens innebörd har inte förändrats utan det är förhållandet mellan och villkoret för 

dessa och andra påståenden som skiftat (Foucault, i översättning, 2002). 
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Metod 
I detta avsnitt kommer författaren att redogöra för ansats, val av metod när det gäller empiri 

och tolkning, urval, genomförande, reabilitet/validitet, etiska överväganden samt 

avgränsningar.  

En kvalitativ ansats 

I en kvalitativ ansats är det texten som i huvudsak utgör stoff och empiri. När det gäller 

intervjuer så skiljer man på två olika typer eller roller som den intervjuade har. För det första, 

informanter, som ger information om faktiska förhållanden och uppfattningar om andras 

åsikter. För det andra, respondenter, som istället är en person som intervjuas och ger 

information om en individs egna känslor, åsikter och uppfattningar (Repstad, 1993). I denna 

intervju använder jag mig av respondenter. Det är sin egen uppfattning och sina egna åsikter 

som de intervjuade sätter ord på. I varje fall det som man uppfattar som sina egna åsikter och 

uppfattningar.    

En kvalitativ ansats, till skillnad från kvantitativ, går också mer på djupet än på bredden och 

den kännetecknas av sin flexibilitet. Man kan anpassa t.ex. frågor under hela 

forskningsprocessen. Problemformulering, datainsamling, bearbetning av empiri och analys 

sker i stort sett samtidigt. De olika ”momenten” går in i varandra. Data talar inte för sig själv 

utan den måste tolkas. En kvalitativ undersökning ger också en bild av oss människor som 

fria, kreativa och medvetna individer. Viktiga begrepp att förhålla sig till i en kvalitativ ansats 

är närhet och distans (Repstad, 1993). Det är viktigt med vissa förkunskaper och att man som 

forskare har närmat sig det område man vill utforska men det är också viktigt att man håller 

viss distans för att inte helt uppslukas och kanske på så sätt missa vissa aspekter i sin 

forskning.   

Kvalitativ forskning är kontextbunden genom att den studerar fenomen i sin naturliga 

omgivning och försöker förstå och/eller tolka dem utifrån den innebörd som människor ger 

dem (Alvesson och Sköldberg, 2008).   

Inför intervjun 

I inledningsskedet av arbetet med denna studie funderade jag mycket på förförståelse i och 

kring ett (special)pedagogiskt förhållningssätt i demensvården. Jag kunde konstatera att jag 

visserligen hört och läst i media en del om omvårdnadsarbete, men kanske ändå endast hade 

en vag aning om det praktiska arbetet. Trots detta tyckte jag mig kunna ana likheter med min 

egen praktik. Jag har själv arbetat en längre tid inom Särskolan/Träningsskolan. Där, liksom 

inom demensvården, handlar arbetet om omsorg i och omkring människor med hjärnskador. 

Skillnader mellan å ena sidan min egen praktik på Särskolan, där eleverna i de flesta fall har 

medfödda hjärnskador, och å andra sidan en dement, med en hjärnskada som kommit med 

åren, föreföll mig inte vara så stora. En viss närhet förelåg. I alla fall när det gäller 

förhållningssätt och arbetsmetod. Utifrån dessa tankar formulerade författaren av denna studie 

ett antal hypoteser/påståenden, som avsikten är att reflektera kring i denna studie.  

Inledande funderingar kring demensvård   

1. De som jobbar inom demensvården/äldreomsorgen står inför en i många stycken 

liknande problematik, som de som jobbar med vissa barn i behov av särskilt stöd. 
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Båda ”sidor” jobbar med individer vars kroppar inte fungerar smärtfritt, en del sitter i 

rullstol, en del har problem med minnet, en del har problem med talet o.s.v.  

2. Det ges inte tillräckligt med förutsättningar när det gäller aktivitet och stimulans. 

3. Det finns risk att många aspekter av enskilda personers liv, både historiska och 

nuvarande, inte i tillräcklig utsträckning får möjlighet att påverka förhållningssätt och 

arbetsmetod, särskilt stor är risken om dokumentationen är bristfällig.  

4. Graden av delaktighet för den enskilde, i vardagliga sysslor och medbestämmande i 

sitt liv, varierar beroende på förhållningssätt och arbetsmetod.  

5. Konsekvenser för enskilda individer när det gäller identitet och integritet skiljer sig 

stort beroende på förhållningssätt och arbetsmetod. 

6. Det fysiska rummet är en outnyttjad resurs när det gäller omvårdnadsarbete.  

7. Det vore bra om man, när man kan tala, kan tala om hur man vill ha det, när man en 

dag inte kan tala.  

Litteraturgenomgång 

En del i författarens strävan att försöka förstå hur kunskapen omkring demenssjuka och den 

omsorg som har präglat denna praktik fram till idag har naturligtvis gått ”via” litteraturen. 

Likaså har en del i författarens strävan varit att försöka, om det är möjligt, betrakta 

demensvård utifrån ett förnyat eller nytt förhållningssätt. Skulle ett (special)pedagogiskt 

perspektiv kunna vara ett sådant nytt förhållningssätt? Hur tänker man idag? Finns det 

visioner? Vad hindrar och vad befrämjar? Den litteratur som författaren ansett relevant för 

denna studie har dels handlat om teori, metod, perspektiv samt annan litteratur av 

ämnesdidaktisk karaktär. Nödvändigt var att inhämta kunskap om demenssjukdom och 

följder/konsekvenser av en sådan sjukdom. Vilka särskilda förhållningssätt är nödvändiga för 

att en god omvårdnad skall vara möjlig. Vad är egentligen en god omvårdnad?  

Metodval – kvalitativ intervju 

För att få förståelse för fenomen eller förhållningssätt/arbetsmetod behöver man tränga 

djupare in i människors praktik. En del handlingar är svåra att förklara genom t ex. enbart 

observationer. Handlingar bygger ofta på underförstådda, implicita, regler och normer, som 

beroende på hur vi förhåller oss till dem får betydelse för vårt beteende. Det är mycket viktigt 

att vara medveten om att den information som förmedlas, i en intervju inte per automatik 

överensstämmer med hur verkligen ”verkligen” ser ut utan det är den intervjuades eller 

observatörens tolkning av verkligheten som förmedlas. Vad som bestämmer och styr en viss 

verksamhet kan vara, och är, mycket subtila och implicita normer och värden som påverkar 

stort vad som sägs/inte sägs och görs (Repstad, 1993).  

De fenomen som jag är intresserad av att undersöka kommer förhoppningsvis att på något sätt 

belysas genom det stoff som de kvalitativa intervjuerna bidragit med. Intervjuer med personer, 

som befinner sig just i den typ av praktik som jag vill studera, nämligen i det praktiska arbetet 

på ett demensboende.  

Empiri – kvalitativa intervjuer i en kommunal verksamhet 

Tre intervjuer är genomförda på en och samma kommunala verksamhet. En intervju med en 

enhetschef och två intervjuer med omvårdnadspersonal. Verksamheten bedrivs i en liten 
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kommun i Mellansverige. Enheten består av sex avdelningar med ca sex personer på varje 

avdelning.  

Som utgångspunkt använde sig intervjuaren, i det här fallet jag själv, av fem teman som jag 

under litteraturgenomgången fann relevanta i diskursen kring demensvård (Westlund et al, 

1994 och Edberg, 2002). Dessa fem teman är: 

 Personalens kompetens 

 Arbetssätt och arbetsmetod 

 Det fysiska rummet 

 Aktivitet 

 Dokumentation   

Enhetschefen fick också ett sjätte ”tema”, som författaren valt att kalla Diagnos demens. Av 

ren nyfikenhet var intervjuaren, jag själv, nyfiken på att undersöka huruvida man idag blandar 

boende med och utan demens inom åldringsvården och om det i så fall skulle kunna innebära 

något problematisk. Utifrån enhetschefens svar tolkar författaren det så att han inte uppfattar 

detta som något problem. I princip alla på detta boende hade diagnos. Jag har valt att inte 

presentera resultat av, tema Diagnos demens, i denna studie.  

Genomförande 

De kvalitativa intervjuer som är genomförda i denna studie är delvis bandade och omfattar 

vardera 1 – 1 ½ timma. En av intervjuerna skedde med bandspelare och är ordagrant 

transkriberad. Det var tänkt att också de andra två skulle vara inspelade, men när dessa 

intervjuer skulle genomföras strejkade bandspelaren så författaren till denna uppsats fick lov 

att använda block och penna. De frågor som ställdes har varje respondent fått minst en vecka i 

förväg. Jag anser att en god förberedelse för respondenten ger en större möjlighet till 

reflektion och chansen ökar att svaren blir mer fylliga. Ett spontant svar kan i och för sig ha 

ett värde, men har valts att få en sekundär betydelse i denna studie (min bedömning). I några 

fall så har intervjuaren, jag själv, ställt en följdfråga utifrån ett svar i realtid.  

Urval 

Jag har valt att intervjua en enhetschef i en mindre mellansvensk kommun. Den första 

kontakten var per telefon, där jag frågade om det var möjligt med en medverkan i min studie. 

Enhetschefen ställde sig positiv till detta och vi bokade ett tillfälle för intervju. Kontakten har 

sedan dess varit per mail och via telefon. Frågor och funderingar har på detta sätt 

kommunicerats mellan enhetschef och studiens författare.  Enhetschefen ombads att välja två 

ur sin personal, som skulle kunna vara möjligt att intervjua och två namn ”levererades”. Enda 

”kravet” var att de skulle tillhöra olika åldersgrupper, om möjligt olika yrkesgrupper och vara 

omvårdnadspersonal i den dagliga verksamheten. Samtliga tillfrågade sa ja och intervjuer 

genomfördes.  

Avgränsningar 

Denna studie är utförd på ett demensboende i en liten mellansvensk kommun. Ett begränsat 

antal personer har intervjuats och deras svar speglar situationen som den ser ut på just denna 

specifika enhet, utifrån deras perspektiv. Det går inte att dra några generella slutsatser av en så 

begränsad studie. Denna studie innehåller heller inget individuellt perspektiv. En person med 
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demens i ett tidigt stadium av sjukdomsförloppet skulle möjligen kunna svara på en del frågor 

som berör den egen känsla av bemötande och förhållningssätt men jag är ändå tveksam till om 

det är möjligt att genomföra intervjuer av detta slag. Det är viktigt att reflektera kring att det 

då blir personal som förmedlar den dementes röst och känsla. Dock är min förhoppning att 

studien kommer att visa på perspektiv där det i många fall problematiska omvårdnadsarbetet, i 

och kring enskilda individer med diagnosen demens, belyses. Förhoppningsvis kommer också 

studien hjälpa till att lyfta frågor, om hur viktigt det är med bred kompetens, kanske till och 

med att tänka ”outside the box”, inom olika arbetsområden.   

Reflexiv tolkning 

Studiens resultat har jag valt att tolka utifrån ett reflexivt förhållningssätt. 

En reflexiv tolkning eller reflexivitet handlar om att fundera över de förutsättningar som finns 

för den egna aktiviteten och hur den påverkar interaktionen med det som skall studeras, alltså 

en konstruktionsprocess. Denna process kräver enligt Alvesson och Sköldberg (2008) för det 

första något att konstruera, för det andra ett konstruerande subjekt, nämligen forskaren, och 

slutligen en social kontext som konstruerar forskaren. Reflektion handlar om alla dessa tre 

utan att någon av dem får övertaget, att tänka kring premisserna för sitt eget tänkande, 

observerande och språkanvändande.  

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att det inte är själva tillvägagångssättet för att vinna 

kunskap och lösa problem som är det viktiga i en reflekterande forskning, d.v.s. metodiken. 

Snarare handlar det om ontologi – de begrepp som jag behöver anta för att kunna ge en 

sammanhängande förklaring till (en del av) verkligheten samt epistemologi – funderingar 

kring vilken typ av kunskap som förmedlas.   

Reflexiv tolkning markerar, enligt Alvesson och Sköldberg (2008), det öppna spelet mellan 

olika tolkningsnivåer. Reflexiv tolkning innehåller en dubbel betydelse. Dels reflexiv – som 

handlar om att de olika nivåerna reflekteras i varandra och utövar olika inflytande över 

varandra. Dels reflektiv – som handlar om olika de olika överväganden man gör över vald 

metod. Det är en viktig distinktion för forskning som starkt betonar en aspekt kan vara 

reflektiv men inte reflexiv. Det är just tolkningen av samspelet, eller för den delen också icke-

samspelet, mellan de olika nivåerna som kännetecknar en forskning, som är reflexiv. Den 

reflexiva tolkningen bryter till viss del med den postmodernistiska. Dels för att den reflexiva 

tolkningen menar att en allt för tydlig tyngdpunkt på text- och auktoritetsförhållanden riskerar 

att inte ge empirin en verklig chans. En förutsättning för reflektion i samspelet mellan det 

empiriska materialet och tolkningen är således bredd och variation i tolkningsrepertoaren. En 

allt för hög förförståelse kan betvinga spelet. Att också var allt för väl bevandrad i ett visst 

paradigm utgör också en risk. Data tycks mer eller mindre alltid i stora drag bekräfta den egna 

teorin. Författarna Alvesson och Sköldberg (2008) förslår, genom Norén, en strategi som man 

kallar empiriskt grundad fantasi.  

Reliabilitet och validitet 

Begrepp som reliabilitet och validitet är något problematiska när det handlar om kvalitativa 

studier. Båda begreppen är sprungna ur en kvantitativ metodologisk ide, med annorlunda 

begrepp, och därför svårare att förhålla sig till när kvalitativa intervjuer avses. T.ex. är det inte 



26 

 

oproblematiskt att tala om objektivitet och konstanta
12

 och likaså precision och kongruens
13

. 

Jag som intervjuare, i den direkta och omedelbara interaktionen med den intervjuade, kommer 

att ställa olika frågor och likaså få olika svar beroende av en mängd olika faktorer, som ligger 

utanför min/vår kontroll och möjlighet att förutsäga. Dock, en kvalitativ fallstudie skall 

naturligtvis vara både trovärdig och relevant och behandla insamlade data seriöst och i paritet 

med problemställning och syfte (Trost, 2005). 

Etiska överväganden 

När det gäller etiska överväganden, vid till exempel intervju, innebär det bl. a att vara 

observant på de normer och värden som bestämmer vad som sägs och inte, vad som görs och 

inte. Dessa normer/värderingar kan betraktas antingen deskriptivt, de ”regler” som faktiskt 

finns, och normativt, de ”regler” som bör finnas (Forsman, 1997). 

En annat viktig aspekt kring etiska överväganden är att alltid väga forskningskravet mot 

individskyddskravet. Ett sådant övervägande innebär att den enskilde forskaren väger vinsten 

av eventuell ny kunskap mot risk i form av negativa konsekvenser för de som forskningen 

berör på något sätt. Övervägandet gäller hur man skall förhålla sig till forskningens resultat 

men också resan dit (Vetenskapsrådet, 1990). 

Överväganden i denna studie 

När det gäller etiska överväganden i denna studie så har de deltagare som medverkat i denna 

studie i inledningsskedet fått del av studiens syfte, problemformulering och perspektiv. Likaså 

har de fått information om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst om så 

önskas. Samtliga deltagare har samtyckt till att delta i denna studie och delgivits uppgifter om 

att ingen kommer att vara möjlig att identifiera i den kommande rapporten. I denna studie 

förekommer inga uppgifter om enskilda individer som kan uppfattas vara av etiskt känsligt 

slag. De uppgifter som framkommit är enbart tilltänkta som forskningsmaterial. 

Denna studie innehåller inte några uppgifter av etiskt känsligt slag. Samtliga deltagare har 

erbjudits att ta del av forskningsrapporten och samtliga har svarat jakande på en direkt fråga 

om de vill läsa den efter publicering. Ingen av de intervjuade nämns vid namn och inte heller 

förekommer några namn på kommuner eller andra benämningar som skulle kunna medverka 

till att någon/någonting skulle kunna identifieras och på så sätt utsättas för oetisk exponering.  

