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Abstrakt  
Denna studie innefattar tre utredande biståndshandläggares upplevelser av att använda 

sig av en metod som framtagits av forskningsinstitutet Nestor. Syftet med studien är att 

undersöka om bilder som kommunikationsverktyg kan tänkas hjälpa 

biståndshandläggare i kommunikationen med personer som lider av kognitiv svikt. Den 

metod som beprövas är specifikt framtagen för personer som lider av kognitiv svikt. 

Metoden kallas för samtal med bilder och är en låda med en grå bakgrundsmatta där 

utredaren lägger upp en bild i taget som utredaren och den enskilde samtalar om. Att 

arbeta med bilder inom kommunikation har visat sig vara positivt enligt tidigare studier. 

Detta är en kvalitativ studie med innehållsanalys som analysmetod. I den här 

undersökningen framkommer det att bilder som hjälpmedel är en positiv metod för 

personer som är i ett tidigt skede i sin kognitiva svikt enligt undersökspersonerna. 

Slutsatsen är att metoden är behjälplig för vissa personer med kognitiv svikt men att 

utförandet av boxen behöver utvecklas för att biståndshandläggarna skulle finna det 

möjligt att använda sig av metoden oftare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  
This study includes three investigative administrative assistant’s experiences of using 

a method developed by the research institute Nestor. The purpose of the study is to 

investigate whether images as a communications tool could help the investigative 

administrative assistant’s in communicating with people suffering from cognitive loss 

and dementia. The method is specifically designed for people suffering from cognitive 

loss and dementia. The method is called talking with pictures and it is a box that 

includes a grey carpet background where you place pictures one at a time. The picture 

that is on the carpet is the topic of discussion. Working with images in communications 

has proven positive in earlier studies. This is a qualitative study, using a content analysis 

method. During this study, the use of images had a positive effect on people suffering 

from early stages of dementia per to the investigating assistance administrator's. The 

conclusion is that the method is helpful for some people with cognitive impairment but 

that the layout of the box requires some further modifications to enhance its usefulness 

for the administrators to find it possible to use the method more often. 
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1 Introduktion 
 
Tidigare i mitt liv så har jag arbetat med personer som lider av någon form av kognitiv 

svikt och upplevt att de personerna gärna vill förklara men att orden de vill tyda inte 

lyder. Jag har en person i min närhet som lider av en typ av kognitiv svikt och ville 

undersöka om det fanns något sätt som kunde underlätta kommunikationen för 

människor som ser sina ord framför sig, men som sedan tvingas se på när de förflyttar 

sig vidare, som ett moln.  

 

Den här uppsatsens titel är: Glömskans moln. Jag upplever moln som något som finns 

där när vi blickar mot himlen en stund, men som sedan flyttar sig och försvinner vidare 

för att slutligen försvinna. Det som framkommer i den här studien kring kognitiv svikt 

är att det som sker när en person drabbas av någon form av kognitiv svikt är att hjärnans 

celler bryts ner. Minnet var något som fanns där ett tag för att sedan ge sig av. Precis 

som ett moln. 

 

Jag vill passa på att tacka ett antal personer som har varit behjälpliga under uppsatsens 

gång. Tack till min handledare Kjell Johansson. 

 

Jag vill också tacka alla intervjupersoner som har ställt upp och tagit av sin tid för att 

medverka i denna studie. Ett stort tack till Eva Karlsson som lät mig ta del av hennes 

och Nestors kunskaper. Ett tack riktas också till Yvonne Nyman, Inger Norlin samt 

Äldreförvaltningen i den kommun som har medverkat. 

 

Slutligen vill jag tacka min underbara sambo och barn som har visat förståelse för det 

stora arbete som en uppsats av detta slag innebär. Även ett stort tack till mina föräldrar 

som har ställt upp och hjälpt till med barnen under processens gång. 

 

Tack! 
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2 Problemformulering 
 
Personer som lider av kognitiv svikt reagerar ofta negativt på stress, kan ha svårt att 

kommunicera samt koncentrera sig. Om personen som lider av svikten utsätts för stress 

går personen oftast in i ett läge där de inte längre ger någon återkoppling av sina känslor 

och ställningstaganden. Om en vårdgivare eller handläggare ger den enskilde egen tid 

att prata, finns det studier som visar på att den enskilde med kognitiv svikt ger bättre 

respons på grund av att den enskilde känner sig inkluderad i samtalet (Murphy & 

Oliver, 2013). Självbestämmandet är viktigt enligt Grahn (2006) och om den enskilde 

får bekräftelse från vårdgivaren eller handläggaren att deras åsikter och vilja är viktiga, 

skapar det i sin tur trygghet och öppnar upp för vidare kommunikation (ibid.).  

 

2.1 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka om bilder som kommunikationsverktyg kan tänkas 

hjälpa biståndshandläggare i kommunikationen med personer som lider av kognitiv 

svikt.  

  

2.1.1 Frågeställning 
• Hur upplever biståndshandläggarna på äldreförvaltningen, i den kommun som 

undersöks, att bilder är behjälpliga i kommunikationen med de personer som besväras 

av kognitiv svikt?  

 

• På vilket sätt upplever biståndshandläggarna på äldreförvaltningen att 

kommunikationen påverkas när de har använt Nestor FOU:s samtal med bilder box?  

 

• Vad skulle göra det möjligt för biståndshandläggarna i den undersökta kommunen att 

använda sig av denna form av kommunikation när de gör hembesök? 
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3 Bakgrund 
 

Mellan 110 000 och 170 000 personer lever i Sverige idag med en demenssjukdom. 

Samtidigt ökar vår livslängd och kunskapen om kognitiv svikt. Det kommer medföra 

att om ett tiotal år kommer konsekvensen innebära att fler människor kommer att få en 

demens eller alzheimer diagnos i tidigt skede (Hydén & Hellström, 2016). Alzheimers 

sjukdom är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige och är orsaken till mer än 50% 

av alla demenstillstånd (Almberg & Jansson, 1994). De flesta drabbade kommer att få 

leva med sjukdomen och sjukdomsförloppet i det ordinära boendet (Hydén & 

Hellström, 2016).  Att drabbas av en demenssjukdom är betydligt vanligare i hög ålder. 

Efter 65 års ålder fördubblas risken att drabbas ungefär vart femte år. Var femte person 

över 80 år beräknas ha någon demenssjukdom (Demenscentrum, 2008). 

 

3.1 Definitioner 
I detta avsnitt beskrivs begrepp som kan komma att underlätta för dig som läsare under 

uppsatsens gång.  

 

3.1.1 Kognitiv svikt  
Kognitiv svikt medför oftast förluster inom många områden. Det som ofta förändras 

hos en person med kognitiv svikt är personligheten, tankeförmågan och beteendet. När 

det livspussel vi arbetat med plötsligt ändras eller byter form och inte längre passar 

behöver den enskilde ett stort stöd i sin dagliga livsföring, (Cars & Terzis, 2015). Om 

den enskilde som besväras av kognitiv svikt skall kunna få rätt hjälp i det ordinära 

boendet, måste den enskilde kunna förklara för de myndigheter som skall utreda 

behovet vilka insatser den enskilde behöver hjälp med. Alla personer som får en 

demensdiagnos kommer att utveckla svårigheter att kommunicera under sjukdomens 

förlopp. Många som arbetar med personer med demens känner ofta att de fattar beslut 

över den enskildes huvud och att det är svårt att inkludera dem i beslut som rör deras 

dagliga livsföring (Murphy & Oliver, 2013). 

 

Demens är en form av kognitiv svikt. Demens definieras som en bestående och 

fortskridande nedbrytning av hjärnans kognitiva funktioner. Dessa kognitiva funktioner 

är till exempel intellektuella processer såsom minne, tänkande och inlärning. Kognitiv 

svikt är när dessa processer sviktar (Almberg & Jansson, 1994). Den kognitiva svikten 

påverkar socialt liv, arbete och vardagen i övrigt. Begreppet demens är ett samlings ord 

för olika sjukdomar som de flesta är fortskridande och som leder till svåra sociala, 

intellektuella handikapp och till en för tidig död. Det sker på ett sätt att hjärnans celler 

skadas för att långsamt över tid gå under och dö (ibid.). 
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3.1.2 Samtal med bilder  
Samtal med bilder är ett utarbetat verktyg som forskats fram av forskningsinstitutet 

Nestor FOU. Handläggarna i denna studie har lånat en box som består av 35 bilder 

indelade i sju områden, vägledning, värderingssticka och underlägg. Boxen är 

framtagen enligt Nestorfou (2015) för handläggare och vårdpersonal som arbetar med 

äldre som lider av kognitiv svikt och vars syfte är att den enskildes åsikter skall 

tillgodoses. Bilder har visat sig vara ett framgångsrikt kommunikationsmedel för 

personer som lider av kognitiv svikt enligt tidigare studier (Murphy & Oliver, 2013). 