Dock kan studiens resultat möjligen uppfattas som känsligt. Omvårdnadspersonalen är den 

röst som företräder den demente och det kan i sig vara problematiskt. Om denna personal inte 

har den kompetens som behövs för att rätt bemöta och förhålla sig till individer med demens, 

och om man inte, som enhetschefen säger, ”har det i sig”. Vad händer då? Min intention har 

inte varit att komma med pekpinnar, om rätt och fel, utan min strävan har varit att studien 

skulle kunna vara till hjälp, för att utveckla olika verksamheter, för äldre och då särskilt 

dementa genom ett (special)pedagogiskt perspektiv.  

                                                 
12

 Konstant - oföränderlig; storhet som inte förändras.  

2009-06-01 Nationalencyklopedin • Lång /lang/konstant/229132 K 
13

 Kongruens – sammanträffa, sammanfalla, överensstämma, harmoniera. 

  2009-05-10 Nationalencyklopedin • Lång/lang/kongruens/228872 K   
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Resultat 

Detta avsnitt innehåller en presentation av resultat från genomförda intervjuer. Jag har valt att 

presentera dem utifrån fem olika teman, som efter min litteraturgenomgång befanns relevanta 

för denna studie och dess syfte: Att förstå och skapa förståelse för hur ett (special)pedagogiskt 

perspektiv inom demensvården kan leda till ökad delaktighet och livskvalitet. E – är 

enhetschef, OP – är omvårdnadspersonal, US – är undersköterska I – är intervjuare och 

slutligen SiS – är Silviasyster. Citat redovisas som indragen och kursiv text.  

Tema 1 Personalens kompetens 

Det absolut viktigaste och, för att inte säga, helt oersättliga verktyget när det gäller 

omvårdnadsarbete är människor. Det kan tyckas låta som en klyscha men författaren av denna 

uppsats vill ändå hävda att det är en sanning ... eller inte en sanning kanske men i alla fall en 

sanning med modifikation ... eller det måste väl ändå vara högst sannolikt ... eller ... 

Låt oss kanske ändå enas om en sak. De möten som sker i det dagliga omvårdnadsarbetet, 

människa mot människa, och de konsekvenser, positiva eller negativa, dessa får för enskilda 

individer beror till stora delar på bemötande och förhållningssätt. Det första temat som jag 

som intervjuare valde, var personalens kompetens. Min tanke var att undersöka vilken/vilka 

typer av kompetens som verksamheten själv ansåg sig ha/skulle vilja ha eller inte har.   

Vad kräver jobbet av mig? 

När omvårdnadspersonalen (OP), båda är undersköterskor och den ene är utbildad 

Silviasyster
14

, tillfrågas om vad de anser är viktiga kompetenser i arbete med demenssjuka så 

tolkar båda begreppet kompetens som synonymt med personliga egenskaper. Genom att räkna 

upp viktiga egenskaper så poängterar de vilka egenskaper, som de anser är absolut 

nödvändiga i omvårdnadsarbetet. Exempel som ges är: Lugn, empati, lyhördhet, tålamod, 

flexibilitet, kunskap om olika demenssjukdomar, respekt, positiv framtoning samt en god 

reflektionsförmåga. SiS menar att det inte går att jobba i demensvården utan att ha dessa 

egenskaper, man orkar helt enkelt inte någon längre tid. 

SiS: Man måste förstå varför en människa gör si eller så. Ingen dag är den 

andre lik. Om man har tänkt sig en sak och en person inte vill då får man tänka 

om.  

US: Det är ingen ide att ha bråttom ... var sak har sin tid och var och en följer 

sin rytm. Det viktigaste är att man tycker om att jobba med människor, social 

kompetens helt enkelt.  

Intervjuaren frågar vidare vilka typer av kompetens som de saknar och som de tror skulle 

tillföra omvårdnadsarbetet något nytt. US efterfrågar mer kunskap om hur man skall bemöta 

personer med olika typer av demenssjukdomar.  

US- Förr behandlade man alla dementa lika och det finns i och för sig 

generella faktorer men olika demensjukdomar har olika problematik.  

                                                 
14

 Utbildningen till Silviasyster är en tvåårig utbildning, 60hp, för undersköterskor i samarbete mellan 

Silviahemmet och Sophia Högskola. Utbildningen fördjupar kunskaper i demensjukdomar och vård av 

demenssjuka. Mer information finns på Silviahemmets hemsida www.silviahemmet.se 

http://www.silviahemmet.se/
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Utbildning 

US tror också att det kommer att behövas mer utbildning för all personal. Förut var detta, de 

intervjuades arbetsplats, ett boende med både demensvård och ”vanlig” åldringsvård. Numera 

är hela ”huset” ett demensboende. En del gammal personal har inte valt att jobba på ett sådant 

boende utan har bara blivit kvar. Det kan upplevas som lite problematiskt för man kanske inte 

riktigt har kunskap om vilken stor skillnad det är mellan arbete med ”enbart” gamla och 

arbete med demens.  

SiS säger att hon skulle vilja gå en utbildning i taktil massage, och hon har också anmält sitt 

intresse till en sådan utbildning. Intervjuaren frågar vad en sådan utbildning skulle tillföra? 

SiS- Åh, massor. Det lugnar ner, man sover bättre, det lindrar smärta och så 

har jag hört att det ger mer aptit. 

Kompetens – en egenskap? 

Till E är frågan tillspetsad något och intervjuaren frågar specifikt efter professionell 

kompetens i verksamheten. Frågan tolkas som en fråga gällande yrkeskategorier och svaret 

innehåller följande exempel: Sjukgymnast, arbetsterapeut, demenssjuksköterska, 

undersköterskor, 2 stycken Silviasystrar samt tillgång till läkare som går rond en gång i 

veckan, men även några som inte har någon formell utbildning alls, bara erfarenhet av arbete 

med demenssjuka. När intervjuaren frågar om det är någon typ av kompetens som saknas i 

verksamheten eller om E har några visioner om hur han skulle vilja att framtiden såg ut så 

nämner E att en vision är att alla åtminstone skall ha undersköterske-utbildning i botten, det 

har inte alla i dagsläget. Målet är att alla som jobbar skall jobba utifrån de individerna som 

bor på boendet och att all personal har en 100 % förståelse för vad som händer när en 

människa är dement. E menar att då har man kommit jättelångt för denna förståelse utgör hela 

grunden för omvårdnadsarbetet.  

E pratar också om kompetens som egenskaper hos personalen. E menar att en del har det ”i 

sig” och en del inte.  

E- Ja asså sen är vi det är ju människor som bor här och människor som jobbar 

här så Vi är ju olika människor och då eh en del har ju väldigt lätt för detta eh 

andra har ju lite svårare får jag ju säga eh inte för att eh ... det är någon som 

faller ur ramarna helt och hållet men i vissa situationer så så eh har en del ju 

lite svårare. En del har jättelätt ... man man har det i sig på något sätt att man 

jobbar helt och hållet utifrån individen och vad den mår bäst av. 

I frågar om E kan sätta ord på vad det är som en del har i sig och andra inte. 

E- Det det är väl att dom har är är helt enkelt eh... födda till att jobba med och 

mot mänskor... tror jag.  Man man har eh man har en stor empati och en 

förståelse eh och behandlar dom som de de man ska ju både förståelse och 

behandla dom som medmänniskor. Alltså dom som bor här även om man inte 

minns vad som hände för två minuter sen så har man ett helt liv tillfört eh vart 

kanske fruktansvärt duktig i olika yrken och eh det finns en person bakom den 

här som kanske sitter i rullstol ... Såna saker att man förstår detta det det är ... 

det tror jag på nåt sätt kan va att man man eh ... man har dom anlagen eller att 

man föds så att man även har eh fått mycket med sig på resan genom uppväxten 

och livet så klar det är ju har en jätte eller har störst betydelse kanske för dom. 
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Pedagogisk kompetens 

I fortsätter att fråga E om hur en pedagogisk kompetens skulle påverka verksamheten. E 

frågar om I menar pedagogik i ett lärande eller utifrån ett förhållningssätt. I frågar vad E 

tänker. E säger att pedagogik utifrån ett förhållningssätt är en jätteviktig del av den dagliga 

verksamheten. Hur man säger något och när man säger det och vad man säger är väldigt 

viktigt. Svaret på dessa frågor blir avgörande för om aktiviteten blir lyckad eller inte, om den 

går att genomföra och hur den upplevs av den demente men också personalen. Om en dement 

person inte förstår vad som ska hända, varför det händer och hur det skall, eller kan, gå till så 

blir det konflikt. Att kunna hantera detta är väldigt pedagogiskt, menar E.  

E- ... en sorts pedagogisk kompetens och det har vi också här faktiskt att dom 

flesta här är jag får jag lov att säga är väldigt väldigt duktiga på detta. Ehh... 

men när det  inte när det är någon som inte är så duktig så är det risk för att det 

blir ett slag eller en spark eller riv eller rivningar eller vad det nu kan va för att 

vårdtagaren förstår inte vad vad man ska göra med dom. Det det jag skulle 

också börja slå omkring mig om någon började plocka av mig kläderna ...  

I frågar E om hur sammansättningen i arbetsgrupperna ser ut och om E haft möjlighet att 

påverka dem. E menar att det är väldigt viktigt att grupperna fungerar bra. Att olika 

personligheter är ”representerade” för de som bor på boendet är olika. En del tycker det är 

jättekul att skämta medans andra tycker det är jobbigt. Det gäller både boende och personal. 

Ju bredare kompetens ju bättre vård.  

 E- ... en bra personalgrupp där där är faktiskt inte alla exakt lika dana ... 

E menar också att pedagogiken också kan tillföra en bättre möjlighet att nå ut till allmänheten. 

E menar att det inte var länge sedan det var en skam att ha en anhörig med demenssjukdom. 

Man ville gömma undan men genom information så kan synsättet ändras och det finns mycket 

kvar att göra än. Förhållningssätt har ändrats ganska mycket dom senaste åren inom 

demensvården. E berättar att förr, dock inte för så länge sedan, rättade man de boende om de 

sa fel saker eller gjorde fel.  

E- ... att någon som ville hem till sin mamma då säger man inte att din mamma 

är död du måste förstå du är ju 87 år själv det förstår du väl att inte hon lever så 

säger man inte för i den personens värld så lever mamman... det är bättre att 

prata om mamman och sen ... att man hela tiden tänker så alltså … 

Nya idéer 

E säger också att man numera inte är så strikta på rutiner. När E började som enhetschef för 

ca 5 år sedan var det mycket mer bestämt. Alla åt frukost vid vissa tider och alla skulle duscha 

en viss dag vare sig man ville eller inte. Idag är man mer flexibel. Om en boende vill ligga 

kvar i sängen eller äta frukost vid en annan tid är det OK. Man måste ha förståelse för att alla 

inte är likadana och alla vill inte äta klockan 9, en del vill sitta på sitt rum och en del vill bara 

ha en kopp kaffe o.s.v. Man har inte heller lås på dörrarna, alla kan i princip gå ut genom 

dörren, om man vill och egentligen tycker E att det ska vara så.  

E- ... vi har haft personer som tar promenad och går ut helt ensamma och 

kommer tillbaka men då får man ju titta lite när det fungerar men ibland så har 

man ju haft lite fjärilar i magen men jag får ju säga också till personalen att det 

är mitt ansvar när dom gör det men jag då är det deras eh... psykiska hälsa 

kontra fysiska hälsa som krockar och jag tycker att det psykiska hälsan är 
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viktigare. Det är lika dant med trappen här alltså ja ... dom kan trilla och bryta 

sig men gör dom det efter tre månader vad är det som är mest värt kontra mot 

att vara inlåsta på en avdelning ... det det eh ... då tycker jag oftast att den 

psykiska hälsan är viktigare.   

I frågar om E mötte motstånd mot det lite nyare sättet att se på arbetet. Gå ifrån det gamla 

sättet med att alla skall göra lika och vid samma tidpunkt. Några avdelningar har kvar det 

gamla sättet medans de flesta har mer flexibla tider. E berättar att det inte varit så farligt med 

motståndet. De flesta håller med om att arbetet löper på bättre och blir mindre stressigt och 

likaså fungerar det bättre för de boende, när man får bestämma själv så blir man lugnare.  

E-... det har jag väl gjort framförallt då också där med att det var frukost 

klockan 9...och jag säger att det är frukost mellan 7 och 10...för att jag äter inte 

frukost exakt  vid 9 när jag är ledig varenda morgon. Ibland äter jag 10 och det 

kan vara underbart och ibland äter jag vid 7, det tycker jag att dom skall få 

göra här också.   

Kvalitet 

I frågar OP om vad de anser är kvalitet i det dagliga arbete och hur de säkrar att den finns och 

utvecklas. SiS identifierar kvalitet med att det är när de boende mår bra och får den hjälp som 

de vill ha. Det är inte personalen som skall styra behoven utan det är självbestämmande som 

gäller.  US menar att kvalitet är när man lyckas skapa trygghet runt de boende, att de får 

känna sig betydelsefulla och behövda. Kvalitet är när man inte bara sitter passiv utan man har 

något att göra, vad det än är. I frågar vad OP upplever som riskfaktorer för att kvaliteten ska 

minska och båda svarar att ensamarbete är en hög riskfaktor. När man är ensam så blir 

kvaliteten sämre. Man kan inte ge de boende den tid som de behöver. 

 SiS- Att alltid vara minst två är viktigt men... eh.det är inte alltid så... och då 

 brister kvaliteten. Att vara två är en trygghet för både oss och de boende. 

 Brister det i trygghet så blir personalen stressad och det får man inte vara 

 här... de boende påverkas direkt negativt.  

Likaså är det viktigt att alla som jobbar på boendet har en bra grundutbildning. SiS menar att 

det som minimum innebär att alla har undersköterskeutbildning, men mer utbildningar över 

lag. Det vore också roligt att få andra utbildningar som skulle tillföra verksamheten mycket. 

Hon nämner gitarr-kurs, måleri, pedagogik till exempel.  

 SiS- Personalen skall vara handplockad efter lämplighet inom demensvården … 

 genom vårt jobb så är vi till för de boende och inte för vår egen skull.  

All personal på detta demensboende är kontaktperson för två boende. Det innebär att man har 

kontakt med personens anhöriga och ett lite mer övergripande och samordnande ansvar för de 

personer man är kontaktperson för.  

US- Jag brukar ta mig an den personen lite extra … om alla tänker så så får 

alla åtminstone lite extra stimulans. Man försöker att ta med individen och göra 

henne eller honom lite mer delaktig. Det är det lilla extra som gör jobbet roligt 

… men det är inte alltid lätt... den ene som jag är kontaktperson för är ibland 

lite aggressiv och han har ganska dålig kontakt med sina anhöriga ... de hör 

aldrig av sig… så det blir ibland... man får verkligen känna ... han pratar lite 

dåligt och då får man försöka läsa av på kroppsspråk om det går bra att komma 

intill... annars så får man komma tillbaka igen senare ... De som vikarierar här 
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vågar inte gå in till honom. 

Tema 2: Arbetssätt, arbetsmetod  

Vad är en god omvårdnad? 

I frågar E vilka faktorer som han anser vara viktiga för att en god omvårdnad skall vara 

möjlig. E nämner de tre saker som han tycker är viktigast. För det första personalens 

inställning till god omvårdnad. För det andra är personaltätheten väldigt viktig. Verksamheten 

är personalkrävande. För det tredje är en god arbetsmiljö mycket viktig. Om man inte trivs på 

sitt arbete kan man inte heller utföra något gott omvårdnadsarbete.  

SiS menar att kunskap om människan och sjukdomen är viktiga för att det skall finnas en god 

omvårdnad. Levnadsberättelsen är en viktig del och de anhörigas information. Det kan till 

exempel handla om namn, vanor, syskon, barn, yrke eller klädstil. Det handlar om värdighet 

tycker SiS. Om en person pratar om Anna hela tiden, kan vi genom levnadsberättelsen veta att 

Anna, det är personens dotter och på så sätt kan man bekräfta individen identitet. Sen menar 

SiS att det handlar om kontinuitet. Personalen som arbetar är bekant, få nya kontakter för att 

inte skapa oro. Det är viktigt att den enskilde får fatta egna beslut men samtidigt måste man 

hjälpa till. Kanske man inte kan ta ställning till en massa alternativ men man kan kanske välja 

mellan två olika. Man måste också som personal ta vara på det som är friskt.  

SiS- Man måste se personen bakom sjukdomen… då är levnadsberättelsen 

jättebra att ha.   

US menar att en god omvårdnad också handlar om säkerhet och trygghet. Ingen skall behöva 

vara rädd. Man måste få känna sig som hemma och samtidigt inte behöva vara ensam om man 

inte vill. Om någon gör något som är fel, till exempel kissar i vardagsrummet är det ingen ide 

att börja skälla. Personen gör inte medvetet fel för att ”retas” utan man rår helt enkelt inte för 

det man gör. Saker blir fel på grund av demenssjukdomen. Det är viktigt att inte genera 

enskilda individer. Ingen ska behöva förlora ansiktet.  

Hur ”göra” god omvårdnad? 

I frågar vilka typer av överväganden som man behöver göra för att det skall bli ”god 

omvårdnad”.  

US- Man behöver inte poängtera när nåt blir fel ... man sköter saker snyggt och 

diskret ... till exempel så låser man dörren på toan, man drar ner rullgardinerna 

för fönstret och så ... hur skulle jag vilja ha det själv ... 

SiS säger att det som man måste utgå ifrån är att personen mår så bra som det är möjligt på 

alla sätt; både fysiskt, psykiskt men också när det gäller existentiella frågor.  

SiS- Det är viktigt att stärka jaget och identiteten för att mycket av det går 

förlorat i sjukdomen.  

E nämner några saker som boendet jobbat med för att utveckla vad de kallar god omvårdnad. 

Han nämner att de t.ex. sett över hur de prata till varandra på avdelningarna. Att man inte 

pratar om en person som sitter bredvid och inte heller över huvudet på någon. Det blir lätt att 

personalen pratar med varandra och inte tänker på att XXX sitter bredvid. E berättar att han 

har en vision. E vill inte ha det så avdelningsvis och avdelningsbundet vad det gäller måltider 

och så vidare. Bor man på en avdelning så säger traditionen att det är där man ska sitta, där på 
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den avdelningen, och äta. Varför kan man inte äta på en annan avdelning? Man kanske har en 

god vän där. För en demenssjuk person kan ju nya miljöer och nya mänskor röra till det men i 

de fall där det inte är några problem, varför inte öppna dörrar och försöka. Man kan se det mer 

som en helhet. Det är ett stort hus som boendet ligger i. Varför inte se det så att på 

avdelningen där sover du, där har du ditt rum eller din lägenhet och det är där du bor men det 

är inte där du behöver vara under dagen? 

E- Vissa avdelningar drar till sig folk då då där är det kanske kan det va en 

tolv personer varför det är tolv personer på en speciell på den avdelningen 

eller varför är det så? Det kan vi ju fundera på. Är det så att det är en trevlig 

stämning. Varför drar man sig till den avdelningen? Det det eh ... och varför 

ska man inte det det eh ... för just den här avdelningen är det ju inga problem 

... jag har inte fått en kommentar att det är så. Det är ju bara trevligt. Och det 

är ju en väldigt bra inställning tycker jag.  

Mötet och dess karaktär 

När I ber OP att försöka göra en värdering av karaktären i de möten de har med de boende 

och rangordna dem från 1 – 3, där 1 står för flest överväganden och 3 för minst. Båda menar 

att karaktären på de allra flesta överväganden som man gör är av pedagogisk karaktär. US 

sätter praktisk karaktär som tvåa och medicinsk som trea. SiS sätter medicinsk som tvåa och 

praktisk som trea.  

US- Bemötandet är det viktigaste sen tar man det praktiska när det går bra med 

det första. Det medicinska kommer sist. Fungerar det pedagogiska så kan hela 

dagen bli bra och vise versa. 

SiS- Personen och bemötandet är alltid viktigast, medicin behöver man för att 

må bra och allt annat praktiskt det går av bara farten.  

Hur definierar man då begrepp som bemötande? Vilken betydelse har det för en god 

omvårdnad? E menar att det är väldigt viktigt att man möter varje individ utifrån den 

personens förutsättningar. Det går inte att följa en mall utan man måste vara väldigt flexibel 

och lyssna in andra.  

E- ... den som säger att jag jag bemöter alla likadant den ljuger ju eller så har 

den helt fel inställning va ... hur man ska bete sig mot andra människor. För det 

är det ju ingen som gör utan man bemöter ju den människa man träffar och 

oavsett om det är i ens profession eller om det är privat bemöter man ju 

människor olika beroende på vilken människa man möter. 

Bemötande handlar enligt US om att visa respekt, att ha tålamod, empati. Det är också viktigt 

att visa de anhöriga ett gott bemötande. Att tala om för dem och att också visa att man tar god 

hand om deras mamma eller pappa, make eller maka. SiS menar att det är väldigt viktigt hur 

vi är, vad vi säger och hur detta uppfattas av dem vi möter. I frågar: Hos vem ligger ansvaret 

för att det uppfattas som ett gott bemötande. SiS säger då att det är alltid hon som får bjuda på 

sig själv. Man får inte räkna med att få så mycket tillbaka, det är en del av sjukdomsbilden.  

Värdefrågor 

Jag frågade E vad han skulle vilja definiera som värdefrågor. E frågar vad I menar med 

värdefrågor men jag passar frågan tillbaka. Vad tycker du är värdefrågor? E säger att han 

tycker att bemötande och förhållningssätt är värdefrågor. I frågar vad han säger om etik och 
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moral, är de värdefrågor?  

E- Mmm etik, nu ska vi se om jag minns rätt sen utbildningen, etik är väl det du 

tänker, är de inte så för moral är det du handlar ... här har vi också här kan jag 

ju se på vissa som arbetar här man har ett jättebra etiskt tänkande men mindre 

moraliskt eh ... man tänker helrätt men det blir inte rätt när man eh ... tar ut det 

i praktiken och det är väl kanske lite hur man är som person ...   

I frågar vad E gör om han ser att verksamheten har brister när det gäller till exempel etik och 

moral. E säger att man får ta upp det med varje enskild person och försöka förklara varför 

man tycker att det blir fel och att man kan diskutera. E tar upp ett fall som har varit uppe på 

tapeten. Att neka någon att gå på toaletten för att man går av sitt pass.  

E- ... vi har haft lite såna problem här eh... där kan jag bli mer förbannad 

faktiskt att klocka är kvart i sju om man ska sluta vid sju eller tio i sju och 

någon vill ha hjälp att gå på toaletten och det tar en halvtimme. Och då säger 

man att ”Nä” du får vänta till dagpersonalen kommer eh ... det tycker jag är 

ett väldigt väldigt dåligt förhållningssätt ... jag kan sätta mig in i den 

situationen själv och jag behöver in på toaletten och jag är jättekissnödig och 

får ett sånt svar så skulle jag känna mig otroligt kränkt ... 

OP definierar värdefrågor som mänskliga rättigheter och människovärdet. Alla har rätt att få 

samma vård och bli behandlade lika. US menar att det inte alltid går, för en del behöver mer 

för att kunna komma upp till samma som andra. En del har också anhöriga som kräver att man 

ger just deras mamma eller pappa mer, medans andra inte har några anhöriga. Då får man som 

personal ta det ansvaret.  

Identitet och integritet 

I frågade hur man inom verksamheten arbetade med begrepp som identitet och integritet. E 

säger att det viktigaste är att man ser människan. Det finns en person bakom, det finns en 

historia bakom varje person som bor på boendet. OP menar båda att de anhöriga är till stor 

hjälp när det gäller att berätta om personen, vem hon/han är. Utan vår historia blir vi inte hela 

människor. Identiteten är viktig att behålla och stärka, trots sjukdom måste vi få möjlighet att 

vara densamme som förut. Integritet handlar enligt OP om att visa respekt, inte prata över 

huvudet, att inte överskrida en persons ”revir”, att lyssna till, att visa uppskattning. E menar 

att självbestämmande och gränssättning har en stor del i integriteten.  

E- En anhöriga klagade lite på att deras mamma var lite skitig. Den här 

personen ville duscha själv och sa att hon blev riktigt förnärmad och riktigt arg 

om någon försökte komma in och hjälpa henne ... eh ... personalen höll ett öga 

på så att det blev någotsånär ... Hon grejade det där trots att det var lite si så 

där men hon grejade det och donade då och det här var anhöriga väldigt 

irriterade över. De sa ”Hon är envis och det är bara att gå in och ta över” Då 

går jag in på det när jag diskuterar med anhöriga att det här är ... det här är ju 

delat. Det är för att hon har en väldig integritet och vill bestämma själv och då 

ska hon ju få göra det. Att vi går in då att ... alltså till gränsen då att göra 

henne arg och ledsen och besviken och irriterad kanske till och med våldsam ... 

eh ... det det är inte rätt mot hennes person ...  
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Likaså är det viktigt för identitet och integritet att man väljer vilka ord man använder. Till 

exempel behöver man inte säga haklapp utan man kan istället säga förkläde. Ord får inte 

kränka. 

Delaktighet 

Omvårdnadspersonalen fick också frågan hur de tänker kring begreppet delaktighet. US 

menar att det är väldigt olika vad man menar med delaktighet. I håller med men vidhåller 

frågan hur US tänker kring begreppet. US menar att man kan vara delaktig utan att ha ”gjort” 

så mycket rent praktiskt. Även om man inte klarar av att göra så mycket på grund av sin 

demens kan man ändå vara delaktig genom att man väljer mellan olika alternativ eller kanske 

till och med bara tittar på. Hon menar också att många av de äldre som bor på boendet har 

svårt att inte göra något. De uttrycker ofta: 

 US- Oj oj oj, ska jag äta all den här maten här utan att göra nåt. 

US menar att det är viktigt att då bekräfta den enskilde och ge möjlighet att hjälpa till med 

något. Kanske kan hon/han röra lite i en sås eller lägga fram bestick eller något annat. Många 

vill hjälpa till och känna sig nyttiga/behövda. SiS menar också att det är viktigt att enskilda 

personer är med i olika moment trots svårigheter. Hon menar att man måste vara väldigt tydlig 

i de olika momenten för att alla skall veta vad som ska göras. Hon menar att det är viktigt att 

benämna allt som man gör och ska göra innan det sker. Tyvärr är det nog så att inte alla gör 

det och då är risken stor att det går ut över delaktigheten. Det är svårt att vara delaktig och 

”med” i olika moment om man inte vet vad som ska göras.  

Arbetssätt och arbetsmetod i framtiden 

US menar att för framtiden så är det allra viktigaste att man fortsätter att jobba med 

tryggheten. Att varje person skall känna sig trygg. När man lyckas vända en orolig och 

vandrande dement person som hela tiden vill gå ut till att bli en person som är lugn och som 

vill stanna, då har vi lyckats menar US. Likaså menar hon att det är viktigt att se personen 

bakom sjukdomen och att ta sig tid med anhöriga. US berättar att hon själv varit anhörig till 

en dement person. Att i detta möta personal som man ser är engagerad och verkligen bryr sig 

om den anhörige gör att man blir lugn själv och man kan lita på att ens förälder har det bra.  

SiS uttrycker att hon drömmer om att alla som jobbar skall jobba mot ett och samma mål, att 

sätta personen i centrum. Alla skall veta hur man ska bemöta för att kunna ge en god 

omvårdnad. Att det är viktigt med respekt för varje människa. Hon berättar att det finns ett 

demensteam i kommunen, som jobbar på att utveckla ett enhetligt arbetssätt. SiS är med i 

detta arbete. Än så länge är gruppen inte så känd, den är lite ”hemlig”. Arbetsnamnet på 

”projektet” är XXX-modellen.  

Tema 3: Det fysiska rummet 

Institutionslikt 

E konstaterar att så som detta, liksom de flesta, demensboenden ser ut, långa korridorer med 

likadana dörrar till alla rum oavsett vad de skall användas till, bygger man inte längre. 

Forskning har visat att sådana miljöer är det sämsta tänkbara för en person med demens. Men 

det är just så som många boenden ser ut idag. Att bygga nytt överallt är ett ouppnåeligt mål 

utan det gäller att istället göra det bästa av saken. Till exempel har man målat dörrlister runt 
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dörrarna i rött för att markera och tydligt avgränsa vad som är dörr och vad som är vägg. 

Likaså har man satt upp namnskyltar på varje boendes dörr. Där finns en bild som tilltalar var 

och en. På någon dörr är det en fotboll och på någon är det en hund. E har en idé som ännu så 

länge bara är på just idéstadiet men som är en tanke för framtiden.  

E- ... många demenssjuka känner inte igen sin egen spegelbild för att dom 

upplever att dom är 30 år och så tittar dom i spegeln i en gammal gammal 

mans ansikte och undrar vem fasen det är ... det det är därför en del speglar 

går sönder ... Det har inte hänt här men det händer med demenssjuka att dom 

tar näven för dom tror att det är nån annan ... Man tror också att frun är 

otrogen för att man ser någon i badrummet, som dom inte känner igen ... att 

man sätter upp på dörren ett kort från eh ... 50-talet på hur dom såg ut då ... då 

kanske dom ju vet att det är ju jag ... jag har inte drivit igenom det än men eh 

... det är en tanke jag har. 

Runt matbordet 

På boendet finns sex avdelningar om vardera ca 6 boende. På den avdelning där US och SiS 

arbetar är det, enligt båda, väldigt trångt. Det är egentligen ett genomfartsutrymme. Till 

exempel nämner båda att det är så trångt runt matbordet att man inte kan gå runt bordet och 

servera maten. Och allt spring som är, skapar lätt oro. Köket och vardagsrummet på 

avdelningen hänger ihop. Endast tre boende kan sitta bekvämt och titta på TV, resten får sitta 

på vanliga matstolar. När TV:n är på finns det inte möjlighet att göra något annat heller för 

den står bara en meter från matbordet.   

SiS- Dom är väldigt på varandra för det är så litet. Man får inte va för sig 

själv. Det blir oroligt för att dörrar öppnas och stängs hela tiden och det kan 

skapa aggressivitet. Bordsskicket kan också vara ett problem. En del kladdar 

och kletar rätt mycket och det har andra ont av. Då finns det ingen möjlighet 

att dela i två grupper till exempel för att en del ska slippa sitta bredvid 

varandra… det är negativt. 

När det är trångt är risken också mycket högre att någon snubblar och gör sig illa. SiS påpekar 

också att det är viktigt med de små detaljerna som till exempel vilken färg man har på 

porslinet. Man lägger inte vit mat på vit tallrik till exempel. Likaså påpekar SiS att hon har 

märkt att om det är till exempel marmoreringar i bordet, sitter de boende och skrapar och 

gnuggar för man tror att det är smuts. Man måste tänka sig för vad man lägger på bordet.  

Hur förbättra? 

I frågar vad OP skulle kunna göras för att förbättra miljön. SiS har flera önskemål. Hon 

nämner bland annat djur i miljön, till exempel en hund. En hund ställer inga krav som 

människor gör och dementa har lätt för att umgås med djur. Avdelningen har ett akvarium som 

har en väldigt lugnande effekt. Det påverkar atmosfären i rummet, ger trivsel. SiS säger att 

hon har läst någonstans att akvarier skall öka aptit. De har också satt ett hjärta på 

toalettdörren, som man hade förr.  

Färgsättning och mönster är också jätteviktigt. Fel färg och oroliga mönster kan orsaka stora 

problem.  