 

3.1.3 Socialtjänstlagen och handläggarens ansvar 
Socialdepartementet har stiftat socialtjänstlagen. Socialtjänsten skall under 

hänsynstagande till alla personers ansvar för sin och andras sociala situation ha som 

strävan att frigöra och utveckla de enskilda och gruppers resurser. Ansvaret för 

medborgare som ansöker om bistånd ligger på kommunen. Ansvaret för att vara den 

enskilde behjälplig ligger på den kommun där den enskilde vistas. När det gäller rätten 

till bistånd, ligger utredningsansvaret hos biståndshandläggarna i den kommun där den 

enskilde är folkbokförd (SFS 2001:453). När en ansökan har inkommit till 

äldreförvaltningen ska den utredande biståndshandläggaren utreda behovet hos den 

enskilde. Utredningen skall vara diskret och skyndsam. Den utredande 

biståndshandläggaren har fyra månader på sig att fatta ett beslut om inte speciella 

omständigheter finns. Alla handläggare lyder under sekretesslagen (SFS 2016:1314) 

och all information som framkommer under utredningen skall dokumenteras på ett sätt 

att ingen obehörig kan tillgå de uppgifter som dokumenteras (SFS 2001:453). 

Behovsbedömning för hjälp till äldre är en process. Handläggningsprocessen består av 

fyra steg: etablera en arbetsrelation, samla in data, analys av data, och planering av 

insatser (Hellström, 2003). 

 

3.2 Pedagogik och minne 
Minnet är det som sakta bryts ned hos individer som lider av demens eller 

Alzheimersjukdomar. Minnet är en viktig funktion för att kunna leva ett skäligt liv. 

Enligt Hyrkäs (2010) som utfört en litteraturstudie, med fokus på bemötande av 

personer med demenssjukdom framkommer det att när individer med 

minnesproblematik skall hanteras i omvårdnadssituationer är bemötandet relevant i hur 

den fortsatta kommunikationen skall te sig. För att kunna styra upp 

omvårdnadssituationen är kommunikation vårdarens redskap. Om 

omvårdnadspersonalen har bristande förståelse eller verktyg inom hur man 

kommunicerar med äldre med kognitiv svikt påverkas samarbetet negativt.  

Ett bra och fungerade samarbete etablerades om vårdaren visade ett gott bemötande, 

gav patienten delaktighet, ansträngde sig för att etablera en kommunikation och visade 

respekt för individens integritet.   
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Fynden i denna studie visar i enlighet med många andra studier (Russel & 

Timmons, 2009; Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2003; Lawrence, 2007) 

vikten av att kunna finna andra sätt att kommunicera än språket, därför att 

kommunikationen mellan vårdare och patient är den som ligger till grund för de 

beslut som fattas. Russell och Timmons menar att för att kunna bedriva 

individanpassad omvårdnad måste vårdaren använda sig av kommunikation för att 

förstå patientens behov och önskningar (Hyrkäs, 2010 s. 23) 

 

George A Miller är en av de första tänkarna inom kognitiv psykologi. Miller 

publicerade 1956 en artikel där han påstod att korttidsminnet eller det omedelbara 

minnet som han kallade det, arbetar med meningsenheter. Miller menar att människans 

hjärna minns i klumpar. Minnet skapar minnesklumpar för att komma ihåg fler saker. 

Människor kan ha olika antal klumpar i minnet. Miller studerade tänkandets logiska 

dynamik (Egidius, 2009). 

 

PBL-Problem Based Learning är en sorts pedagogik som började användas i Sverige 

på 1980-talet. Metoden fokuserar på ett problem som skall lösas. Problemet är basen i 

studierna och metoden används mest inom de medicinska utbildningarna. Psykologi 

och kognitionsforskning ger stöd åt PBL på vissa punkter. En av dem handlar om 

minnet. Inom PBL är minnet uppdelat i två olika delar (Egidius, 2009). Det episodiska 

minnet, även kallat för minnet för konkreta episoder, är basen för de abstrakta minne 

för saker och tings sammanhang och innebörd. Det sematiska minnet växer så 

småningom fram. Det episodiska minnet består av de situationer vi har upplevt. Det 

sematiska minnet är ett minne för ord, generaliseringar, termer, begrepp, fakta och 

sammanhang. Det som först lagras i det episodiska minnet flyttas sedan över till det 

sematiska minnet för att bilda generella tankemönster. När vi lär oss något nytt bör 

konkreta problem komma först. Så småningom utvecklas det generella vetandet av det 

vi upplevt (Egidius, 2009). 

 

3.3 Handläggning och myndighetsutövning 
Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov 

eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för 

sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt”  

 

Sverige är ett land som har som mål att den enskilde individen inte skall vara beroende 

av någon annan. Därför finns det lagar som skall se till att den enskilde kan leva ett 

skäligt liv utan hjälp av anhöriga eller bekanta (SFS 2001:453) Enligt den svenska 

socialtjänstlagen har den enskilde självbestämmanderätt och integriteten skall 

respekteras. Alltså har personer som besväras av kognitiv svikt samma rättigheter som 

övriga medborgare. Det medför en del problem för vårdpersonal och myndigheter.  

Om den enskilde lider av kognitiv svikt kan den enskilde ha svårt att redogöra för sina 

egna ställningstaganden. När den enskilde behöver ansöka om bistånd för att klara sin 

dagliga livsföring, kommer en biståndshandläggare hem till den enskilde i det ordinära 

boendet för att utreda den enskildes behov (Hydén & Hellström, 2016). 
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Myndighetspersoner skall respektera den personliga integriteten och 

självbestämmandet. För biståndshandläggare kan det innebära ett dilemma. Om 

personen med kognitiv svikt inte kan delta i utredningen som en person utan kognitiv 

svikt skulle kunna, då behöver biståndshandläggaren andra verktyg som är mer 

pedagogiska för att underlätta kommunikationen (Hydén & Hellström, 2016).  Lindelöf 

och Rönnebäck (2004) beskriver handläggningsprocessen på följande sätt.  

 

Äldreförvaltningens biståndshandläggare ansvarar för och utreder ansökningar som 

inkommer från äldre personer över 65 år. När en ansökan inkommer skall den ansvariga 

handläggare utreda behovet och fatta ett beslut. Många ansökningar som inkommer till 

förvaltningen är oklara om vad den äldre vill ansöka om för hjälpinsatser. Det är 

handläggarens uppgift att vara lyhörd, fånga upp och hjälpa den enskilde att precisera 

sina önskemål om hjälpinsatser. Handläggarna som arbetar på äldreförvaltningen har 

både myndighetsansvar, makt, en viss tolkningsfrihet och kontakt med medborgarna i 

samhället (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). 

 

3.4 Självkänsla, jagbild och egenvärde 
Jagbilden och självkänslan är två viktiga element i kommunikation. Individen som 

sakta börjar glömma delar av sitt liv eller delar av sin dag tappar ofta självförtroendet 

och sin jagbild. Om en annan person vet vad den drabbade individen menar och vill, 

kan den personen lättare förstå andra och vad de individerna menar och vill. Jag 

uppfattningen är en grundpelare i hur vi tolkar och sänder budskap. Det en individ själv 

känner läggs oftast över på hur den personen tolkar hur någon annan känner eller 

uppfattar en situation.  Om en individ är misstänksam kan den individen kanske tro att 

andra människor är ute efter att skada individen på något sätt. Det vi ser i någon annans 

beteende kan vara ett beteende som vi själva har. Det skulle kunna liknas med en lins 

som hjälper oss att betrakta människor kopplat till vår egen jagbild (Nilsson & 

Waldemarson, 1994). Jag-funktionen kan beskrivas som upplevd och faktisk 

kompetens. Den ger självkänsla och egenvärde. Självkänslan hos de äldre hotas vid 

kognitiv svikt och att självkänslan förändras när vi blir äldre är ganska vanligt.  

 

När vi blir äldre blir vi beroende av andra för att klara vår dagliga livsföring till stor del 

(Cars & Terzis, 2015).  Självkänslan och en positiv bild av sig själv är svårare att bevara 

om vi drabbas av kognitiv svikt. En person som lider av demens eller annan kognitiv 

svikt gör ofta fel i samhällets ögon. De kan glömma att klä på sig eller hur man betalar 

i kassan till exempel. Det är förödande för självkänslan (Cars & Terzis, 2015). Om man 

tappar sitt egenvärde, tappar man ofta meningsfullheten i livet.  Därför är det mycket 

viktigt att stödja personer med kognitiv svikt. Kompetensen minskar, omgivningen och 

anhöriga märker det. Att anpassa sig till det nya livet kan vara olika svårt och oftast slås 

förmågan att anpassa sig till de nya förutsättningarna ut när de verkligen skulle behövas. 

I bemötandet med en person med kognitiv svikt är det väldigt viktigt att förmedla att 

personen är bra som hen är. Det ökar självkänslan och ger en känsla av att få vara sitt 

gamla jag. Jaget som fungerade. Om man kan förmedla det budskapet når man ofta 
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fram till mottagaren. Det är svårt att bemöta personer med kognitiv svikt genom alla 

olika stadier i sjukdomen. Det är viktigt att försöka att få personen som besväras av den 

kognitiva svikten att förstå att du som handläggare har ett villkorslöst accepterande, 

trots de förändringar som personen genomgår eller genomgått, underlättar 

kommunikationen betydligt.  