E- Det finns dom som har gått in i ett rum och sagt ”Här stannar jag inte en 

minut” och så går dom ut för att det är fel tapet. 
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SiS är också den ende som tar upp utemiljön som en del av det fysiska rummet. Man har 

börjat fixa lite med en innergård. Tanken med den är att de boende skall kunna gå dit själva 

när de vill. Målade tydliga bänkar, så att man vet var man kan sitta. Gångar som man kan 

följa. Fontän som man kan sitta och njuta av. Hon hoppas att det ska bli klart nu i sommar 

men hon vet inte än. US menar att det är viktigt att det finns resurser att köpa in lite saker. 

Gamla saker som de boende känner igen. Egentigen är det inte så dyrt för en del kan man 

köpa på Second Hand men det är ändå viktigt för de gamla sakerna når in till de boende och 

de känner igen från förr. Tyvärr är resurserna väldigt knappa.  

När jag intervjuar E så berättar han att det är en av avdelningarna i huset, som är särskilt 

populär. Varje dag så är det ca 10-12 personer som vistas där på dagarna. E tror att det beror 

på att det är en trevlig stämning där. De boende vill helt enkelt vara där. E menar att det kan 

man verkligen fundera på hur det kan komma sig. Den ”populära” avdelningen är just den 

avdelning som de intervjuade OP jobbar på. Den är den avdelning som har minst lokaler och 

det är en genomfartsplats, men ändå, den är populär. Det verkar handla om andra saker som 

gör att de boende trivs där trots trångboddheten.  

Tema 4: Aktivitet 

Vad är aktivitet? 

I frågar hur man arbetar med aktivitet i verksamheten. E menar att många anhöriga har 

åsikter, och hör av sig, när det handlar om aktivitet. En del tycker att det är för lite aktivitet 

och en del tycker att det är för mycket aktivitet. E menar att det som många anhöriga tolkar 

som aktivitet är utflykter och andra större händelser. E menar att aktivitet också är många 

andra saker.  

E - Det är ju faktiskt 364 andra dagar som man ska göra nånting på och det 

tycker jag att eh ... en aktivitet ... vad är en aktivitet ... det behöver inte alltid va 

något fysiskt. Så länge man inte ... jag tycker inte att dom där aktiviteterna är 

värda nånting om man inte sätter sig ner med dom boende här och sätter sig 

ner och håller handen om den boende inte kan prata.  

När OP talar om aktivitet så räknar de båda upp små och stora aktiviteter. Å ena sidan talar de 

om vardagsaktiviteter och vardagssysslor, läsa tidningar, sångstunder, spela spel och å andra 

sidan talar de om utflykter. SiS tycker att aktivitet är när man får stimulans av något slag. Man 

kan vara med på en aktivitet även fast man inget kan göra. Man får i alla fall en upplevelse 

och det är också aktivitet. I frågar om OP också kan identifiera vad de anser inte är aktivitet.  

 US – Det är allt det där sittandet och sovandet i stolar… 

SiS – Det är när man inte är med … man får helt enkelt inte någon stimulans, 

ingen upplevelse och är helt passiv, det är inte aktivitet. 

Aktivitet och god omvårdnad 

I frågar E om han gör en koppling mellan aktivitet och god omvårdnad. E väljer att ge ett 

exempel som svar. Han berättar om att de har några boende som möblerar om i sina 

lägenheter hela tiden. Han menar att det kan man väl verkligen kalla för en aktivitet oavsett 

om man tycker att det är en bra eller dålig aktivitet, kanske till och med lustig aktivitet. I alla 
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fall har dessa personer fullt upp att göra, de jobbar för fullt. För den enskilde är just denna 

aktivitet både fullt rimlig och meningsfull. Det råder säkerligen delade meningar om hur det 

är med rimligheten i dessa aktiviteter men E menar i alla fall: 

 

E - ... enligt mig så får dom göra det hur mycket dom vill. Problemet är då att 

man säger: ”Nej nu tar du ... den ska ju stå där” Då är man fel ute i yrket, 

tycker jag, för då är det jag som tycker att den personen att den stolen ska stå 

där ... eh ... så det aktivitet eh ... det är ju också rehabiliterande arbete ... det 

dom klarar av att göra här det gör dom. 

Det är god omvårdnad att se aktivitet i vardagliga händelser, oavsett om de är organiserade 

eller inte, menar E. 

Båda OP anser att aktivitet är en stor del av omvårdnadsarbetet. Det är väldigt viktigt, menar 

de, att ha något att göra, tyvärr menar US att det finns för lite att göra på deras boende. Båda 

har förslag på vad man skulle kunna göra för att förbättra aktivitetsnivån. Båda skulle gärna 

vilja att det fanns dagvård på boendet, så att de som bor där skulle kunna ha en sysselsättning. 

En del har varit snickare hela livet och de skulle kunna få hålla på med det. US menar att de 

allra flesta säger att de vill ha något att göra, de vill vara behövda. Många äldre tycker att de 

bara är ”till besvär” när de inte får möjlighet att göra något. US menar att det faktiskt handlar 

om identitet och värdighet. Tyvärr finns det inte ekonomiska resurser till en sådan dagvård, 

säger båda OP. Man har sökt pengar från kommunen till dagvård men fått avslag flera gånger. 

Det krävs speciell personal och speciella lokaler. Även E nämner dagvård som ett önskemål, 

men utvecklar det inte vidare.   

Delaktighet och aktivitet 

I frågar hur möjligheterna ser ut för att ha individuellt anpassade aktiviteter. SiS menar att det 

är synnerligen önskvärt, men då krävs det mer personal. Om en person skall få välja vad 

hon/han vill göra måste det ju kunna ske när hon/han vill och inte när personalen kan. US 

menar att det i det lilla, på avdelningen till viss del går att anpassa individuellt men som 

personal får man ibland begränsa för de orkar ibland inte så mycket som de vill. I frågar 

vidare hur möjligheten ser ut för de boende att ta initiativ till aktivitet. Möjligheten finns men 

många har svårt för att ta initiativ, det är en del av sjukdomsbilden. SiS menar att många 

dementa behöver impulser för att kunna ta initiativ. Det är väldigt viktigt att det finns saker 

framme som kan ge impulser och stimulera till aktivitet. Hela miljön ska egentligen vara 

stimulerande 

SiS – Det finns mycket att utveckla… till exempel så har jag tänkt på 

reminiscenslådor. Det är lådor som har olika fack med olika saker i som är till 

för att stimulera … man kan till exempel utgå från olika teman som årstider 

och skola och yrken och så … 

SiS tänker också på utemiljön. Det är på gång en trädgård men om hon tillåter sig att visonera 

så menar hon att det skulle vara jättebra med en trädgård runt hela boendet. Då skulle man 

känna sig fri vart man än gick ut. En trädgård med massa upplevelser, ett förråd med verktyg, 

som krattar och spadar. Det skulle vara ordnat så att det inte finns risk för att de boende skulle 

kunna komma ut på gatan och skada sig.  
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SiS menar att mycket är på gång. De håller på att köpa in olika aktivitetssaker som filmer, 

spel, pussel, musik till exempel. Efter att två av personalen har genomfört sin utbildning (som 

var klar 08) till Silviasystrar så har det faktiskt startat en förändringsprocess, menar SiS. 

Mycket är på gång men det finns ändå mycket ytterligare att önska.  

Tema 5: Dokumentation 

Social dokumentation 

Att man på kommunens olika enheter sköter sin dokumentation är styrt via lagen. De lagar 

som är aktuella för till exempel ett demensboende är Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). Sedan ett och ett halvt år tillbaka berättar E att man sköter all 

dokumentation på datorn. Den dokumentationsmodell som används heter Sofia. Det som 

dokumenteras är vad man kallar ”Social dokumentation”. Det fungerar både som ett 

rapportsystem och ett dokumentationssystem.  

E - … dokumentationen har blivit mer och mer här. Att man dokumenterar via 

datorn är och social dokumentation att eh ... man har varit ute ... man har varit 

på torget ... man har haft besök ... man har eh ... gjort den här aktiviteten ... 

Det dokumenteras hela tiden och jag dokumenterar också ... jag sammanfattar 

ju all social dokumentation om alla boende här ... så jag gör det ju nån eller ett 

par gånger om året ... så gör jag en sammanfattning ... 

Dokumentationens förtjänster och nackdelar 

All personal är delaktig i dokumentationen. SiS tycker att det går mycket tid till att 

dokumentera, som tas från de boende, särskilt sedan man börjat med att använda datorer. US 

tycker att det fungerar bra. Personligen så var hon skeptisk mot datorn i början för det var inte 

något som hon var van vid. Hon berättar dock att det har gått mycket bättre än vad hon trott. 

Hon menar också att säkerheten kring dokumentation och sekretessen har blivit bättre. Vem 

som helst kan inte gå in och se vad som står för man måste logga in. Förut så skrev man en 

del saker på almanackan på väggen eller så låg kanske en journal framme. Det är mycket 

bättre nu menar US.  

Alla är överens om att dokumentationen är mycket viktig. Utan den går det inte att göra ett 

bra jobb. SiS till exempel nämner att dokumentation gör att man kan undvika det som inte är 

bra och enskilda personer slipper på så sätt onödigt lidande. Det gäller att vara uppmärksam 

och dokumentera det som är viktig, menar hon.  

US – Man måste veta hur de boende mår för att kunna göra sitt jobb. 

Båda OP menar att dokumentationen har gjort det lättare att uppdatera sig efter ledighet. Man 

kan också se mönster tydligare och förstå varför saker förhåller sig på ett visst sätt. Det blir 

tydligare när det är nedskrivet. Likaså är det bra med dokumentation för utvärdering av det 

egna arbetet. Har det som man gjort fungerat eller inte.  

Dokumentation och god omvårdnad 

I frågar E om det har en betydelse att det finns dokumentation om omvårdnaden ska blir god 

eller inte? 

E - ... alltså dokumentation kan ju visa vad man har gjort ... och att man ser en 

röd tråd i det man gör ... och även att man har ryggen fri ... det är ju också 
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dokumentation ... saker som man har resonerat kring vissa saker ... men sen 

har det väl inte så stor del i god omvårdnad ... det kan jag inte se ... utan det är 

ju mer personligt ... ja jag jag tar ju hellre en som har ett bra bemötande än en 

som är väldigt väldigt flink på att dokumentera... då är det ju ett lätt val för 

mig. Eh ... så så tycker jag väl ... 

Ingen av de intervjuade tar upp levnadsberättelser när vi samtalar kring dokumentation. I 

ställer frågan till E, om han anser att levnadsberättelsen är en del av avdelningens 

dokumentation.  

E - Den ligger bredvid den dokumentationen men det har vi haft här ett tag också 

inför nått år att en levnadsberättelse till varje ny inflyttad får med och anhörig får 

med och så fyller dom i den... 

I frågar också om det finns boende som inte har någon levnadsberättelse och E säger att han 

tror inte det. Möjligen finns det någon som varit länge och som kommit innan han själv 

började, men i princip alla har en levnadsberättelse. Den finns tillgänglig för all personal. Jag 

frågar E om han har några visioner angående dokumentation för framtiden. E nämner då 

förutom levnadsberättelsen och den sociala dokumentationen något som han kallar för 

genomförandeplan. Denna genomförandeplan skulle kunna översättas till skolbegreppen 

Individuell utvecklingsplan, åtgärdsprogram eller liknande. E säger så här: 

E – Näe ... just med dokumentation är det att försöka få det fullt ut här också 

då för det är ju också den här genomförandeplanen då ... Det är ju också en 

dokumentation som ska ligga där och det har ju inte vi gjort fullt ut ... Den är 

ju 50 % klar ... så min vision är ju att den ska va klar och att man och att 

dokumentationen fungerar till 110 %... Vilket den inte riktigt gör ännu och sen 

är det ju ... sen finns det ju också att eh ... Den är ju inte riktigt eh ... 

hundraprocentig dokumentationen för att det är en gammal konst att 

dokumentera ... Det är många här som är över 60 år och som inte över huvud 

taget är intresserad av datorer och så vidare och att den här dokumentationen 

har ju blivit mer och mer ... att ... och nu säger jag inte att det är dom över 60 

som felar hela tiden för det finns dom som är över 60 som gör ett otroligt bra 

arbete ... Det finns dom som är 20 som inte kan dokumentera ... men eh ... på 

ett tillräckligt bra sätt ... Men just att försöka och det kommer ju mer och mer 

så att eh ... Jag räknar med att det är en startsträcka där... 

I frågar om han upplever att det finns ett motstånd när det gäller dokumentation  

E- … både och ... kan jag väl säga ... att det ska antecknas och dokumenteras 

allting man gör ... det är inte sunt förnuft längre ... men näh, jag tycker att dom 

flesta har varit positiva men visst tror jag att det pratas lite så ... lite motstånd 

och sen är det också en förändring ... Det är alltid motstånd då i början ... men 

inte nu känner jag inte ... nej ... visserligen några kanske då men … 
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Diskussion 
Detta avsnitt innehåller en återkoppling till syftet. Likaså en metoddiskussion kring empiri 

och tillförlitlighet, reflexiv tolkning. Resultatdiskussion rymmer en, i pragmatisk anda, 

reflektion kring studiens fem teman.  

Syfte 

Syftet är att förstå och skapa förståelse för hur ett (special)pedagogiskt perspektiv inom 

demensvården kan leda till ökad delaktighet och livskvalitet.  

Metoddiskussion 

När det gäller tolkningar av intervjuer måste forskaren bestämma utifrån vilka riktlinjer 

intervjuerna skall tolkas. Diskursivt och pragmatiskt skulle intervjun kunna tolkas på många 

olika sätt (fast ändå inte hur som helst). Det forskaren måste göra är att överväga vilka 

riktlinjer hon/han väljer och inte väljer (Alvesson et al, 2008). 

Den primära tolkningen sker redan innan, i ”kammaren” där frågorna konstrueras, och vid 

intervjutillfället, denna tolkning föregår data. Forskaren konstruerar till viss del de data som 

blir till i intervjuerna. T.ex. genom hur intervjuguiden utformas, och forskaren väljer således 

(och väljer bort) de frågor hon/han vill ha eller inte ha. Vem kan jag intervjua, vad kan jag 

fråga/inte fråga o.s.v. Vid intervjutillfället görs också primärtolkningar, enligt Alvesson et al 

(2008). Vad är det som sägs i intervjun just nu, är svaren begripliga, har intervjupersonen 

förstått min fråga o.s.v. Dessa tolkningar är för det mesta explicita, de är medvetna och 

forskaren vet att det finns andra tolkningsmöjligheter med dessa väljs medvetet bort. 

Tolkningar gör också den som intervjuats. Tolkning sker utifrån den situation hon/han 

befinner sig i.  

Den kontext där intervjun äger rum har stor inverkan på de svar som intervjuaren får. Vad den 

intervjuade förväntar sig eller har föreställningar om avgör också utsagans innehåll. Detta sker 

på en mer eller mindre medveten nivå. Det empiriska materialet är alltså en konstruktion, i en 

viss kontext har en viss interaktion skett med ett visst antal individer närvarande (Alvesson et 

al, 2008). 

Som fallet blev i denna studie fungerade inte bandspelaren vid det andra och tredje 

intervjutillfället och jag blev tvungen att istället anteckna svaren. Jag hade själv testat 

bandspelaren flera gånger samma morgon men när det väl var dags, var den helt död. Likaså 

var det rum vi skulle ha suttit i upptaget, vi fick lov att sitta i ett litet rum där personalen hade 

sina kläder. Intervjuaren, jag själv, hamnade i en kontorsstol och de som intervjuades satt 

uppkrupna i en säng. Det gav kanske intervjun en något informellare prägel samtidigt som det 

gjorde att den inte blev ordagrant transkriberad. En del av svaren innehåller endast stolpar och 

en del är citat. Dock bedömer jag att denna något informella intervjusituation inte påverkade 

det som respondenten svarar. Båda de intervjuade i omvårdnadspersonalen var noga 

förberedda. De hade tagit del av frågorna lite drygt en vecka i förväg samt hade gjort egna 

anteckningar som stöd för sina svar.  