 

”du är annorlunda, förändrad, men du har samma värde” (Cars & Terzis, 2015, s. 42) 

 

Människan spelar olika roller vid olika tillfällen i livet. Hon tar på sig olika ansikten 

som anpassas efter de människor hon möter. Människan iscensätter ett framträdande 

enligt Goffman, (2009). Människan spelar sitt jag på sin egen scen. Jaget är enligt (ibid) 

en produkt av en scen som spelas upp. Jaget tar på sig olika ansikten och Goffman 

menar att de ansikte och roller som människan spelar är på grund av att människan är 

rädd för att förlora ansiktet (ibid.).  Jaget vid kognitiv svikt är viktigt att upprätthålla. 

Personer som drabbats av svikt försöker så långt det är möjligt att behålla ansiktet, för 

blir de avslöjade bekräftas rädslan av att ha förlorat sig själv (Cars & Terzis, 2015). 

 

3.5 Kommunikation  
Det som vi människor oftast refererar ordet kommunikation till är det skrivna eller det 

talade ordet. Det som glöms bort är kroppsspråket. Det här två sätten att kommunicera 

är viktiga men det oftast omedvetna kroppsspråket är lika viktigt (Dahlkwist, 2012). 

Att kommunicera är något som människan tar för givet när hon har möjligheten att både 

prata och skriva. Då tänker hon inte på hur det kan vara att inte kunna göra sig förstådd. 

Hur vi pratar, hur vårt kroppsspråk är, ett litet ord eller en min, kan skapa konflikter. 

Vi kommunicerar inte bara med ord. Vi kan känna oss underkastade eller att någon 

sätter sig över oss genom att ha en viss blick eller göra en gest. Men oftast avslöjar 

kroppsspråket oss. Vi kan säga en sak men vi visar en annan med vårt kroppsspråk 

(Dahlkwist, 2012).  

 

Människor som besväras av kognitiv svikt kommer att tappa många vitala funktioner 

och även sättet att kommunicera. Begreppet demens är ett en samling av symtom såsom 

försämrat minne, resonemang och kommunikationsmöjligheter. I dagsläget finns det 

inget botemedel för demens eller Alzheimers sjukdom och det skapar stress hos den 

utsatta samt anhöriga (Murphy & Oliver, 2013). I många länder i Europa är samhället 

uppbyggt på ett sätt som gör att individen har rätt att bestämma över sitt eget liv. I en 

studie som gjordes i Frankrike där man studerade äldre personer i ett tidigt stadie i sin 

demenssjukdom och deras egenbestämmande rätt visade resultatet att personer med 

demens ansåg att deras åsikter var oviktiga. Deras rätt att uttrycka sig och få 

information var enligt dem också oviktig. Endast en tredjedel av de tillfrågade kände 

att de hade fått vara med och ta beslut som påverkar deras liv. De personerna kände 

också att deras anhöriga fattade många beslut över deras huvuden (Dahlkwist, 2012).  
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De flesta anhöriga vill att personen med demens skall vara involverad i besluten som 

rör dem men det är oftast bristen på sätt att kommunicera som gör att det inte är möjligt 

(Dahlkwist, 2012).   

 

”Om vi vet hur kommunikationen mellan människor fungerar, blir det lättare att hantera 

konflikter och att hantera missförstånd. Att kommunicera kan nämligen vara något 

mycket känsligt” (Dahlkwist, 2012, s. 11) 

 

För att kunna kommunicera behöver vi koncentrera oss. Personer utan kognitiv svikt 

kan ofta föra ett samtal, göra något fysiskt och samtidigt tala med ett kroppsspråk. 

Personer med kognitiv svikt brister i koncentrationen. Det blir svårare och svårare att 

hålla sig till ämnet och de svävar ofta ut i andra samtalsämnen (Dahlkwist, 2012).  

Personer med demenssjukdom och annan kognitiv svikt kan bara koncentrera sig korta 

stunder. Omgivningen och egna tankar kan ta över och personen blir splittrad och 

distraherad. Personer med kognitiv svikt påbörjar ofta saker på många olika platser men 

avslutar dem sällan.  

 

I äldreomsorg bör vi aldrig helt släppa problemställningen>> är en slö människa 

en som jag inte kan förstå, eller är det jag som är ”slö” därför att jag inte klarar att 

förstå människor som inte kommunicerar på ett omedelbart och begripligt sätt? 

(Heap, 1995, s. 68)  

 

När vi blir äldre reduceras oftast vår kommunikationsförmåga. Vi hör sämre eller ser 

sämre. Kanske drabbas vi av kognitiv svikt och då blir det extra svårt att förklara vad 

man menar. Oftast blir det kommunikationen som reduceras för de äldre. Om den äldre 

inte kan kommunicera normativt blir just kommunikationen det som blir bort 

prioriterad. Personen som skall kommunicera med en skröplig äldre som inte kan göra 

sig förstådd som vi är vana vid känner oftast obehag. Kanske måste personen skrika 

och ger upp efter att tag. Den äldre kan också tycka att det är jobbigt och kanske låsas 

förstå trots att hen egentligen inte alls förstår. Ironiskt nog är det att de personer som 

mest behöver social stimulans är de personer som har svårt att kommunicera. 

Personer som lider av demens eller Alzheimers sjukdomar har olika symtom vid olika 

tidpunkter och olika förlopp men nästan alla går igenom en fas då man själv märker att 

man börjar glömma saker, till exempel namn eller tappar vissa funktioner. Det försöker 

man oftast gömma. Det handlar ofta om förnekelse, hopplöshet och skam hos den 

enskilde (Heap, 1995). Om en person lider av kognitiv svikt blir personen ofta 

stigmatiserad.  

 

Anhöriga och myndigheter kan redan vid tidiga tecken anta att personen inte längre kan 

redogöra för sina ställningstaganden. Dock blir nästan alltid kommunikationen lidande. 

Det som oftast händer är att omgivningen avskriver den enskildes rationalitet och 

använder sig av kommunikationsmedel som är anpassat för barn. Myndigheter och 

andra personer ute i samhället måste lära sig att tala till dessa hårt drabbade personer 

och inte om dem (Heap, 1995). Att kommunicera med personer som besväras av 
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kognitiv svikt kräver mer tid, tålamod och eftertanke på hur man själv kommunicerar. 

I kommunikationen med dementa personer kan personen växla väldigt snabbt mellan 

klara stunder och stunder av förvirring. Personen kan vara medgörlig till samtal och i 

nästa stund vara aggressiv och misstänksam. De perioder som den enskilde är klar bör 

användas till informationsinhämtning. Det är av yttersta vikt att visa den enskilde att vi 

är där för att hjälpa, hålla ögonkontakt, visa vänlighet och förståelse och att vara väldigt 

tydlig. Dementa personer kan delta i samtal ganska långt in i svikten om inte samtalet 

ställer krav på att den enskilde måste komma ihåg effektivt och att placera minnen i 

sammanhang (Heap, 1995). Det är därför viktigt att alla handläggare som arbetar med 

personer med kognitiv svikt har kunskap om hur kommunikationen påverkas så att 

personer som lever ensamma kan få den hjälp de behöver i tid (Heap, 1995).  

 

I en studie gjord av Grahn, (2006) som gjordes i syfte att belysa möjligheten att använda 

bilden som stöd för minnet och orientering till personer med kognitiva förluster 

framkom det att bilder som kommunikationshjälpmedel till personer med afasi visade 

på goda resultat även i kommunikationen med personer som lider av demens- eller 

Alzheimers sjukdom. Den här studien visade att det var tecknade bilder eller pictogram 

bilder som fungerade bäst för personer med kognitiv svikt. Personerna som deltog i 

studien fick ett val mellan tecknade bilder, pictogram bilder eller fotografier. Pictogram 

bilder är ett symbolsystem som används mycket i kommunikationen med personer som 

lider av någon typ av funktionsnedsättning enligt Grahn (2006). Deltagarna valde som 

oftast tecknade bilder eller pictogram bilder skriver (ibid.). Upplevelsen var att 

fotografier blev för svårt att ta in. Ett fotografi innehåller mycket detaljer och han 

distrahera deltagaren från frågan eller tanken (ibid.).   

 

Studien visade också att bilder som kommunikation verkade fungera bäst för personer 

som inte är för långt gången i sin svikt. Bilderna var behjälpliga under en period när 

personen fortfarande var medveten om sin svikt och besvärades av den. Personerna som 

intervjuades i den här studien bodde på ett särskilt boende men alla som deltog var i ett 

tidigt skede i sin sjukdom vilket gjorde att de kunde medverka. I en rapport från 

myndigheten för delaktighet Serie A 2015:1 (diarienummer 2013/0062) har man givit 

två särskilda boenden med inriktning på demensvård två surfplattor per avdelning. 

Syftet var att se om surfplattorna kunde hjälpa stressade och oroliga personer att finna 

ro. Surfplattorna användes för att visa bilder på hemorten eller bilder på saker man 

samtalade om, men också för att lyssna på musik. En del personer fick prova att använda 

sig av bildappar där den enskilde själv valde vilken bild de ville prata om när de 

samtalade med andra boende eller med sin gode man. Resultatet av att använda bilder 

och surfplattan var sammantaget positivt och personalen som medverkade i studien 

ansåg att det var ett hjälpmedel som skapade trygghet och självkänsla för personen som 

led av kognitiv svikt. Naomi Feil är en amerikansk socionom som har utarbetat en 

teknik för kommunikation som hon kallar för empatibaserad valideringsteknik (Feil, 

1994). Feil menar att den som lyssnar inte skall vara dömande utan empatisk. Det 

validerar den demenssjuke och underlättar kommunikationen.  
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Feil anser att de två viktigaste målen är att den enskilde skall dö med respekt samt 

behålla sin kommunikation så länge som möjligt (Feil, 1994). Feil skriver att 

valideringens viktigaste budskap är:  Jag respekterar dina känslor, jag hör dig, jag tror 

på dig.  De här budskapen är mycket viktiga för personer med kognitiv svikt. Feil menar 

att man inte skall argumentera med den demenssjuke och aldrig ljuga (Feil, 1994). 

Stress kan påverka kommunikationen mellan anhöriga och den enskilde. En av många 

sorters demenssjukdomar kallas för frontallobsdemens.  Något förenklat kan man säga 

att impulskontroll, omdöme och koncentrationsförmåga försämras om skadorna uppstår 

i hjärnans framlob. Skador i tinningloben leder till svårigheter att kommunicera, 

glömska och att lära sig nytt. De här skadorna förstärks och svårigheterna blir grövre 

om den demenssjuke utsätts för stress (Demenscentrum, 2011). 

 

3.6 Talking mats 
Talking mats forskades fram på Sterlinguniversitet i Skottland. Deras mål är att 

underlätta för den som besväras av kognitiv svikt och skapa ett sätt att kommunicera 

med stöd av bilder. Som det tidigare har poängterats är självkänslan och 

egenbestämmandet viktigt hos alla individer och extra viktigt att känna när man har en 

demens- eller alzheimer sjukdom. Samtalsmattan underlättar och stödjer 

koncentrationen (Murphy, Place & Gillespie, 2012). Företaget som har forskat fram 

och skapat Talking mats drivs av doktor Joan Murphy och hennes team. Talking mats 

kan översättas till samtalsmatta och är ett komplement i kommunikationen mellan 

personen som lider av kognitiv svikt och myndighetspersoner. Den kan också användas 

av den anhörige som vårdar personen med kognitiv svikt i hemmet.  

 

Metoden går ut på att lägga fram en enkel textilmatta och på den lägger man fram bilder 

med enkla symboler på. Genom att se på bilden väcker det samtalet och kan göra att 

personen med kognitiv svikt får det lättare att hålla sig till ämnet enligt Murphy, Place 

och Gillespie (2012) Personer som är i ett tidigt stadie i svikten eller personer som 

befinner sig i ett mellanstadium är bäst lämpade att använda talking mats med. 

Forskningen visade att mattan hjälpte personer med kognitiv svikt att stanna kvar i 

samtalet och hålla koncentrationen uppe, men mattan underlättade även för de anhöriga 

eller för myndighetspersonerna som samtalade med den enskilde (ibid.).  De kunde 

lättare förstå vad den enskilde menade. Mattan hjälpte individen att organisera sina 

tankar och ökade informationsflödet då bilderna gav den enskilde ledtrådar till vad de 

talade om. Talet försvinner och minnesproblematiken gör att den enskilde kan glömma 

samtalsämnet. Bilderna gör att individen lätt kan se och hitta tillbaka till det behandlade 

ämnet (ibid.).   

 

Baserat på denna forskning och dess resultat finansierade Joseph Rowntree Foundation 

vidare forskning för att se om talking mats kunde vara ett stöd för personer med kognitiv 

svikt i samtal med anhöriga eller myndigheter när det kommer till ämnen som 

exempelvis personlig hygien, den dagliga livsföringen, på och avklädning, mathållning, 

och social samvaro. Personlig hygien är ett ämne som är mycket privat och svårt att 
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prata om för oss alla men för en person som lider av minnesproblematik och kanske 

inte har eller vill ha någon insikt i sin sjukdom, blir det ännu svårare. Det är dock inom 

dessa områden som personer med kognitiv svikt behöver som mest stöd och hjälp 

(Murphy & Oliver, 2013). 

 

3.7 Teori 
Hermeneutiken fokuserar på tolkning och förståelse enligt From och Holmgren (2000). 

Till en början användes teorin för att tolka och förstå teologiska texter men har sedan 

utvecklats vidare och hermeneutiken används ofta inom pedagogisk forskning. Teorin 

avser att tolka och förstå vilket rimmar väl med den pedagogiska forskningen eftersom 

den ämnar studera utveckling och förändringsprocesser (From & Holmgren, 2000).  

 

Inom hermeneutiken anser man att det inte finns en objektiv verklighet, utan att 

verkligheten består av innebörder som måste tolkas för att förstås (From & Holmgren, 

2000). En grundläggande förutsättning för att förstå vår värld är vårt användande av 

språket. Orden vi använder har alltid en bakomliggande betydelse som vi tillskriver 

dem, hermeneutiken menar att språket är med och skapar vår värld (ibid.). Under 

intervjuerna har strävan funnits att vara öppen och forskaren har ansträngt sig för att 

lyssna efter vad som uttrycks med orden, inte endast de exakta ord som yttras. För att 

få fram meningen bakom orden behövde i ett antal fall forskaren be respondenterna 

utveckla vissa utsagor för att få en bättre förståelse för vad som menas. Genom hela 

studien har åtanken funnits över hur någonting förmedlas, lyssnande efter det osagda, 

för att kunna tolka och förstå intervjupersonernas mening i enighet med Vikström 

(2005). 

 

Filosofisk hermeneutik är en av de grenar som uppkommit ur den klassiska 

hermeneutiken. Filosofisk hermeneutik grundar sig på förståelse. Enligt From och 

Holmgren, (2000) krävs en förförståelse innan förståelse kan uppnås. Förförståelsen 

ger en kunskap inom människan som är historisk och situationsmässig. En människans 

historiska situation skapar människan, och skapas samtidigt under livsprocessen (ibid.).  

Förförståelse och kroppsligheten är inkarnerad i den egna kroppen. Förståelse och 

frågande hänger samman enligt Gadamer (1997). Förståelse uppnås via frågans 

avgörande och frågan måste därför ställas. Frågor är något som uppkommer och 

orsaken till att frågan uppkommer är att det tillfrågade inte överensstämt med den egna 

förförståelsen (ibid.).  Medvetandet är ett resultat av människans historia (Gadamer, 

1997). Filosofisk hermeneutik är den teoretiska referensram som använts för tolkning 

och analys av den insamlade data som framkommit i denna studie. Filosofisk 

hermeneutik valdes för att studiens syfte är att förstå de intervjuade handläggarnas 

upplevelser av forskningsfrågorna. Forskarens uppgift, som hermeneutisk forskare i 

denna studie, är att genom tolkning få en förståelse för vad metoden samtal med bilder 

innebär och om den kan vara av nytta i arbetet för handläggarna och på det sättet nå en 

förståelse för om metoden kan vara behjälplig i kommunikationen med personer som 

lider av kognitiv svikt. För att få en djupare förförståelse för handläggarna, kunderna 

som lider av kognitiv svikt samt metoden samtal med bilder så har en djupgående 
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datainsamling genomförts som finns med i studiens bakgrund. Tolkning används 

omedvetet när tecken blir oklara och hjälper därav till att uppnå förståelse enligt 

Vikström (2005). Filosofisk hermeneutik som teori växte fram under studiens gång då 

teorin är användbar för analys av insamlade data. Förförståelsen fanns hos intervjuaren 

för ämnet som behandlades.  

4 Metod 
I metod avsnittet redogörs metodval, informationssökande, bearbetning, analys av 

material och etiska aspekter. 

 

4.1 Val av metod 
Studiens syfte är att undersöka om biståndshandläggarna i en kommun anser att samtal 

med bilder är ett verktyg som är användbart i kommunikationen med personer som 

drabbats av kognitiv svikt och utredande biståndshandläggare. Kvalitativ metod har 

använts eftersom syftet kräver en datainsamling i form av intervju för att få reda på vad 

biståndshandläggarna upplever och känner kring metoden samtal med bilder. Kvalitativ 

metod passar denna studie då metoden innebär en liden del av formalisering enligt From 

och Holmgren, (2000).  Syftet är primärt förståelse och för att få svar på 

forskningsfrågorna krävs det att handläggarna beskriver vad de upplever samt deras 

tankar och åsikter kring metoden samtal med bilder (ibid.). Kvalitativ forskning syftar 

till att frambringa ett fenomens karaktär eller egenskaper (Widerberg, 2002). Tanken 

med studien är att försöka förstå och inte förklara. Stor vikt läggs vid ord och inte vid 

kvantifiering vilket kännetecknar den kvalitativa metoden enligt From och Holmgren, 

(2000). Filosofiskhermeneutik har använts som teoretisk referensram på grund av viljan 

att förstå fenomenets komplexa karaktär (From & Holmgren, 2000).   De objekt som 

studeras i denna studie tillhör samhällsvetenskapens objekt som tillskriver mening till 

det som händer och sker (Bryman, 2013). 

4.2  Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer kännetecknas av närhet mellan intervjuare och intervjuperson. 