Andra gradens tolkningar handlar om hur intervjun skall förstås och likaså handlar den om en 

bedömning av utsagornas karaktär. Utsagor innehåller dels faktiska och korrekta förhållanden 
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och dels av intervjupersonen konstruerade föreställningar, idéer, värderingar, motiv o.s.v. Att 

veriferera intervjuns äkthet är en synnerligen delikat uppgift. När det handlar om studier där 

intervjupersoner och verksamheter är anonyma finns inga garantier för att inte hela eller delar 

av materialet är fabricerat. Alvesson et al (2008) nämner vad man kallar tendenskritik, som 

skulle vara en kritik mot att information endast skulle vara insamlad från ena ”parten” i målet. 

De kvalitativa intervjuer som är genomförda i denna studie är anonyma. Varken personer eller 

verksamheten är möjlig att identifiera. Jag tror inte ens att en person som bor i den kommun 

som verksamheten ligger i, skulle kunna identifiera den. Forskaren har också försökt att samla 

in information från åtminstone två perspektiv. Dels ett chefsperspektiv och dels ett 

omvårdnadspersonalperspektiv.  

Alvesson et al (2008) föreslår ett tredje möjligt tolkningsfokus, ett diskursivt. Denna tolkning 

handlar om vad det är informanterna säger. Vilka regler, normer och ramar är det som färgar 

av sig på utsagorna? 

Jag har valt att anta att den medicinska diskursen har haft ett stort inflytande över svensk 

demensvård historiskt, men också i dag. Den personal som arbetar inom demensvården har i 

stort enbart medicinsk utbildning. Ändå säger omvårdnadspersonalen att arbetsuppgifter av 

medicinsk karaktär ligger sist eller näst sist i en rangordning från 1 – 3. Den absolut 

vanligaste typen av arbetsuppgifter är, enligt vad de säger, av pedagogisk karaktär. Som 

forskare så har jag valt att lägga in ett litet ”aber” här då det kanske är alldeles för uppenbart 

att det är intervjuaren som konstruerar detta svar genom frågoformuleringen. Kanske det 

intressantaste då blir att inte notera den överlägsna mängden arbetsuppgifter med pedagogisk 

karaktär och istället notera att uppgifter av medicinsk karaktär inte är vanligast.  

Att definiera pedagogik och pedagogisk kompetens var inte helt lätt, varken för den som 

konstruerat frågorna eller för dem som gav svar. Någon bad till och med om vägledning där 

frågan löd: Pedagogik, hur menar du? Menar du pedagogik som i lärande eller pedagogik som 

förhållningssätt. Intervjuaren, jag själv, passar frågan och säger istället: Vad tycker du själv. 

Respondenten väljer då pedagogik som förhållningssätt när han definierar begreppet 

pedagogik.  

Det empiriska materialet är en konstruktion och de utsagor som finns där kan inte berätta hur 

det verkligen är, däremot så tror jag att empirin kan säga något väsentligt.  

Diskursanalys och den sociala kontextens betydelse 

Alvesson et al (2008) menar att diskurs är en social text. När det gäller ett diskursanalytiskt 

förhållningssätt till text så ligger fokus på det sociala sammanhanget, ett pragmatiskt 

förhållningssätt.  

Med ett pragmatiskt förhållningssätt finns det inga givna svar eller mål utan det finns ”bara” 

olika möjliga alternativ. Det kan bli på många sätt men det kan samtidigt inte bli hur som 

helst. Låt oss börja med forskningsfrågan (t.ex.): Vad kan ett pedagogiskt perspektiv tillföra 

till den traditionella demensvården? Ett pragmatiskt och diskursanalytiskt förhållande till 

denna fråga skulle kunna vara ”Hur blir det då?” (von Wright, 2000). 

En fullständig analys av möjliga konsekvenser av ett pedagogiskt perspektiv inom 

demensvård kan endast ske i efterhand. Ett pragmatiskt förhållningssätt siktar inte mot ett 

givet mål utan mål och medel hänger ihop, menar von Wright (2000). Det som då skulle vara 

intressant att undersöka vore ”Hur blev det?” Det som denna studie ändå vill göra är att 

föregripa en sådan fullständig analys och ändå försöka finna hur ett sådant ”alternativ” skulle 
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kunna se ut. Är det så att det i praktiken redans existerar ett pedagogiskt förhållningssätt fast 

utan att vara tydligt definierade som sådana eller kanske inte ens identifierade? 

I denna studie är det två diskurser, den medicinska och den pedagogiska, som möts. Möjligen 

är det inte första gången (och säkerligen inte heller den sista) men något sker i mötet. 

Alvesson et al (2008) föreslår att man förhåller sig till utsagor på tre olika nivåer. Den 

diskursiva nivån, föreställningsnivån samt handlings- och förhållandenivån.  

På den diskursiva nivån handlar det om hur den intervjuade talar om sin verksamhet, sitt 

förhållningssätt o.s.v. På föreställningsnivån handlar det om vilka värderingar, idéer och 

tankar kan jag som forskare uttala mig om utifrån min tolkning av intervjuerna. Slutligen 

handlings- och förhållandenivån där forskaren, jag själv, försöker referera till något som inte 

bara är en subjektiv föreställning om den egna praktiken. Diskursanalysen handlar inte om 

vad utsagan säger och uttrycker utan den handlar helt enkelt om hur utsagan används i 

praktiken (Alvesson et al, 2008).  

Resultatdiskussion 

Vad som är livskvalitet är ytterst problematiskt att försöka beskriva, nästan en övermäktig 

uppgift skulle jag vilja påstå. Det är naturligtvis en helt igenom subjektiv känsla, vad 

livskvalitet är. Däremot så vill jag påstå att livskvalitet är ett begrepp som trots det inte helt 

”ägs” av den enskilde individen. Individens möjlighet att uppleva livskvalitet påverkas av 

kontext och situation (Gustavsson red, 2004). Båda dessa, kontext och situation, är begrepp 

som kanske inte helt men i många stycken står utanför den enskildes kontroll. Ändå vill jag ta 

upp ett antal kontextuella faktorer som kan vara, och är, viktiga indikatorer på livskvalitet.  

Tema 1 och 2: Personalens kompetens och arbetssätt/arbetsmetod 

Vad är ett pedagogiskt förhållningssätt? De intervjuade säger, på den diskursiva nivån 

(Alvesson et al, 2008), att ett pedagogiskt förhållningssätt är mycket viktigt. När samtliga 

försöker definiera vad som är ett pedagogiskt förhållningssätt talar man om egenskaper hos 

omvårdnadspersonal i största allmänhet och demensvårdare i synnerhet. Enligt resultatet 

översätter informanterna pedagogik med begrepp som respekt, flexibilitet, empati, lyhördhet, 

social kompetens t.ex. Pedagogisk kompetens är, enligt enhetschefen att utgå från den 

dementes perspektiv och försöka förstå hur hon/han vill ha det. Att sedan utgå från den 

enskilda individens perspektiv och jobba utifrån det, är vad man säger ett pedagogiskt 

förhållningssätt. Utmaningen för omvårdnadspersonal är att klara av att förstå vad den 

enskilda individen vill, kan och törs.  

De erfarenheter som var och en har fått under livets gång har alla på ett eller annat sätt skett i 

situationer. Dysthe red (2003) hänvisar till Dewey som placerar erfarenheter i vad han kallar 

det intersubjektiva
15

 rummet. Hundeide skriver (Dysthe red, 2003) att det är i det 

intersubjektiva rummet vi finner (eller inte finner) vår egen röst och hur vi positionerar oss 

(eller inte positionerar oss) i förhållande till andra människor. Ett pedagogiskt förhållningssätt 

spelar en avgörande roll för hur utgången kommer att se ut. Kommer det att ske 

kommunikation eller inte. Dahlberg et al (2001) hänvisar till Readings som menar att 

pedagogik är en relation med ”den Andre”, en relation där man måste ta hänsyn till kontext 

och makt.  

                                                 
15

 Intersubjektivitet - egenskapen hos något att vara vetbart eller tillgängligt för flera subjekt. 

    2009-05-10 Nationalencyklopedin • Lång/lang/intersubjektivitet K 
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Vad kan då jag själv, på föreställningsnivån (Alvesson et al, 2008), föreställa mig vara ett 

pedagogiskt förhållningssätt? I denna studie används både av författaren, och av 

respondenterna (men också i litteraturen), beteckningar som: den demente, demenssjuka, de 

boende o.s.v. Det är viktigt att påpeka att individer som drabbats av demens inte är en 

homogen grupp människor. Ändå är det till viss del så som författaren av denna uppsats valt 

att behandla gruppen demenssjuka i studien. Det finns inget individperspektiv, bara 

reflektioner om/hur individer möjligen påverkas av verksamhetens utformning. Det finns 

symptom som är generella inom olika demenssjukdomar men det finns också väldigt många 

symptom som är ytterst individuella. Därför kräver vård av demenssjuka en väldig lyhördhet 

hos vårdaren. Jag har funderat mycket kring frågor som: Hur upplevs sjukdomsförloppet, i 

termer av delaktighet och känsla av sammanhang, för den enskilde individen? Beror det till 

stor del på hur hon/han blir bemött och upplever sig förstådd av omgivningen? 

Respondenternas definition av begreppet pedagogik och pedagogisk kompetens kan mycket 

väl vara relevant. Likaså enhetschefens definition som handlar om att ta ”den Andres” 

perspektiv kan vara synnerligen relevant. Det som jag upplever som problematiskt är att, både 

omvårdnadspersonal och enhetschef, talar om att många av dessa, ska vi kallar pedagogiska 

egenskaper, skulle vara något man föds med eller har ”inom sig”. Det skulle kunna innebära 

att om det inom organisationer finns personal som saknar pedagogiska egenskaper, som inte 

är födda med dem, skulle det få stora konsekvenser för hur enskilda individer vårdas. 

Egenskaper som respekt, empati, lyhördhet, social kompetens och perspektivtagande (som 

alla är viktiga pedagogiska ingredienser i god omvårdnad) skulle således vara bundna i vissa 

individer och inte knutna till verksamhet. 

Hur blev det så och hur förhåller det sig, på handlings- och förhållande nivån (Alvesson et al, 

2008)? Den verksamhet och de personer som välvilligt gett av sin tid när jag intervjuat dem 

har fungerat under en ganska lång period. US till exempel har arbetat i verksamheten i 13 år. 

Tidigare var det en verksamhet som innefattade både demensvård och åldringsvård. Idag finns 

det enbart demensvård. Denna verksamhet har historiskt, men även idag, stått under ett starkt 

medicinskt inflytande. Det är i princip uteslutande medicinsk personal som arbetar inom 

demensvården. Naturligtvis har arbetet många medicinska inslag, men det förekommer också 

arbetsuppgifter med andra typer av karaktäristika.  

När omvårdnadspersonalen ombeds att rangordna sina arbetsuppgifter utifrån dess karaktär så 

uppger båda arbetsuppgifter med pedagogisk karaktär som allra vanligast. Uppgifter med 

medicinsk karaktär hamnar för SiS på andra plats och för US på tredje plats. Forskaren, i det 

här fallet jag själv, har naturligtvis med min närvaro i intervjusituationen haft inflytande över 

att det är just arbetsuppgifter av pedagogisk karaktär som nämns som vanligast, det är jag som 

kommer med detta begrepp i mina frågor. Den viktigaste erfarenheten av frågeställningen är 

kanske inte att de pedagogiska spörsmålen är vanligast utan att de medicinska spörsmålen inte 

är vanligast. 

Att omvårdnadspersonal talar om pedagogisk kompetens som egenskaper är kanske inte heller 

så konstigt. Demenssjukdom ur ett medicinskt perspektiv har traditionellt tolkat beteenden 

och svårigheter som egenskaper hos individen som skall kompenseras och korrigeras så långt 

det är möjligt (Edberg red, 2002). I ett pedagogiskt perspektiv har istället kontext och 

situation en avgörande betydelse för beteende och svårigheter. Med ett förhållningssätt där 

tolkningsansvaret ligger hos vårdaren ökar möjligheten för den demente att bli förstådd, bli 

delaktig och uppleva mening och sammanhang. Min tolkning av den studerade verksamheten 

är att man tagit många steg i riktning mot ett mer pedagogiskt förhållningssätt men att det 

ännu inte är ett tydligt definierat och identifierat fenomen. Idag är ett pedagogiskt 
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förhållningssätt, gentemot de boende, beroende av om personalen har pedagogiken i sig eller 

inte. Själv skulle jag gärna se en förskjutning, att ett pedagogiskt förhållningsätt istället blir ett 

praktiskt implementerat begrepp i verksamheten, identifierat som pedagogik och likaså 

definierat som sådant.  

De fenomen som jag valt som studieobjekt, hur gör man god omvårdnad på ett demensboende 

och kan t.ex. (special)pedagogiska insatser tillföra något som ökar delaktighet och livskvalitet 

för enskilda individer, är väldigt intressanta. Frågan ”Hur kan det bli?” är minst lika 

spännande. Det kan inte bli hur som helst men det kan bli på flera olika sätt (von Wright, 

2000). 

 Jag själv har i mina funderingar kring demensvård kunnat identifiera flera likheter med mina 

egna erfarenheter från arbete med elever inom Särskolan/Träningsskolan. Förutsättningar för 

en god omvårdnad, som jag ser det, på båda dessa verksamheter är en väl anpassad fysik 

miljö, alternativa kommunikationsmetoder, individuellt anpassad aktivitet, god kunskap om 

enskilda individers specifika diagnos/funktionsnedsättning samt relevant kompetens. Ett 

(special)pedagogiskt perspektiv skulle i demensvårdens verksamhet kunna tillföra, ett antal 

nya verktyg för att fortsätta att utveckla metoder för att göra god omvårdnad. Likaså, att det 

också ökar möjligheten för enskilda individer att bli mer delaktiga i sin livssituation och 

uppleva en känsla av sammanhang, och dom jag skulle vilja definiera som ökad livskvalitet. 

Möjligen är det en kliché att använda sig av påstående ”att ha pedagogiska glasögon” men 

ändå fångar det något väsentligt. Att byta från medicinska till pedagogiska glasögon öppnar 

för nya vyer och förhållningssätt. Likaså kan pedagogiska glasögon vara ett redskap för att 

identifiera och definiera arbetssätt i den egna verksamheten som just pedagogiskt 

förhållningssätt och inte egenskaper (eller avsaknad av) hos omvårdnadspersonal. Då ökar 

möjligheten för att god omvårdnad inte är beroende av vem/vilka som utför den utan att den 

är en integrerad komponent i hela verksamheten.  

Foucault och diskontinuitet 

Foucault (i översättning, 2002) tillför två begrepp till diskursanalysen, kontinuitet och 

diskontinuitet, sammanhang eller brist på sammanhang. Genom att studera trösklar, avbrott 

och förändring kan forskaren upptäcka när en händelse byter riktning. Diskontinuitet har olika 

egenskaper och följder. Forskaren, i detta fall jag själv, tillför genom en överlagd handling (en 

planerad intervju) ett antal begrepp (mer eller mindre bekanta för respondenten) och skapar 

därmed en tröskel/ett avbrott, diskontinuitet. På något sätt så lägger forskaren, jag själv, orden 

”i munnen” på respondenten och de egenskaper som de identifierar som absolut nödvändiga 

för att kunna arbeta med demenssjuka får ett namn, pedagogik. Foucault menar att därmed är 

fältet avgränsat och likaså fyllt med resultat, inte med vilket resultat som helst utan med det 

resultat som denna utsaga och ingen annan gett förutsättningar för. Foucault (i översättning, 

2002) menar att utsagor, i det här fallet frågor och svar, är en funktion.  