Detta skapar enligt Holme, och Solvang, (1991) en gynnsam situation för att 

intervjuaren kan sätta sig in i intervjupersonens upplevelser och tankar och skapa sig 

en bättre förståelse för de ämnen som behandlas. Kvalitativa intervjuer används för att 

få svar på frågor som ”hur”, ”varför” och ”vad”. Denna kunskap är viktig för att förstå 

beteenden, motiv och attityder hos de personer som intervjuas. Den kvalitativa intervju 

metoden erbjuder en flexibilitet i relationen med det som undersöks och bidrar till en 

mer komplex helhetsbild (Bryman, 2013). Den semistrukturerade kvalitativa 

intervjumetoden är flexibel och ger intervjuaren frihet att ställa följdfrågor och även 

andra frågor under intervjuns gång (Bryman, 2013). Semistrukturerad kvalitativ 

intervju har använts i denna studie. En temaguide har färdigställts och används som 

intervjuguide. Det görs för att kunna ställa följdfrågor samt ge intervjupersonerna en 

chans att utveckla egna frågeställningar under intervjuns gång. Intervjuerna utformades 

efter följande teman: bakgrundsfrågor, kommunikation, fördelar med bilder, nackdelar 
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med bilder, och frågor om boxen, samtal med bilder. Det som utmärker en kvalitativ 

intervjumetod är att man följer upp de delar som personen som intervjuas delar med sig 

av som kan klargöra intervjupersonens förståelse av temat i fråga (Widerberg, 2002). 

Att utföra en studie med metoden kvalitativ intervjumetod innebär ett möte mellan två 

personer. Det uppstår ett unikt samtal mellan forskare och intervjuperson. Forskaren är 

det viktigaste redskapet i det mötet eftersom denna försöker bringa klarhet i 

intervjupersonens upplevelser, förståelse och berättelser (ibid.). 

Om de slutsatser som genereras från en undersökning hänger ihop eller inte går ut på 

en bedömning som kallas validitet. Validitet är i flera avseenden det viktigaste 

forskningskriteriet enligt Bryman, (2013).  Intern validitet innebär att det skall finnas 

en positiv överensstämmelse mellan forskarens observationer, insamlade data ifrån 

intervjuer och de teoretiska idéer som denne utvecklar (ibid.).  Extern validitet innebär 

att resultaten skall kunna generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (ibid.).  

Validitet kan uppnås på olika sätt men i en kvalitativ studie som denna så nås validitet 

genom att kunna förklara vad man mäter i sin undersökning. Detta tillsammans med 

reliabilitet som mäter hur man skall uppnå ett resultat hänger ihop och skapar 

tillsammans utrednings pålitlighet (Bryman, 2013). 

När det kommer till den kvalitativa intervjumetodens reliabilitet så är inte resultatet 

generaliserbart eftersom studier av detta slag oftast innefattar ett litet antal deltagare 

vilket gör att studien endast kan ge en insyn av hur de deltagande personerna upplever 

sin tillvaro (Bryman, 2013). Extern reliabilitet förklaras på ett förenklat sätt att en 

studie skall kunna göras om igen och få exakt samma resultat. Det är svårt att uppnå 

när de kommer till kvalitativa studier eftersom det är omöjligt att ”frysa” en social miljö 

och det unika samtalet som uppstår mellan just den forskaren och just den 

intervjupersonen som samtalar (Bryman, 2013).  Intern reliabilitet förklaras av 

Bryman, (2013) som svårt att uppnå när det kommer till metoder som innehållsanalys 

då det ofta ingår en subjektiv bedömning.  

 

4.3 Urval och tillvägagångssätt  
Intervju hölls med Eva Karlsson som är forskare på Nestor FOU som är ett forsknings 

institut i Haninge som fokuserar på forskning och utveckling om och för äldre. Eva 

Karlsson har kompetens och erfarenhet inom området kognitiv svikt och metoden 

samtal med bilder. Det första som gjordes var att skriva intervjufrågor anpassade till 

forskaren på Nestor FOU. Undersökningens första intervju hölls med Eva Karlsson. 

Det gjordes för att ta del av hennes erfarenhet och kunskap i ämnet bilder som 

kommunikationsverktyg. Biståndshandläggarna som medverkar i studien har fått låna 

en box framtagen av Nestor och som är till för biståndshandläggare tänkt att använda 

på hembesök i det ordinära boendet. Den första kontakten med de verksamma 

biståndshandläggarna skedde via ett enhetsmöte där frågan om medverkan ställdes. 

Därefter blev jag kontaktad av de handläggare som ville delta i studien per mail. Innan 

handläggarna intervjuades skickades ett informationsbrev till intervjupersonerna (se 
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bilaga 1). I brevet beskrevs deras rättigheter angående anonymitet, vad som skulle 

behandlas i intervjuerna samt rätten att avbryta intervjun och deltagandet i 

undersökningen. Informationen som skickades ut förtydligade även rätten att avbryta 

sin medverkan efter genomförd intervju (Bryman, 2013). Intervjuguiden 

sammanställdes innan intervjuerna (se bilaga 2). Intervjuerna skedde muntligen och 

spelades in med mobiltelefon. Det gjordes för att kunna gå tillbaka till materialet senare 

och kunna analysera det.  

Fördelen med att spela in intervjuerna är att ljudinspelningen fångar känslor i form av 

skratt, suckar och andra uttryck som annars skulle ha gott förlorade om det inte spelades 

in enligt Bryman (2013).  I början av intervjun när den skedde fysiskt fick 

intervjupersonerna information om anonymitet, rätten att avbryta sin medverkan och 

att inspelningen kommer att förstöras efter att den har transkriberats ännu en gång för 

att tydliggöra att deras medverkan är frivillig (Gillham, 2008). Platsen för intervjuerna 

var den verksamma handläggarens kontor. Den platsen valdes för att den intervjuade 

handläggaren skall känna sig bekväm och trygg i en miljö som de är bekant med (Kvale 

& Brinkman, 2009). Intervjuerna var olika långa men höll sig mellan 30–60 minuter 

långa. 

4.4 Medverkande Handläggare från äldreförvaltningen 
De verksamma biståndshandläggare som medverkar i studien är alla i 30 års åldern och 

har arbetat som utredande handläggare på äldreförvaltningen som minst 10 månader 

och som mest i två år. Intervjupersonerna har alla en akademisk utbildning. De flesta 

handläggare har tidigare arbetslivserfarenhet inom myndighetsutövning samt utredande 

handläggning. Alla verksamma handläggare som deltog i studien har 

arbetslivserfarenhet genom att de har arbetat med äldre personer.  Alla verksamma 

handläggare har erfarenhet av att arbeta med personer med kognitiv svikt genom 

hemtjänstarbete eller skiftarbete på särskilt boende med inriktning demensproblematik. 

 

Intervjuperson 1, som kommer att kallas Handläggare 1 i texten, har varit verksam 

längst på äldreförvaltningen av de personer som medverkar i studien. Handläggare 1 

arbetar med flera andra projekt inom äldrevård samt medverkar som utbildare av 

personal som arbetar med brukare inom äldreomsorg. 

 

Intervjuperson 2, som kommer att kallas Handläggare 2 i texten, har varit verksam 

inom myndighetsutövning på andra arbetsplatser innan den aktuella. Handläggare 2 har 

arbetat på socialförvaltningen tidigare.  

 

Intervjuperson 3, som kommer att kallas Handläggare 3 i texten, har arbetat på 

äldreförvaltningen tidigare men då inte med myndighetsutövning. Handläggare 3 har 

lång arbetslivserfarenhet inom området kognitiv svikt i form av arbete inom hemtjänst 

samt särskilt boende.  
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4.5 Bearbetning, analys och tolkning  
När de tre intervjuerna var utförda, transkriberades varje enskild intervju i ett Word 

dokument. Det gjordes i form av ordagrann återgivning av både deras svar och mina 

frågor. Det var ett tidskrävande arbete men nödvändigt. Transkriberingen gjordes för 

att kunna analysera och tolka uttryck, språk, tystnader, skratt, och sätt att tala 

(Widerberg, 2002). Kvalitativ innehållsanalysmetod användes i analyserandet av 

transkriberingarna av intervjuerna med de verksamma handläggarna. Det inbegriper ett 

sökande av teman i materialet som analyseras (Bryman, 2013). Pappersformat av det 

transkriberade materialet skrevs ut och lästes upprepade gånger av mig samt en annan 

person. Det gjordes för att upptäcka upprepningar och frambringa teman såsom: 

repetitioner, metaforer, lokala kategorier, och språkliga kopplingar. 

Understrykningspenna användes för att markera meningar som var av relevans för 

studiens syfte. Formen av bearbetning resulterade i meningsbärande enheter. För att 

bibehålla meningen i de meningsbärande enheterna, kortades enheterna ned. Det kallas 

för kodensering (Graneheim & Lundman, 2004).  

Kategorier skapades av de meningar som kodenserats och grundades på likheter och 

olikheter. De konstruerade kategorierna utgjorde mina teman i analysen. För att skapa 

struktur i analysen fick mina kategorier underteman. I slutet av analysen kommer oftast 

det förborgade innehållet fram. Det skapade en överblick av materialet och underlättade 

för att klargöra resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). Utifrån intervjuerna utskildes 

fyra olika teman; kommunikation, samtal med bilder, stress och tid och kognitiv svikt. 

Därefter påbörjades analysen med efterföljande diskussion.  