Hur blir det då i praktiken? När det gäller analys av det som sagts i intervjun måste på förhand 

konstruerade föreställningar och enheter, å ena sidan utsagor om pedagogik som personliga 

egenskaper (en medicinsk diskurs) och å andra sidan utsagor om (special)pedagogiska insatser 

i verksamheten (en pedagogisk diskurs), både blottläggas, spåras och ifrågasättas. Foucault 

menar att man inte kan tolka intervjusvar utifrån fakta utan de tolkas genom att forskaren 

analyserar vilken relation diskursen har till andra diskurser. Foucault (i översättning, 2002) 

kallar detta fält för en diskursiv formation. Relationer mellan diskurserna säger inget om vad 

utsagan betyder, men den visar på hur den agerar i praktiken.  

Foucault (i översättning, 2002) menar att utsagor, i det här fallet frågor, svar och för den delen 
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också forskarens tolkningar, är en funktion. Det finns inga fria eller neutral utsagor. En utsaga 

förutsätter alltid en annan. Den definierar gränser, trösklar och avbrott. Ordens innebörd har 

inte förändrats utan det är relationen, den diskursiva formationen, som skiftat.  

Ord som empati, lyhördhet, flexibilitet, social kompetens, respekt, integritet, pedagogik 

(exempel på egenskaper som informanterna definierade som pedagogisk kompetens) är inte 

på något sätt neutrala ord utan synnerligen fyllda med innehåll. Vad som fyller dem med 

innehåll beror på i vilken kontext de används. I denna studie möts två olika diskurser: den 

medicinska och den pedagogiska. Jag vill inte vara förmäten och påstå att ingen av dem som 

intervjuats aldrig haft en tanke på begrepp som pedagogik förut. Gymnasieskolans 

omvårdnadsprogram innehåller 50 p av ämnet vårdpedagogik
16

. Men, att begreppet pedagogik 

skulle vara väl etablerade inom demensvården, det kan jag inte påstå med utgångspunkt i det 

som respondenterna säger i resultatet. Ändå tror jag inte att begreppet pedagogik, och hur det 

definieras, betyder något fundamentalt annorlunda inom de olika diskurserna, men att gå från 

att se pedagogisk kompetens som enbart egenskaper till att vara en integrerad del av en 

verksamhet, det är ett ganska vanskligt företag. För att t.ex. (special)pedagogiska insatser 

skall kunna vara ”välkomna” fullt ut i verksamheter av det här slaget så krävs det att det finns 

mottagare som är inställda på en pedagogisk frekvens. Att utbilda den egna personalen i att 

använda pedagogiska kunskaper i praktiken och kanske också anställa personal med andra 

kompetenser än dem som vanligen förekommer (och som i princip uteslutande är av 

medicinsk karaktär) skulle kunna vara en tanke. Jag vet att det förekommer exempel i vårt 

land där man redan börjat tänka i dessa banor. Till exempel kan jag hänvisa till Hattstugan 

verksamhet som finns beskriven i ett separat avsnitt i denna uppsats, i Bakgrund.  

Vad en sådan förändring i verksamheten skulle innebära i praktiken för just detta 

demensboende, som denna studie handlar om, är svårt att sia om. Jag kan se att man på 

väldigt många sätt utgår från ett pedagogiskt förhållningssätt. På demensboendet finns idag 

två utbildade Silviasystrar, bara det är ganska ovanligt. Deras utbildning har redan inneburit 

ett förändrat arbetssätt. Likaså har enhetschefen,sedan han anställdes för ca 5 år sedan,också 

bidragit med idéer som jag som forskare tolkat som innehållande pedagogiska inslag. Både 

omvårdnadspersonal och enhetschef vittnar om att de senaste årens utveckling och nya 

kunskaper kring demens och demensvård har inneburit ganska stora förändringar i sättet att 

arbeta med demenssjuka, både på central och på lokal nivå. Det finns en stor 

utvecklingspotential menar man. Ett mörkt moln på himlen är, liksom i många andra 

kommunala verksamheter, knappa ekonomiska resurser. Samtliga respondenter menar att det 

finns mycket som man skulle vilja göra men som inte går att genomföra för att det kostar för 

mycket pengar.  

Jag håller med i många stycken. Ekonomiska resurser är väldigt viktiga och avgörande 

faktorer för god omvårdnad. Inte minst när det gäller personaltäthet och 

utbildningsmöjligheter. Ändå så skulle jag vilja påstå att förhållningssätt, ett 

delaktighetsperspektiv samt en möjlighet för enskilda individer att uppleva känsla av 

sammanhang kan utgöra viktiga delar av god omvårdnad utan att kosta en krona extra.    

Tema 4: Aktivitet 

Begreppet aktivitet är nära sammankopplat med begrepp som delaktighet, meningsskapande 

och känsla av sammanhang.  

Enligt Nationalencyklopedin betyder delaktighet: Aktiv medverkan, medansvar, ofta med 
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tonvikt på känsla att vara till nytta och att ha medinflytande
17

. 

Begreppet delaktighet kan formuleras på olika sätt (men inte på vilket sätt som helst). Ur ett 

medicinskt perspektiv har man traditionellt beskrivit delaktighet (eller kanske än mer brist på 

delaktighet) som brister hos individen, oförmåga. Utifrån ett socialt (och pedagogiskt) 

perspektiv så är fokus förflyttat från individen till omgivningen (Gustavsson red, 2004). 

När det gäller delaktighet tänker sig författaren att en individ med demenssjukdom behöver ett 

antal åtgärder av kompensatorisk art för att kunna klara av vardagliga aktiviteter. Sysslor som 

hela livet varit självklara utgör idag näst intill oöverstigliga hinder. Att klä på sig, att äta och 

att sköta sin hygien innebär stora svårigheter. Att göra det man kan och få hjälp med resten är 

mycket viktigt, inte minst ur ett identitetsperspektiv.  

För att inte bruka våld mot enskildas integritet är det viktigt att göra aktiviteter begripliga. Att 

förklara vad som skall hända och hur och varför är nödvändigt likaså att benämna det som 

görs. Många demenssjuka har svårt att avgöra var den egna kroppens gränser går och vart 

omgivningen tar vid (Edberg red, 2002).  Att någon kommer in och plötsligt tar tag i till 

exempel en tröjärm och börjar dra den över huvudet på personen kan upplevas som ett hot. 

Man vet inte vad som ska ske, inte heller varför och konflikten blir ett faktum. Enhetschefen 

ger flera exempel på liknande incidenser i verksamheten. En aktivitet präglad av delaktighet 

är alltid noga förberedd, var och en vet vad som skall ske, hur det går till och varför. Ur ett 

diskursanalytiskt perspektiv handlar inte detta om vad orden i sig betyder utan om hur orden 

används i praktiken. Hur pratar man sig fram till en gemensam bild av vad det är som sker och 

hur det ska ske, detta för att det ska kunna ske. Först då kan man tala om delaktighet i aktivitet 

(Gustavsson red, 2004).  

Omvårdnadspersonalen menar att det också handlar om delaktighet även om man inte gör så 

mycket rent praktiskt. De menar att delaktighet råder även om man kanske bara tittar på. 

Molin skriver i sitt kapitel (Gustavsson red, 2004) om maximal och minimal delaktighet. 

Minimal delaktighet är till exempel att titta på när någon lagar mat, möjligen kanske man 

sitter och hålla i äggklockan för att veta när maten är klar. Maximal delaktighet är när man 

aktivt är med och lagar maten.  

Men det är också viktigt att inte fastna i vilka aktiviteter som enskilda individer kan eller har 

tillfälle att göra, utan istället se vilka aktiviteter man faktiskt gör i praktiken. Nordenfelt 

föreslår i sitt kapitel (Gustavsson red, 2004) att begreppet aktivitet byts ut mot begreppet 

handling. Ett diskursanalytiskt perspektiv på begreppet aktivitet/handling innebär alltså inte 

att definiera vad själva ordet aktvitet/handling betyder eller vad det kan betyda utan vilka 

aktiviteter/handlingar som faktiskt utförs i praktiken, minimala eller maximala. 

Samtliga av informanterna beskriver att det är de vardagliga sysslorna som utgör den 

kvantitativt största andelen i aktivitet, allt som ger stimulans är aktivitet. Man är också ganska 

tydlig med vad man anser inte är aktivitet. Omvårdnadspersonalen beskriver båda att 

stillasittande och passivitet är typiska icke-aktiviteter. Både omvårdnadspersonalen och 

enhetschefen pratar om och har många idéer om vardagsaktiviteter. De beskriver att många 

sysslor som skulle kunna skötas av de boende, är det i dagsläget personalen som utför. Det går 

inte att helt överlämna sysslor till de boende men att hjälpas åt vore bra. Enhetschefen ger 

exempel på personer som skulle kunna vara med och skotta snö, stryka tvätt eller kratta löv. 

Omvårdnadspersonalen ger också exempel. Man kan vara med och baka eller städa. SiS 
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drömmer om ett redskapsskjul där olika verktyg finns och som kan användas av de boende. 

Det kan vara trädgårdsredskap eller något annat.  

Det som saknas allra mest, enligt respondenterna, är en dagverksamhet dit de boende kunde 

gå och sysselsätta sig, på dagtid. Tyvärr så finns det inga ekonomiska resurser i kommunen 

för en sådan verksamhet. Det vore annars ett bra redskap i att stimulera aktivitet och 

delaktighet, menar man.  

Omvårdnadspersonal beskriver också flera gånger att de boende ofta säger sig vara till besvär 

och frustrerade över att inte kunna hjälpa till. Många äldre tycker att det är viktigt att ha 

arbetat för mat och husrum. Omvårdnadspersonalen säger att de verkligen försöker att 

enskilda individer skall vara delaktiga i vardagliga sysslor men att det inte alltid går. 

Riskfaktorer som man identifierar är tidsbrist och underbemanning. Båda dessa får direkt 

konsekvens för delaktighet och god omvårdnad och tänker jag livskvalitet. 

När det gäller möjlighet till delaktighet och aktivitet på ett demensboende ter det sig, enligt 

författaren, som ytterst viktigt att det finns möjlighet, tillfälle och tillgänglighet till detta. När 

det gäller en person med demens blir begrepp som vilja problematisk då demens handlar om 

hjärnskador som till viss del tar bort förmåga till initiativ och/eller engagemang. Det behövs 

något/någon som sätter igång dessa processer. Det finns ett antal metoder som är behjälpliga i 

en sådan process. Dessa beskrivs lite närmare i avsnittet ”Det goda exemplet: Hattstugan”. 

Det jag ändå vill poängtera är hur viktigt det är att det finns ting, materiella så väl som 

immateriella, för att hjälpa individer att starta den process som i förlängningen leder fram till 

aktivitet och delaktighet. Det handlar alltså om att sammanföra de interna och externa 

förutsättningarna (Gustavsson red, 2004) i aktivitet för att skapa en känsla av delaktighet. Att 

göra detta eller att avstå, medvetet eller omedvetet, innehåller ett stort utövande av makt. Jag 

är övertygad om att upplevelse av delaktighet och aktivitet är positivt för alla människor 

oavsett demenssjukdom eller inte. Skillnaden ligger i att den som är demenssjuk är utlämnad 

till andra människors möjlighet/vilja till aktivitet, d.v.s. handling. En stor risk finns, att om 

handling uteblir så leder det till passivitet.  

Meningsskapande och känsla av sammanhang 

Jag har valt att använda två begrepp som båda, fast på lite olika sätt, talar om omvårdnad och 

bemötande. Det ena begreppet KASAM – känsla av sammanhang har jag valt att använda för 

dem som omvårdas och bemöts och det andra begreppet, meningsskapande, har valts att 

använda när det gäller hur omvårdnadspersonalen omvårdar och bemöter.  

I samtliga intervjuer fick intervjuaren, jag själv, många exempel på hur viktigt det är för att 

god omvårdnad skall ske att den som skall vårdas vet och förstår vad som skall ske, att 

hon/han upplever att de kan klara av situationen och att hon/han uppfattar det som ska ske 

meningsfullt – att det man gör är värt all möda och besvär. Historiskt har traditionell 

omvårdnad präglats av ett behandla-alla-lika-fenomen. Både enhetschef och 

omvårdnadspersonal berättar att för bara några år sedan var verksamheten väldigt styrd av 

detta ”tänk”. Exempel som man ger är alla skulle duscha på samma dag, en gång i veckan 

oavsett om man ville, behövde eller kunde det. Alla skulle äta vid samma tid oavsett om man 

ville, behövde eller kunde det. En del av dessa rutiner finns fortfarande kvar. Främst genom 

att personal på boendet upprätthåller dessa rutiner. Enhetschefen har medvetet jobbat för att 

lösa upp dessa strukturer. Vi är olika som människor och en del vill äta frukost klockan 7, det 

har man gjort hela sitt liv, och en del vill äta vid 9. Det kan också vara så att man vill äta vid 

olika tider olika dagar. Enhetschefen menar att en verksamhet i sig inte skall motarbeta ett 

sådant förhållningssätt. Han berättar vidare att det ju faktiskt är så att en del människor vill 
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duscha på kvällen och en del på morgonen, en del vill duscha flera gånger i veckan och en del 

kanske inte ens en gång i veckan. Det är inte oviktigt med rutiner och struktur, snarare 

tvärtom, men det är viktigt att reflektera över vems rutiner och struktur det är man försöker 

överföra i omvårdnadsmomentet. US som har jobbat ganska länge inom demensvården 

berättar att man nog trodde (förr) att arbetet skulle bli enklare och mer hanterbart om arbetet 

utfördes på samma sätt men alla. Istället så menar både US och SiS att väldigt många av de 

konflikter och aggressionsutbrott som man möter i omvårdnadsarbetet just har detta 

rutinbaserade arbetssätt som utlösande faktor.  

I en verksamhet, likt detta demensboende, med en meningsskapande strävan, sker en dialog 

med ”den Andre” och det arbetas kontinuerligt med, enligt författaren, frågor som: Vad är god 

omvårdnad? Vad är ett gott liv? Vad vill XXX med sitt liv? Hur vill XXX ha det i denna 

specifika situation? Förutsättningarna för KASAM blir då definitivt gynnsammare. Ett 

pedagogiskt förhållningssätt (eller inte) får avgörande betydelse för om och hur 

kommunikation kommer att användas i det vardagliga omvårdnadsarbetet. Hur verksamhetens 

ramar och regler ser ut bestämmer vilka möjligheter som står till buds för en kommunikation 

mellan den demente och omvårdnadspersonal.  

Ansvaret skulle jag själv vilja påstå ligger hos verksamheten. Då kan det vara problematiskt 

att pedagogisk kompetens, enligt vad respondenterna säger, finns i vissa individer och i vissa 

inte. Då ter det sig än viktigare att hela verksamheten strävar åt ett och samma håll.  

Ett viktigt verktyg för att kunna ”så rätt som möjligt” tolka och förstå en i många stycken 

svårtolkad (på grund av sjukdomen) kommunikation är som jag tidigare nämnt, 

dokumentation, som därmed också blir ett väsentlig redskap kring, tänker jag, livskvalitet. 

Tema 5: Dokumentation 

När intervjuaren, jag själv, ber enhetschefen och omvårdnadspersonalen beskriva vilken typ 

av dokumentation som man använder och vad den i så fall innehåller så nämner de samtliga 

det som de kallar ”Social dokumentation”. Det de säger att denna dokumentation innehåller är 

medicinska uppgifter, sociala uppgifter (som till exempel vad man gör och har gjort, haft 

besök o.s.v.) och andra aktiviteter. Socialtjänstlagen styr vad som skall finnas med i denna 

dokumentation. Denna del av dokumentationen ses som mycket viktig. På så sätt slipper 

enskilda personer onödigt lidande, man undviker det som inte är bra. US menar att utan 

dokumentation går det inte att göra ett bra arbete. Det upplevs som väldigt viktigt att meddela 

förändringar, både positiva och negativa.  