4.6 Etik 
Utbildningsdepartementet har fastställt en lag (SFS 2015:320) som reglerar hur 

forskning skall bedrivas av och på människor. Denna lag innehåller bestämmelser om 

etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt material från människor. 

Innan undersökningen startade så gav alla deltagare dem deras samtycke till att 

medverka vilket krävs för att forska enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002).   

Enligt utbildningsdepartementet (SFS 2015:320) skall alla som deltar i 

forskningsundersökningar redogöras information om att deras medverkan är frivillig 

och att de när de önskar, kan avbryta sin medverkan utan vidare förklaring. Deltagarna 

skall även få all information kring vad studien ämnar undersöka samt hur informationen 

kommer att samlas in. De här upplysningarna skall göras och ingår i informationskravet 

enligt Vetenskapsrådet (2002). Syftet med lagen (SFS 2015:320) är att skydda den 

enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning (ibid.). 

Konfidentialitetskravet innefattar att forskaren skall behandla alla uppgifter med 

respekt och konfidentialitet. Deltagare som medverkar skall inte gå att identifiera i 

studien (Vetenskapsrådet, 2002). De uppgifter som samlas in i undersökningen skall 

endast användas i studien och får inte tilldelas någon annan enligt nyttjandekravet 

(ibid.). 
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Hänsyn är tagen till dessa bestämmelser och krav för att forska enligt Vetenskapsrådet 

(2002). Kalman och Lövgren (2012) har legat till grund för de etiska överväganden som 

uppstått under undersökningen. Valet att inte benämna de verksamma handläggarna vid 

namn gjordes för att skydda deras identitet från att igenkännas av kollegor eller andra 

utomstående. Intervjudeltagarna skickades information om vad studien ämnar 

undersöka och hur det skall undersökas. Även information om att deltagandet var 

frivilligt och när som helst kunde avslutas delgavs informanterna. Samtycke 

inhämtades av alla intervjudeltagare.   

5 Resultat  
 

I kapitlet resultatdel och analysdel behandlas intervjupersonernas upplevelser av 

metoden samtal med bilder samt intervjupersonernas erfarenheter av kognitiv svikt. 

Intervjupersonernas upplevelser kopplas sedan samman med tidigare forskningsresultat 

som redovisats i bakgrunden. Filosofisk hermeneutiks betydelse växte fram under 

arbetets gång i och med att vald analysmetod var innehållsanalys. Filosofisk 

hermeneutik hjälpte till i analysen på så sätt att teorins grund är viljan att förstå och 

med insikten att jag som utför analysen har en förförståelse med mig i bakgrunden och 

likaså de intervjuade handläggarna.  Resultatet har delats in i olika teman. De teman 

som redovisas och behandlas är kommunikation, samtal med bilder, kognitiv svikt, 

stress och tid. Alla intervjupersoner som medverkar i studien har provat boxen som 

kallas för samtal med bilder. Boxen är framtagen av Nestor, som är ett forskningscenter 

som forskar inom målgruppen äldre.  

 

Samtliga intervjupersoner kunde återrapportera om de samtal med bilder som utförts 

hemma hos kunder som fungerade bra och om de som fungerade mindre bra enligt 

handläggarnas upplevda erfarenheter. När det kommer till att arbeta med personer som 

lider av kognitiv svikt berättade handläggarna att de upplever att de hembesök som 

utförs hos personer med en demenssjukdom tar längre tid. De verksamma handläggarna 

är överens om att stress är en negativ faktor både när det kommer till att få ett förtroende 

av kunden samt i att kommunicera med personer som lider av kognitiv svikt. Alla 

intervjupersoner utreder behov hos kunderna både i det ordinära boendet men även vid 

vårdplaneringar som utförs på sjukhus i syfte att utreda behov av hjälp när kunden 

återvänder till det ordinära boendet. Behovet bedöms individuellt och efter utförd 

utredning fattas det ett beslut enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

 

5.1 Förstudie hos Nestor; forskning och utveckling för äldre 
I en intervju med Eva Karlsson framkommer det att Nestor är ett forsknings institut 

som ägs av tio kommuner och som samarbetar med landstinget och forskar med 

inriktning på äldre. Eva har arbetat med många olika projekt med äldre och hon har 

bland annat varit med och tagit fram en bildbox som är anpassad för personer med 

kognitiv svikt. Den kallas för samtal med bilder.  
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Eva berättar att hon har baserat mycket av sin forskning på talking mats som är ett 

socialt företag som arbetar med hjälpmedel för personer som har svårt att kommunicera 

och deras studier. I Skottland och i andra delar av världen har man kommit längre än i 

Sverige med metoden bilder som samtalsverktyg. Det finns stöd för att bilder är ett 

fungerande verktyg i kommunikationen med personer som lider av kognitiv svikt samt 

kommunikationen med deras anhöriga. Personer som lider av kognitiv svikt upplevs få 

en chans att redogöra för sina ställningstaganden enligt anhöriga.  Arbetet med bilder 

som samtalsverktyg uppkom då Nestor arbetade med ett projekt med Haninge kommun. 

Syftet med projektet var att ta fram kommunens värdegrund. Nestor hade många olika 

work-shops för att få fram vad som är värdighet för invånarna i kommunen. De 

intervjuade många olika målgrupper men de ville även få in brukarnas åsikter. Det var 

viktigt då kommunen arbetar med IBIC som är en förkortning av individens behov i 

centrum. IBIC är framtaget av socialstyrelsen och skall stärka den enskildes 

delaktighet, underlätta samarbete, vara mer rättssäkert, göra det mer tydligt för 

utföraren vilket stöd den enskilde behöver samt göra det lättare att följa upp behov och 

mål enligt Socialstyrelsen (u.å.).  När de kom till personer på boenden eller personer 

som var aktiva i daglig verksamhet och som besvärades av kognitiv svikt, skulle 

personalen intervjua dessa personer på plats. Eva skulle skriva frågorna och då uppkom 

diskussionen om hur det skulle gå till. Personalen var till en början skeptisk och 

uttryckte en oro att deltagaren som intervjuas endast kommer att plocka med bilderna 

och bli distraherade. Analysen visade dock att personalen ansåg att metoden hade 

fungerat bra och att personalen hade lärt känna deltagarna bättre än innan.  

 

Eva och Nestor tog fram bilder och den tillhörande bakgrunds mattan som var anpassad 

för personer som besväras av kognitiv svikt. Bildboxen är utformad och anpassad för 

samtal som rör den dagliga livsföringen. Boxen är ett verktyg som kommuner och 

landsting kan köpa och använda i kommunikationen kring dessa områden med personer 

som lider av kognitiv svikt. Användaren av boxen är tänkt att vara den utredande 

biståndshandläggaren som besöker kunden i det ordinära boendet. I boxen finns det 

olika nyckelringar med bildkort. Korten är uppdelade i olika teman och de har olika 

färg. Korten går att frigöra från ringen och tanken är att ta ett kort i taget och lägga på 

den gråa bakgrunds mattan. Bilderna skapades av Nestors layoutare som tog fram 

pictogram bilderna som är med i boxen. Detta gjordes för att Nestor skulle ha 

rättigheterna till bilderna då de säljer boxen.  Nestor samarbetade med en logoped som 

är doktorand på Karolinska institutet när de tog fram boxen. Logopeden studerar bilden 

som funktion i arbetet med personer med kognitiv svikt och arbetar bland annat med 

att se hur bilder kan underlätta vid vårdplaneringsmöten enligt Eva. Logopeden var 

behjälplig med information till Nestor kring vilka färger och former som passade 

målgruppen bäst. 

 

Eva uppger att hon personligen har testat boxen och hennes uppfattning är att den var 

behjälplig på de viset att den hjälpte den enskilde att kunna koncentrera sig och hitta 

tillbaka till samtalet. En annan faktor var att bilderna kunde skapa nya associationer 

och långa berättelser till varje bild. Detta är positivt när det kommer till att lära känna 
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den enskilde som person, dock kan det vara en negativ faktor då tiden som 

biståndshandläggaren har oftast inte finns i den mån som behövs för att kunna lyssna 

klart på alla berättelser. Under undersökningsperioden återrapporterade personalen som 

hade provat boxen att bilderna kan väcka minnen och de fick en ny syn på den enskilde. 

Stress är negativt i samband med samtal med personer med kognitiv svikt enligt Eva 

eftersom den enskilde oftast kan koncentrera sig korta stunder och om handläggaren är 

stressad finns risken att den enskilde tappar lusten till samtalet. 

 

Målgruppen för boxen är enligt Eva personer som inte är så långt gångna i sin kognitiva 

svikt. När de var i undersökningsperioden framkom det att även personer som inte led 

av kognitiv svikt ansåg att bilderna var behjälpliga på så sätt att det var enkelt att hitta 

tillbaka till samtalsämnet berättar. När det kommer till användningen av boxen 

upplevde Eva själv och många andra med henne att man måste prova boxen några 

gånger för att få nytta av den. Det finns en oro när man skall använda boxen att den 

enskilde skall reagera med ilska och känna sig nedvärderad. Det är bra att öva innan 

man som handläggare tar med sig boxen på hembesök. Risken finns att om man som 

handläggare känner sig otrygg med metoden, känner den enskilde av detta och reagerar 

negativt. Handläggaren måste vara uppmärksam och avväga om personen som sitter 

framför handläggaren kan tänkas vara rätt person för metoden eller om personen kan 

tänkas känna sig förolämpad av metoden. Detta kan man omöjligt veta innan men ofta 

märker man som erfaren handläggare av om stämningen känns rätt. Fungerar inte 

bilderna, lägger man bara bort dem. Det är viktigt att berätta varför man använder 

bilderna. Tar handläggaren bara fram dem, kan reaktionen bli negativ. Bäst är det att 

berätta för den enskilde att bilderna är ett hjälpverktyg både för den enskilde men också 

för den utredande biståndshandläggaren. Detta kan skapa mer vilja att prova metoden. 

 

Eva berättar att 99,9% av materialet är gratis för kommunerna som äger Nestor men att 

boxarna blev ganska dyra att ta fram vilket gör att även ägarkommunerna får betala för 

dem. Dock är priset endast ett produktionspris. Detta kan medföra att alla handläggare 

inte har en egen box men att det möjligtvis finns ett par boxar på varje förvaltning. 

Bilder kan säkerligen användas mer i arbetet med personer som lider av kognitiv svikt 

tror Eva. Socialstyrelsen arbetar på att personer med kognitiv svikt skall få mer 

delaktighet i hur deras liv skall se ut. Personer med kognitiv svikt kommer sällan till 

tals och det behövs ett enklare sätt att kommunicera. Oftast representeras den enskilde 

av en anhörig eller vårdpersonal och risken finns att den enskilde inte hinner eller kan 

uttrycka sina åsikter. Tanken är att boxen skall underlätta hembesöken och att den 

enskilde skall komma till tals. 

 

5.2 Kommunikation med personer som lider av kognitiv svikt 

5.2.1 Samtal  
Det upplevs av alla handläggare som intervjuats i denna studie att det är svårt att hitta 

rätt kund för materialet. Samtalet beräknas ta längre tid och handläggarna tänker ofta 

igenom samtalet innan de börjar. Samtalet påverkas på så vis att när handläggarna skall 

samtala med en person som lider av kognitiv svikt krävs det mer tålamod och ökad 
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förståelse för att bli avbruten berättar de. En del av handläggarna berättar att de upplever 

att de kan känna sig usla på vissa samtalsmetoder som till exempel att bemöta någon 

som känner sig kränkt. 

 

”alltså det kan ju handla om att jag som biståndshandläggare behöver fler metoder att 

samtala om skamliga saker, men jag menar det är en hel vetenskap i sig ” (Handläggare 

2) 

 

Handläggarna brukar tänka extra noga på att se personer som lider av kognitiv svikt i 

ögonen. Det görs för att stärka personens känsla av att vara frisk genom att bortse ifrån 

de saker som personen gör som kan verka socialt fel och hon anstränger sig för att 

validera de känslor som kan uppkomma under samtalet.  

Det upplevs att de känns viktigt att låta personen få känna. Ofta har personer som lider 

av kognitiv svikt många känslor och ett snabbt förlopp av känslor. Samtal med kunder 

som lider av kognitiv svikt är svåra på så sätt att det är svårt att veta vad de egentligen 

vill säga. Handläggarna försöker använda sig av så mycket humor i samtalen som 

kunden tillåter. De tror att ett skratt åt allt tokigt som kan hända gör att det kanske kan 

kännas lite bättre i magen en stund för personen med kognitiv svikt. Handläggarna 

försöker att lätta upp stämningen i samtalen i den mån det går för att kunden skall öppna 

upp och känna sig trygg i samtalet.  

 

”ja, det är klart att man kan skoja till det ibland, med värme och omtanke då” 

(Handläggare 2) 

 

5.2.2 Koncentration 
I samtal med äldre personer som lider av demenssjukdomar uttrycker handläggarna att 

det ofta är problematiskt. Det som sägs vara mest problematiskt under samtalet är att få 

personen som lider av kognitiv svikt att kunna fokusera på ämnet och hålla sig inom 

ämnets ramar. Många gånger svävar kunderna ut i andra tankar eller andra 

samtalsämnen.  

 

”vi kan sitta och prata om hur det går att klä på sig på morgonen och plötsligt så kan 

kunden starta en livad debatt om varför jag är där och vem jag är” (Handläggare 3) 

 

Ovan beskrivs ett exempel på hur samtalet kan avbrytas från ämnet och hur fokus kan 

hamna på varför samtalet äger rum.  Oftast inte stör inte detta handläggarna personligen 

men om de själva är stressade kan de själva ha svårt att åter minas vad det var de 

samtalade om. Upplevelsen för handläggarna var att det var lättare att hitta tillbaka till 

det berörda ämnet med hjälp av bilderna. Anhöriga anses vara både en resurs och en 

börda i vissa sammanhang. De anhöriga kan komma med värdefull input och hjälpa 

kunden att komma vidare i samtalet. Anhöriga kan tala till kunden på ett annorlunda 

sätt än vad handläggaren kan. När det kommer till frågorna som ställs berättar 

handläggarna att de brukar försöka tänka på att ställa så slutna frågor som möjligt. De 

anstränger sig för att inte ställa flera frågor i samma mening för de upplever att det blir 
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för svårt för kunden att hantera. De ställer inte frågor som kunden inte kan hantera. Till 

exempel, skulle de inte fråga kunden saker som kräver att minnet är i bruk. 

Handläggarna skulle fråga kunden om kunden minns när de sågs sist till exempel. 

 

man håller sig borta från klyschorna som alla vet att man skall hålla sig borta ifrån, 

jag tycker inte man får något svar om man ställer en öppen fråga. Man får ställa 

den stängd åt båda hållen för att se vad den enskilde mest vill (Handläggare 1) 

 

Handläggarna brukar prata extra långsamt om de upplever att kunden visar tecken på 

stress. Syftet med det är att skapa trygghet och att kunden ges tid att uppfatta vad de 

sagt samt att hinna reflektera över frågan.  

 

5.3 Samtal med bilder 
Under hembesöken som handläggaren utför utan bildboxen säger handläggarna att de 

tror att bilderna kan komma till nytta för rätt kund. Handläggarna berättar att när de 

provat bilderna har de haft både positiva reaktioner och resultat men också negativa. 

De gånger bilderna inte har fungerat, tror handläggarna att det har varit på grund av att 

kunden har varit för långt gången i sin kognitiva svikt. Handläggarna säger alla att 

bilderna, i de fall kunden inte var för långt gången i sin demenssjukdom, hjälpte till att 

strukturera upp samtalet och de skapade tydliga ingångar och avslut på ämnen. 

Handläggarna berättar att bilderna hjälpte kunden att fokusera och även att få samtalet 

mer tidseffektivt. Bilderna upplevs som pedagogiska och att de hjälpte handläggarna 

och kunden att få struktur i samtalet.  Bilderna i sig var för många. En del av bilderna 

upplevde handläggarna vara onödiga men samtidigt anses det som positivt att det finns 

många bilder att välja på. Handläggarna säger att de skulle ha med sig bilderna oftare, 

om de inte behövde ta med sig alla och hela boxen. Det skulle ta för lång tid att bläddra 

bland alla bilder. Handläggarna berättar angående att presentera boxen på ett bra sätt 

att de valde att säga att metoden var något som handläggarna provade hos alla kunder 

för att avdramatisera situationen. Det är viktigt att handläggaren som skall utföra 

metoden känner sig trygg med den själv. Om handläggaren själv tycker att det är en 

barnslig metod så skiner det igenom.  

 

”och sen är det ju såhär, ju tryggare du som handläggare är i det, ju tryggare blir det” 

(Handläggare 3) 

 

Bilderna kan vara ett redskap om man hittar rätt person, om bilderna var mindre 

otympliga samt om handläggaren känner sig bekväm med metoden. Bilderna kan säkert 

hjälpa till att styra samtalet vidare även för anhöriga men bilderna kan också vara ett 

komplement till anhöriga om de inte finns i kundens liv. I de fall då handläggaren inte 

riktigt litar på anhöriga och verkligen behöver veta vad kunden själv vill men inte kan 

kommunicera på traditionellt vis kan metoden verkligen vara till nytta. Handläggarna 

berättar att bilderna kan vara bra i de fall då kunden inte vill tala om personlig hygien 

till exempel. De säger att för vissa individer är det för intimt och då kanske bilder kan 

hjälpa på så vis att kunden inte behöver forma orden. Handläggarna berättar att de 
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tycker att bilderna är klara och tydliga i layouten och att de hade kunnat tänka sig att 

ha dem med på deras hembesök om boxen inte var otymplig. 

 

chansen är ju större att man hade haft med sig boxen då, om det var lättare att 

kunna dra upp den om man märker att man inte kommer någonstans i utredningen. 

Chansen är större att ha dem med jämt om det var smidigt (Handläggare 1) 

 

Det bästa skulle vara om det fanns 6 standardbilder som låg i en plastficka tillsammans 

med den gråa bakgrunden. Det skulle göra så att det inte märks att bilderna är med och 

om handläggarna kan ha dem i sin pärm skulle de säkerligen använda dem oftare. 