Ingen av respondenterna nämner levnadsberättelser som en del av dokumentationen. Vid en 

direkt fråga så säger enhetschefen att levnadsberättelsen är något som ”ligger bredvid” den 

vanliga dokumentationen. Sedan något år tillbaka så skriver man en sådan berättelse till varje 

person som kommer till boendet. Delaktig i denna levnadsberättelse är anhöriga, närstående 

och ibland också den demente själv, de ”fyller i” den. Levnadsberättelsen är jätteviktig, säger 

respondenterna, för att god omvårdnad skall ske. Den hjälper personalen att möta varje 

enskild individ på ett för individen så gynnsamt sätt som möjligt. US menar att man i 

dokumentationen kan läsa sig till och få förståelse för hur en person mår och varför det är på 

ett visst sätt.  

Omvårdnadspersonalen poängterar båda vikten av att man är uppmärksam på vad man 

dokumenterar och att det man dokumenterar är viktigt. Dokumentationen fungerar som ett 

utvärderingsredskap – har det som vi (eller den boende) gjort fungerat eller inte. En 

levnadsberättelse har de flesta boende men inte alla. Några som ”varit med sen gammalt” har 
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inte en sådan och de har inga anhöriga kvar som kan hjälpa till med att fylla i en sådan 

berättelse.  

Intervjuaren frågar enhetschefen om han anser att dokumentation och levnadsberättelser är 

viktiga delar i god omvårdnad. Han menar att dokumentation kan hjälpa till att visa om det 

finns någon röd tråd i det man gör och att man har som han uttrycker det ”ryggen fri”. SiS 

uttrycker att hon ibland kan tycka att dokumentationsarbete tar tid från de boende. Tid som 

skulle kunna brukas till annat.  

Traditionell demensvård har naturligtvis också historiskt innehållit former av dokumentation 

dock är den sociala dimensionen och levnadsberättelserna relativt nya. Min reflektion över 

den dokumentation som man har på detta boende är att den i princip innehåller beskrivningar 

på vad den enskilde individen har gjort, ska göra och möjligen också ibland hur det gjordes 

(hur aktiviteten mottogs). Författaren får ingen indikation på att dokumentationen innehåller 

någon reflektion över vad/hur och om omvårdnadspersonalens bemötande. Dokumentation 

utgör en viktig del av omvårdnadsarbetet men det är också viktigt att reflektera över vad det 

är som dokumenteras och hur det görs. Vad omvårdnadspersonalen anser vara viktig 

information får ingen ytterligare presentation. 

En pedagogisk insats skulle kunna vara pedagogisk dokumentation. Dahlberg et al (2001) 

beskriver pedagogisk dokumentation som en viktig del av den meningsskapande diskursen. 

En pedagogisk dokumentation gör inte anspråk på att det man dokumenterar är beskrivningar 

av vad som verkligen har hänt eller vad som har sagts eller gjorts. Pedagogisk dokumentation 

är en social konstruktion. Den som dokumenterar väljer vad som dokumenteras och blir på så 

sätt också medkonstruktör. Vi kan inte välja vad som helst men vi kan välja många olika saker 

att dokumentera. Det finns en dimension i pedagogisk dokumentation, som inte finns i det 

som jag valt att kalla traditionell demensvård, som innebär att dokumentationen också kan 

vara en självreflektion över hur omvårdnadspersonalen ”omvårdade”. Den dokumentation 

som finns på boendet talar om vad som skett, om det gick bra eller dåligt och möjligen också 

vilka reaktioner som den demente uppvisade. Det innehåller inte någon beskrivning av varför 

det gick bra eller dåligt, alltså inget om kontextuella förhållanden eller hur bemötandet såg ut.  

När det gäller meningsskapande så menar Dahlberg et al (sidan 163, 2001) att det finns ett 

antal villkor som måste vara uppfyllda för att meningsskapande skall anses vara möjligt. 

Dessa villkor är formulerade kring frågor rörande förskolebarn, men jag har bytt ut ord som 

bardom mot ålderdom o.s.v. Villkor som då skulle kunna formuleras enligt följande:  

1. Att infoga det dagliga arbetet med en bred, fortlöpande kritisk undersökning av frågor 

som t.ex. Vad är ett gott liv? Vad är en god ålderdom? Vad önskar vi våra gamla och 

sjuka? 

2. Tillämpa kritiskt och reflekterande tänkande, d.v.s. problematiserande och 

dekonstruktion.  

3. Att använda dokumentation som ett redskap och stöd för ett kritiskt/reflekterande tänk, 

för att kunna utsätta den egna praktiken för granskning. 

4. Att erkänna mötet och dialogens betydelse, förmågan att kunna se ”den Andre” som 

jämlik, men annorlunda.  

5. Att människor med olika erfarenhet och bakgrund är behjälpliga i arbetet med t ex 

fördjupning av förståelsen.  
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En pedagogisk dokumentation skulle också kunna vara användbar i personalgruppen. Ett 

redskap för att reflektera kring hur och varför man valt (eller inte valt) ett visst arbetssätt och 

arbetsmetod. Det ställer också ganska stora krav på reflexivitet, att kunna prata om de 

förutsättningar som finns för att just detta arbetssätt och denna arbetsmetod, och ingen annan, 

existerar.  

Enhetschefen talar om vad han kallar ”Genomförandeplaner” som skall finnas för alla boende.  

Detta är en typ av dokumentation som ännu inte fungerar fullt ut i praktiken, alltså hur vården 

skall genomföras. Den omvårdnadspersonal som intervjuades nämnde inte något om några 

”genomförandeplaner”. I träningsskolans verksamhet skulle dessa genomförandeplaner kunna 

motsvaras av en kombination mellan åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplanerna. 

Alltså, vad skall göras, av vem och hur för att nå ”målet”.  

Det finns potential för att dokumentation skulle kunna vara en levande och viktig del av god 

omvårdnad. Jag skulle gärna se att den befintliga dokumentationen innehöll en tydligare 

pedagogisk del, där omgivningsfaktorer som t.ex. bemötande är en viktig del. Likaså att 

dokumentation inte ”bara” är uppräkningar av medicinsk/social karaktär eller vad enskilda 

personer har gjort, gör och ska göra. Denna information är inte oviktig men möjligen kan man 

ifrågasätta om den innehåller beskrivningar på hur en person mår eller inte. Dokumentationen 

kanske egentligen säger mer om vilka ramar och regler som styr denna verksamhet och vilka 

förutsättningar som finns för en viss typ av arbetssätt och arbetsmetod än om hur det förhåller 

sig med en viss individ. Jag vill inte påstå att det som står i dokumentationen är oväsentligt, 

levnadsberättelsen är ovärderlig för att kunna göra god omvårdnad och likaså den medicinska 

och sociala biten, men den säger inte allt.  

I dokumentationen finns också möjlighet för den enskilda individen att bli synlig. I t.ex. 

levnadsberättelsen så finner man redskap för att arbeta med identitet och integritet. En 

pedagogisk dimension i dokumentationen skulle också kunna peka på omgivningens påverkan 

på enskilda individers möjlighet att bibehålla och stärka den egna identiteten.  

Att vara en person innebär enligt Westlund et al (1994) att få stöd i bibehållen livstil, 

självmedvetande och kroppsuppfattning. Demenssjukdomar bryter ner människans 

kontinuerliga identitetsutveckling och kräver därför att den som vårdas, för att slippa en total 

upplösning av identitet, får bekräftelse på just dessa områden. Både direkt i mötet mellan 

omvårdnadspersonal och den demente, men också indirekt i mötet med den omgivande 

miljön. 

Genom att berätta och samtala om händelser, blir vi författare till våra liv. På så sätt skapas 

mening och sammanhang (Edberg red, 2002). För en individ med demenssjukdom kan detta 

vara problematiskt, eftersom en demenssjuk person har svårare eller har ett annorlunda sätt att 

skapa mening, i just sin livsberättelse. Mötet, individ och individ eller individ och miljö, får 

då en avgörande betydelse för god omvårdnad. Vi blir den vi är i mötet med andra.  

Både omvårdnadspersonal och enhetschef jobbar, som författaren tolkar det utifrån resultat, 

en hel del med identitet och integritet. Man nämner vikten av att berömma och uppmuntra. Att 

drabbas av demenssjukdom innebär att tappa bort stora delar av sin personlighet. Forskningen 

säger (Edberg red, 2002) att många personer med demens upplever sig berövade på mycket av 

den kunskap och de erfarenheter som de fått på sin livsresa. Man klarar inte av det som förut 

var självklart. Alla tre respondenterna poängterar att det är viktigt att se den andre som 

kompetent.  

Frågor om identitet och integritet finns, i båda intervjuguiderna, i anslutning till frågor om 

värderingar, t.ex. etik och moral. Således rör sig också svaren inom dessa begreppsdomäner. 
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Enhetschefen nämner bland annat att han funderat mycket på om man skall ha låsta 

avdelningar eller inte. Identitet och integritet handlar, enligt respondenterna, också om 

respekt. Är det att visa respekt när vi låser in människor? Det respondenterna säger i 

intervjuerna är att, i praktiken, många intentioner krockar med varandra. De vill inte låsa in 

men man gör det ibland för säkerhetens skull. De vill att enskilda individer skall få bestämma 

över sina egna liv och över sin egen tid men personaltäthet påverkar om det är möjligt eller 

inte. De vill visa respekt men ibland så görs integritetsintrång för att vissa vårdmoment måste 

genomföras, ofta under tidspress.  

I ett (special)pedagogiskt perspektiv, där samspel mellan individ och kontext särskilt 

framträder, får de institutionella ramarnas konstruktion stora konsekvenser för hur och om 

kommunikation mellan vårdare och boende är möjlig. För att kunna stärka identitet och 

integritet måste det finnas utrymme för samspel. I Dysthe red (2003) talar bl. a. Dewey och 

Hundeide om det intersubjektiva rummet. Den plats där vi, i samspel med andra, kan finna 

(eller inte finna) vår röst och vår plats. Författaren tolkar det intersubjektiva rummet som en 

plats där identitet och integritet kan utvecklas, i samspel och dialog med andra.  

Vi blir den vi är i samspel med andra. När möjlighet till samspel är begränsad, oavsett orsak, 

så blir också identitets- och integritetsutveckling begränsad. När jag ber 

omvårdnadspersonalen göra en bedömning om vilken/vilka faktorer som skulle kunna utgöra 

riskmoment när det gäller, inte bara identitet, utan också delaktighet (som enligt författaren 

också är en viktig del av identitet) nämner båda personaltäthet och tidspress. Båda dessa är 

enligt OP, kvantitativt, de vanligaste orsakerna till att man upplever sig brista i sitt 

omvårdnadsarbete.   

Tema 3: Det fysiska rummet 

Det fysiska rummet eller orienteringen är oerhört viktig för en person med demens. Att kunna 

finna en plats, sin plats, i tiden och rummet kan tyckas vara, från vår horisont, lätt men för en 

person med demens innebär det stora svårigheter (Edberg red, 2002).  

En optimalt utformad miljö för en person med demens är utformad så att den demente kan ta 

vara på kvarvarande minnesrester. Miljön skall vara hemlik. Idag är miljön på många 

demensboenden byggda med långa korridorer, många likadana dörrar, stora avdelningar med 

trappor. Köken ser inte ut som kök och dagrummen ser inte ut som vardagsrum. För en person 

med demens är igenkännbarhet ett nyckelord, att känna sig som hemma. Detta betyder att 

miljön bör vara ”gammaldags” i allt från inredning till utformning (Westlund et al, 1994).  

Alla respondenter poängterar att det är viktigt att det finns saker framme som kan ge impulser 

till aktivitet och delaktighet. Jag noterar att SiS har en hel del idéer och tankar kring det 

fysiska rummet och dess betydelse för god omvårdnad. Hon var den enda av de tre som tog 

upp utemiljön som en del av det fysiska rummet. Ingen av de intervjuade nämner däremot 

något om tiden, som en dimension i det fysiska rummet. När jag tittar på frågorna som 

intervjuaren, jag själv, ställde ser jag att de nog inte heller direkt inbjuder till det. Det skulle 

varit intressant att veta mer om hur man tänker kring tid och hur man kan arbeta med tiden i 

den dagliga verksamheten.  

I diskursanalys a la Foucault (i översättning, 2002) är utsägarens intention med utsagan 

egentligen inte betydelsefull. Utsagan finns där, den och ingen annan, och analysen måste 

således handla om att se villkoren för dess existens och vilka gränser den utgör. Författaren 

hade hoppats på mer tankar kring det fysiska rummet från informanterna men det är det tema 

som genererat minst stoff. Nu i efterhand så kan jag se att frågorna i temat ”Det fysiska 



52 

 

rummet” är ganska diffusa. De poängterar gång på gång uttrycket det fysiska rummet och 

dess utformning. Frågorna (intervjuarens utsagor) ger helt enkelt inte tillräckligt med 

utrymme för att andra dimensioner som t.ex. tid att ta plats. Att SiS refererar till utemiljö och 

andra artefakter som t.ex. djur, och därmed höjer diskursen över det fysiska rummets nivå, gör 

henne värd en eloge.  

En reflektion över inledande funderingar kring demensvård  

Vid en jämförelse mellan å ena sidan min egen praktik i Träningsskolan och å andra sidan 

vården på ett demensboende, ser jag många likheter dem emellan (liksom olikheter 

naturligtvis). Det handlar om individer med annorlunda beteende, svårigheter i 

kommunikation, stora kognitiva svårigheter samt ett stort fysiskt hjälpbehov. Vad som krävs 

är tydliga och igenkänningsbara strukturer, ett konkret och meningsskapande arbetssätt, 

alternativa kommunikationssätt, en väl anpassad fysisk miljö, aktiviteter som är individuellt 

anpassade, personal med kompetens för dessa arbetsuppgifter, god kännedom om den 

enskilda individen och hennes/hans förutsättningar samt dokumentation (Edberg red, 2002). 

Att dokumentera, om vi tar det som ett exempel, är mycket viktigt. En organisation utan eller 

med knapphändig dokumentation blir mycket sårbar men gör också dem som är föremål för 

organisationens omsorg mycket sårbara. Information ligger hos enskilda vårdare och om/när 

en vårdare försvinner så försvinner också informationen. Den som vårdas har inte möjlighet 

att förmedla denna information, finns den inte nedskriven, finns den inte. Dokumentation bör 

också innehålla en pedagogisk dimension där bemötande, arbetssätt och metoder tydliggörs så 

att det ges möjlighet för personal att reflektera kring omgivningsfaktorer som viktiga aspekter 

i god omvårdnad (Dahlberg et al, 2001).  

Jag har fått den uppfattningen att mycket av det arbete som krävs på ett demensboende är av 

liknande karaktär som i Träningsskolan. I skolan finns det personal med pedagogisk 

utbildning och kompetens men inte inom demensvården. I varje fall i mycket ringa 

omfattning. 

Pedagogik definierar jag, med Dysthe red (2003) och Dahlberg et al (2001), som ett samspel 

mellan individ och kontext, ett samspel som författaren upplever saknas i en renodlad 

medicinsk diskurs. En person med demens behöver hjälp i detta samspel. Hjälp att tolka 

situationer, hjälp att kommunicera och hjälp att förstå. Dessa båda verksamheter, 

Träningsskolan och demensvården, befinner sig i olika diskurser och har därmed fått helt 

olika uppdrag. Uppdraget definierar gränsen för vilket/vilka förhållningssätt och metoder som 

används. I den ena praktiken, demensvården, är det medicinska momentet traditionellt 

överordnat och i den andra praktiken, Träningsskolan, är det pedagogiska moment som är i 

fokus.  

Där dessa två diskurser möts utgör de ett fält för en diskursiv formation. Relationen dem 

emellan visar på diskursens egen praktik. De regler och normer som finns inom respektive 

verksamhet blir extra tydliga i mötet med andra diskurser. Foucault (i översättning, 2002) 

menar att vi bör befria oss från tolkning av diskurs och istället definiera objekt. Trots 

skillnader i uppdrag så vill författaren påstå att de båda diskursernas objekt, individer med 

hjärnskada (som jag också menar är subjekt), är i behov av liknande stöd.  Både den 

medicinska och den pedagogiska diskursen siktar på mål som delaktighet, god omvårdnad, 

meningsskapande, stimulans, kommunikation, en anpassad miljö, stärkt identitet/integritet 

samt dokumentation.  Alla dessa är viktiga faktorer för upplevelse av livskvalitet (Gustavsson 

red, 2004). Diskursernas utgångspunkt är dock helt olika.  

När det gäller begreppet aktivitet, menar alla tre respondenterna, att det är starkt 
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sammankopplat med begrepp som stimulans. Det är inte alltid nödvändigt att det görs så 

mycket rent praktiskt, säger respondenterna i resultatet, utan det viktigaste är att den enskilde 

upplever det som sker som stimulerande. Aktivitet har en stor utvecklingspotential, anser jag 

själv. En stor utmaning för omvårdnadspersonal ligger i att uppmuntra att hjälpa till, ge 

utrymme att hjälpa till och inbjuda att hjälpa till. Att skapa stimulerande miljöer är lika viktigt 

som att omvårdnadspersonalen lockar till aktivitet. Med hjälp av artefakter, både materiella 

och immateriella, skapas en miljö som ger lust och vilja till aktivitet.  

Begrepp som delaktighet har en lika stor utvecklingspotential som aktivitet. I Träningsskolan 

arbetar vi utifrån perspektivet att det man kan göra själv, det gör man själv (minst). Jag kan ta 

ett exempel. Om jag skall hjälpa XXX att ta på sig sin tröja t.ex. så vet jag att hon inte kan 

både hålla i tröjan, pricka armen i ärmen och att dra på sig den helt själv. Jag vet att hon kan 

pricka ärmen om jag håller upp den samtidigt som jag öppnar upp armhålet. Resten sköter 

XXX själv. På så sätt blir upplevelsen mer präglad av delaktighet än om jag gjort alla 

momenten själv. Vi kan ta ett annat exempel. XXX skall borsta tänderna. Han kan inte hålla 

tandborsten själv. XXX sitter i sin rullstol framför spegel, jag står bakom. Jag tar tag i XXX 

högra hand och tillsammans så håller vi tandborsten. XXX kan hela tiden se i spegeln vad 

som händer och även om han inte klarar hela momentet själv så blir upplevelsen av 

delaktighet mycket större än om någon skulle borstat hans tänder och han själv passivt bara 

suttit i sin rullstol. Alla informanterna ger uttryck för att de skulle vilja arbeta på ett liknande 

sätt men de säger också att det kräver att man har mer tid för varje enskild individ. Likaså att 

man är välinformerad om vad en person kan klara själv och inte.  

Detta demensboende, liksom många andra, använder vad man kallar kontaktpersoner. Denna 

kontaktperson är en person som är välinformerad om den enskilde individen och vet vilka 

behov av hjälp som finns. Likaså bör kontaktpersonen ha tillgång till levnadsberättelse så att 

hon/han vet hur den som skall hjälpas vill ha det. När jag frågar enhetschefen om de boende, 

på just detta demensboende, alltid har någon av sina kontaktpersoner i tjänst svarar han, nej. 

Enligt enhetschefen så beror det på att många jobbar deltid och inte alltid är på plats. Han 

säger också att enligt länsstyrelsen så ska de boende alltid ha en kontaktperson till hands, men 

så är alltså inte fallet i praktiken. Jag tänker att det är en organisatorisk fråga som får stora 

konsekvenser för praktiken. Likaså tänker jag att möjligheten att delta i sitt eget liv utgör 

viktiga aspekter på identitet och integritet. Att känna sig behövd, att klara själv, att veta vad 

som sker, att samspela med ”den Andre” är ur ett pedagogiskt perspektiv en fråga om 

demokrati (Dahlberg et al, 2001). Samspelet kan då leda till att enskilda individer får uppleva: 

Jag är någon, jag kan något, jag är behövd, jag deltar och jag väljer själv.  

Under arbetet med denna uppsats är det många som har frågat vad det är jag skriver om. När 

jag då kort har beskrivit vad jag håller på med så har jag inte träffat någon som inte haft, på 

något sätt, en relation till ämnet för denna uppsats. Antingen har man själv, eller har haft, en 

anhörig som lider av demens eller så känner man någon som haft/har det. I princip alla brukar 

på något sätt ge uttryck för en rädsla för att själv drabbas av detta. Många säger att det vore 

nästan det värsta som kunde hända. Att sakta, bit för bit, förlora sig själv är för många en 

mardröm. Att förlora möjligheten till kommunikation. I vårt land, Sverige, har vi möjlighet 

genom det som vi kallar ”Vita arkivet” att skriva ner och göra klart hur vi vill ha det när vi 

dör. Hur begravningsakten skall se ut. Vi skriver testamenten för att tala om hur våra pengar 

skall fördelas när vi är döda. Vi skaffar oss försäkringar för att skydda oss mot allehanda 

olyckor. Vi sparar i pensionsfonder för att vi ska känna oss tryggare för framtiden. Vi betalar 

medlemsavgifter till både fackföreningar och a-kassor för att undvika att stå utan inkomst. 

Levnadsberättelser är ett väldigt viktigt verktyg i arbetet kring personer med demens. En 

levnadsberättelse innehåller uppgifter om den enskilda individen. Vem var jag, vad tyckte jag 
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om, vilka är/var mina närmaste och andra uppgifter som är viktiga att känna till. Denna 

upprättas idag till största delen av anhöriga och andra närstående. Hur jag vill bli bemött och 

skött när jag blir gammal vill jag i alla fall ha en del att säga till om, men vart gör vi av sådan 

information? 

Det vore bra om man, när man kan tala, kan tala om hur man vill ha det, när man en dag inte 

kan tala.  

Framtida forskning 

Det som inte finns med i denna studie och som jag skulle vilja jobba vidare med är, 

deltagande observationer. Denna studie har genererat enbart utsagor, vad informanterna säger, 

om sin verksamhet och hur de tolkar den i förhållande till mina utsagor, mina frågor. Den 

demente har inte någon egen röst utan omvårdnadspersonalen och enhetschefen blir den röst 

som de får och har. Att själv vara med som åskådare skulle möjligen kunna ge andra aspekter, 

än vad som nämnts här, på (special)pedagogiska insatser i demensvården. Likaså vore det 

mycket intressant, om det vore möjligt, att kunna få ett individperspektiv, den demente får 

vara sin egen röst. Möjligen skulle det vara genomförbart i ett mycket tidigt stadium av 

sjukdomsförloppet men knappast troligt i ett senare skede.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide för enhetschef  

Dessa frågor är inriktade på verksamhetens utformning. Jag har tänkt mig ett antal ”teman” 

som jag vill undersöka.  Dessa är; Personalens kompetens, Arbetssätt och arbetsmetod, Det 

fysiska rummet, Aktivitet samt Dokumentation. Som ett ”sidotema” skulle jag också vilja 

undersöka hur sammansättningen av de boende ”ser” ut. Hur många har diagnos demens och 

hur många är bara av åldern lite(eller mycket) glömska (falsk demens).  

Uppsatsens syfte 

Syftet är att förstå och skapa förståelse för hur ett (special)pedagogiskt perspektiv inom 

demensvården kan leda till ökad delaktighet och livskvalitet.  

Forskningsfråga: 

Vad kan ett pedagogiskt perspektiv tillföra till den traditionella demensvården?  

 

Tema 1: Personalens kompetens 

 Vilka olika professionella kompetenser finns tillgängliga inom din verksamhet 

(inklusive din egen)? 

 Finns det någon typ av professionell kompetens som du tycker saknas, helt eller 

delvis, i så fall vilken/vilka?  

 Visioner, egna/hela personalgruppen? 

 Hur skulle en eventuell tillförsel av till exempel pedagogisk kompetens påverka er 

verksamhet?  

 Vilka fördelar respektive nackdelar kan du se med en sådan ”komplettering”?  

 I vilken utsträckning har du möjlighet att påverka personalens sammansättning när det 

gäller professionell kompetens? 

 Hur arbetar ni med fortbildning och handledning av personal? 

 Hur arbetar ni med förbättringsarbete och kvalitetsarbete gentemot personalen? 

 Använder ni er av så kallad kontaktperson i er verksamhet? Varför, varför inte? Hur? 

 Egna tankar? 

Tema 2: Arbetssätt, arbetsmetod 

1. Vilka faktorer är enligt dig viktigast för att en god omvårdnad skall vara möjlig? 

2. Hur arbetar ni för att kunna ombesörja bästa möjliga vård till era boende? (Både 

teoretiskt och praktiskt) 

3. Visioner? 

4. Hur skulle du vilja definiera begreppet bemötande och dess betydelse för en god 

omvårdnad? 



58 

 

5. Vad skulle du vilja definiera som värdefrågor? 

6. Hur arbetar ni med bemötande och värdefrågor inom er verksamhet? 

7. Hur arbetar ni med begrepp som identitet och integritet? 

8. Egna tankar? 

Tema 3: Det fysiska rummet 

1. Hur tänker du kring din avdelnings fysiska utformning? 

2. Har du realiserade och orealiserade visioner angående det fysiska rummet, i så fall 

vilka? 

3. På vilket/vilka sätt kan det fysiska rummet vara en tillgång och/eller en nackdel i 

omvårdnadsarbetet? 

4. Hur upplever du att de boende reagerar på det fysiska rummet? 

5. Egna tankar? 

Tema 4: Aktivitet 

1. Hur arbetar ni med aktivitet i er verksamhet? 

2. I vilken utsträckning anser du att aktivitet är en del av en god omvårdnad?  

3. Har du visioner för egen del/hela arbetsgruppen? 

4. I vilken mån har du/ni möjlighet att använda aktivitet i omvårdnadsarbetet? 

5. Vad befrämjar och/eller hindrar detta arbete? 

6. Egna tankar? 

Tema 5: Dokumentation 

1. Vilka lagar styr din verksamhet och vilka krav ställer dessa på er när det gäller 

dokumentation och praktisk omvårdnad? 

2. Hur arbetar ni praktiskt med dokumentation? 

3. Vilka bland personalen deltar i detta arbete och i vilken utsträckning? 

4. I vilken utsträckning anser du att dokumentation används i det dagliga 

omvårdnadsarbetet? 

5. I vilken utsträckning anser du att dokumentation kan bidra till en god omvårdnad? 

Varför/varför inte? 

6. Visioner? 

7. Egna tankar? 
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”Sidotema”: Diagnos demens 

1. Hur ser sammansättningen ut i din verksamhet när det gäller vilka som har diagnos 

demens och vilka som inte har det? 

2. I vilken utsträckning anser du att det är/kan bli problematiskt med blandade 

”diagnoser”? 

3. På vad sätt kan du påverka sammansättningen av boende i din verksamhet? 

4. Är det önskvärt? 

Bilaga 2: Intervjuguide omvårdnadspersonal 

Dessa frågor är inriktade på hur du uppfattar ditt praktiska arbete i din/er verksamhet. Jag har tänkt 

mig ett antal ”teman” som jag vill undersöka.  Dessa är; Personalens kompetens, Arbetssätt och 

arbetsmetod, Det fysiska rummet, Aktivitet samt Dokumentation.  

Uppsatsens syfte 

Syftet är att förstå och skapa förståelse för hur ett (special)pedagogiskt perspektiv inom 

demensvården kan leda till ökad delaktighet och livskvalitet.  

Forskningsfråga: 

Vad kan ett pedagogiskt perspektiv tillföra till den traditionella demensvården?  

 

Tema 1: Personalens kompetens 

 Om du tänker dig en vanlig situation i ditt dagliga arbete. Vilken/vilka typer av 

kompetenser skulle du säga är viktiga? 

 Saknar du någon sådan kompetens, helt och/eller delvis? 

 Upplever du att du saknar någon kompetens som skulle kunna tillföra din 

arbetsuppgift något nytt, i så fall vilken/vilka? 

 Hur blir du erbjuden fortbildning och utbildning? 

 Vad skulle du säga är kvalitet i ditt arbete och hur säkrar du i så fall att den finns och 

utvecklas? 

 Som jag har förstått det så är all personal på detta demensboende kontaktpersoner. Hur 

jobbar du för att utveckla din uppgift som kontaktperson? 

 Hur ser det ut med handledning för dig i ditt arbete? 

 Visioner när det gäller fortbildning, utbildning och handledning? 

 Egna tankar att tillägga? 

Tema 2: Arbetssätt, arbetsmetod 

9. Hur skulle du vilja förklara innebörden av begreppet ”god omvårdnad”? 
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10. I arbetet med de boende, vilka typer av överväganden anser du behövs för att arbetet 

skall kännetecknas som ”god omvårdnad”? 

11. Om du skulle göra en värdering av karaktären i de möten du har med de boende. I 

vilken ordning skulle du sätta dessa tre? Medicinsk karaktär, pedagogisk karaktär, 

praktisk karaktär. Siffran 1 står för flest överväganden, siffran två för medel och 

siffran tre för minst överväganden.  

12. Är det en ordning som du skulle vilja ändra på eller är den tillfredsställande? 

13. På vilket sätt är den tillfredsställande eller icke tillfredsställande? 

14. Hur arbetar du med kommunikation i det personliga mötet med de boende? 

15. Skulle du säga att du använder dig av någon särskild metod/modell/strategi, både när 

det gäller kommunikation och övriga omvårdnadsmoment, i ditt arbete? Vilken/vilka? 

16. Vad skulle du vilja kalla för värdefrågor? 

17. Hur tänker du kring frågor om identitet och integritet? 

18. Hur tänker du kring begreppet bemötande? 

19. Hur tänker du kring begreppet delaktighet? 

20. Har du visioner när det gäller arbetssätt/metod/förhållningssätt i det dagliga arbetet? 

21. Egna tankar att tillägga? 

Tema 3: Det fysiska rummet 

6. Tycker du att din arbetsplats fysiska utformning hjälper eller stjälper det dagliga 

omvårdnadsarbetet? På vilket sätt? 

7. Hur tror du att en avdelnings (vilken som helst) fysiska utformning skulle kunna bidra 

till att de boende på avdelningen mår bättre? 

8. Vad i det fysiska rummet skulle du säga är direkt negativ (kanske till och med 

skadligt) för de boende och deras välbefinnande? (jag tänker inte här på knivar och 

andra ”farliga” föremål utan själva utformningen på rummet) 

9. Visioner angående det fysiska rummets utformning? 

10. Egna tankar att lägga till? 

Tema 4: Aktivitet 

7. Vad skulle du vilja säga att begreppet aktivitet innehåller respektive inte innehåller? 

8. I vilken utsträckning anser du att aktivitet är en del av en ”god omvårdnad”? 

9. Anser du att de aktiviteter som finns här är anpassade/lämpliga för de boende? På 

vilket sätt? 

10. I vilken utsträckning finns det möjlighet att utföra individuellt anpassade aktiviteter? 

Är det i så fall önskvärt? 

11. Hur ser de boendes möjligheter ut att ta initiativ till aktivitet, liten som stor? 

12. Har du visioner när det gäller aktivitet, vilken/vilka? 

13. Egna tankar att tillägga? 
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Tema 5: Dokumentation 

8. Vilka typer av dokumentation utför du i ditt arbete? 

9. Hur viktig anser du att dokumentation är? På vilket sätt? 

10. I vilken utsträckning får dokumentationen en direkt konsekvens i det dagliga 

omvårdnadsarbetet? 

11. Hur överförs den kunskap som finns i dokumentationen mellan er personal? 

12. I vilken utsträckning anser du att dokumentation kan bidra till en god omvårdnad? 

Varför/varför inte? 

13. Visioner? 

14. Egna tanka
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