Möjligen kan själva boxen inge en känsla av att man skal lägga pussel och att det 

möjligen skulle kunna få kunden att känna sig kränkt. Handläggarna berättar att boxen 

samtal med bilder är det första verktyget de har stött på anpassat för personer med 

kognitiv svikt. De har alla upplevt många kunder förstå vad de talar om och att de kan 

tro att kunden kan redogöra för sina ställningstaganden, men sedan uppkommer något 

som gör att de kan misstänka att personen inte förstår. Då upplevde Handläggarna att 

bilderna kunde hjälpa till att avslöja bristen på förståelse. 

 

men om du då ställer en kontrollfråga, typ. Vart brukar du ställa dammsugaren när 

du är klar? Om då kunden svarar uppåt väggarna så vet du vart du ska lägga ribban 

i det fortsatta samtalet. (Handläggare 2) 

 

Handläggarna säger att det är väldigt svårt att hitta rätt individ som skall passa för 

bilderna. De berättar att i en del av deras möten blev kunden förnärmad. Handläggarna 

beskriver vissa kunder som om kunden växlade mellan klarhet och desorientering. 

Kunden han svänga ett antal gånger under samtalet men att bilderna hjälpte för en stund. 

Kunden kunde bli arg och uttryckte ett missnöje med metoden och att den var löjlig. I 

dessa fall förklarade handläggarna att bilderna är ett hjälpmedel och att de kommer att 

plocka bort dem. Handläggarna bekräftade för kunden att det är den enskilde som 

bestämmer. I de fallen bekräftade handläggarna kundens känsla av oro och använde 

inte boxen mer i det samtalet. Handläggarna berättar att de förklarar för kunder som de 

upplever känna oro över att metoden skulle kunna uppfattas som barnslig att det är ett 

forskningsprojekt. De bemötte känslan och bekräftade den. Ibland upplevde 

handläggarna att de behövde underlätta situationen. 

 

”här har vi en metod som man har forskat på och som kan underlätta för vuxna 

människor att samtala bättre. Ja, eller bekräfta känslan och erbjuda en alternativ 

tolkning.” (Handläggare 2) 

 

Handläggare 2 berättar att i ett av hennes möten led kunden av kognitiv svikt samt 

dövhet. Hon berättar att hörselhjälpmedel fungerade mycket dåligt och att bilderna hade 

fungerat mycket bra i denna situation.  

 



22 
 

”hon kunde prata så vi kunde använda både skrift och bilder i och med boxen och det 

var skitbra! Det var jätte, jättebra!” (Handläggare 2) 

 

Handläggarna berättar att de märkte att bilderna hjälpte att hålla en röd tråd, att 

fokusera, hålla koncentrationen och inte försvinna bort i andra tankar. Handläggarna 

upplever att det kan vara den största fördelen med boxen. Handläggarna berättar att 

boxen och bilderna gjorde det lättare att vägleda samtalet och att det föll sig naturligt 

att peka på en bild och påminna kunden om att det var det specifika området de talade 

om. De berättar att för koncentrationen och fokus var metoden väldigt bra och de 

upplevde det som om kunden kunde utveckla sina svar mer med hjälp av att titta på 

bilden de talade om.  

 

”jag fick en liten näs knäppare själv, en sån här bra struktur har jag vanligtvis inte i 

mina samtal.” (Handläggare 2) 

 

Handläggarna uppger att de inte använde alla bilder i boxen men att det faktum att de 

var uppdelade i olika livsområden var mycket hjälpsamt. Handläggarna säger att 

samtalet kunde flyta på smidigare och att de kunde skapa tydligare avslut och starta nya 

samtalsämnen lättare genom att byta bilden. Bilderna hjälpte även handläggarna i att 

minnas vad det var de talade om. Bilderna är väldigt tydliga och det är positivt att Nestor 

har anpassat bilderna så att de skall fungera för målgruppen. Handläggarna berättar att 

bildernas form är enkel och att de kan göra komplicerade saker väldigt enkla. De 

upplevde att det var väldigt många bilder och att de inte använde sig av alla bilder under 

samma besök. Handläggarna anser att man får följa med i samtalet och se vilka luckor 

som behövs fyllas i.  

 

Om man märker att hemmet är i ordning och kunden inte uttrycker att det finns 

några problem i hemmet så behöver man inte lägga så mycket krut på det. Då kan 

man prata om budget, myndighetskontakter eller personlig hygien istället 

(Handläggare 2) 

 

Handläggarna tror att bilderna kan vara en möjlighet. Handläggarna tror att bilderna 

kan vara väldigt användbara för personal som arbetar på boenden. Om personalen har 

mer tid där, kan de få väldigt mycket information tror handläggarna. Information som 

till exempel kundens bakgrund och intressen. Bilderna fungerar både på gott och på 

ont. Handläggarna berättar att de tror att bilderna kan väcka upp minnen som man 

kanske inte vill minnas. Trauman och så vidare. Handläggarna berättar att bilderna 

fungerade bra på personer som var tidigt i sin demenssjukdom. De personerna upplevde 

handläggarna kunna hitta tillbaka till ämnet lättare och bilderna öppnade upp samtalet. 

Det framkom information om saker som bilderna inte talade om. Det upplevs som både 

positivt och negativt. Handläggarna upplevde det som positivt i den bemärkelsen att de 

fick lära känna kunden bättre och som negativt i den bemärkelsen att de inte hade tiden 

till att lyssna på alla minnen som kom upp till ytan. Bilderna hjälpte Handläggarna att 

avslöja på vilka områden kunden inte förstod vad de talade om. 
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”jag la fram bilden på en person som dammsuger och kunden sa att hon inte längre 

kunde gå ut och dansa men att hon gärna gjorde det förr i tiden” (Handläggare 3) 

 

Personer som var för långt gångna i sin svikt fastnade i bilderna och kom inte vidare. 

De personerna plockade med bilderna och tittade ut genom fönstret och försvann in i 

en annan väld. 

 

5.4 Stress och tid 
När det kommer till tid för hembesöken berättar alla handläggare som intervjuats om 

att de hembesök som de utför hemma hos personer i det ordinära boendet tar längre tid. 

Alla intervjuade handläggare är även överens om att stress är negativt i samband med 

samtal med äldre personer som lider av kognitiv svikt. Handläggarna berättar att de kan 

känna stress ofta i sitt yrke. Vidare berättar de att de avsatte mer tid till sina besök med 

bild boxen för att verkligen kunna ge kunden tid. På frågan om handläggarna tror att 

stress kunde påverka kommunikationen med personer som lider av kognitiv svikt 

svarade de alla ja. 

 

Den får inte det! Den ska inte de! Men din fråga är ganska viktig. Den ringar in 

att, eller vi har massor av kunskap vad jag förstår om kognitiv svikt och äldres 

behov som vi inte förmår omsätta i praktiken för att vi inte har den tiden 

(Handläggare 2) 

 

Handläggarna berättar att de avsätter mer tid om de vet eller märker att den enskilde 

lider av någon slags demenssjukdom. Dock har de inte all den tid som den enskilde 

oftast behöver. Handläggarna uppger att de inte kan sitta i flera timmar som det kanske 

kan behövas för att kunna ge kunden den tid som den behöver. De säger att de tar tid 

eftersom kunden som lider av kognitiv svikt ofta bara kan koncentrera sig korta stunder 

och kanske behöver en paus och så vidare.  Handläggarna uppger att kanske skulle 

bilder kunna hjälpa till att få samtalen mer tidseffektiva på så vis att de skulle kunna bli 

mer effektiva för att bilderna ger kunden och handläggarna ett klarare avslut och lättare 

att påbörja ett nytt ämne. Det blir inte lika mycket småprat emellan ämnena. 

Handläggarna är överens om att stress absolut påverkar kommunikationen negativt. 

Både om de själva är stressade eller om kunden känner sig stressad av det faktum att 

kunden inte kan förklara vad kunden menar.  

 

”stress kan nog också göra att kunden som lider av en demenssjukdom kan tänkas bli 

lättare ilsken” (Handläggare 3) 

 

Handläggarna berättar att de brukar planera in utökad tid när de är medveten om att 

kunden lider av kognitiv svikt i förväg. De säger att inte kan använda boxen samtal med 

bilder på alla kunder med en demenssjukdom för den tiden finns inte. Men i specifika 

fall säger de att de skulle ta sig den tiden. När handläggarna känner att de verkligen inte 

kommer någonstans i kommunikationen tar de sig den tiden som behövs. 
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”jag tar mig den tiden, jag har igen det sen hela vägen. Om man ger dem tid i början så 

skapar man förtroende. Man tjänar igen det i hästlängder sen. Man bygger upp en 

trygghet” (Handläggare 1) 

 

5.5 Kognitiv svikt 
Handläggarna berättar att de ofta har upplevt personer som besväras av en 

demenssjukdom som ledsna i ett tidigt skede. Ilska är också en vanlig känsla säger de. 

En handläggare berättar att hon känner av deras sorg. 

 

”de vet inte längre vem de är. Frustrerade av att inte kunna säga vad de vill. Ja, som att 

vara fast i ett skal som inte längre gör som man vill” (Handläggare 3) 

 

Handläggarna har gått interna utbildningar hos den lokala demenssamordaren och att 

en del av dem även arbetar med kravmärkt yrkesroll. De berättar att man skall ha ganska 

mycket på fötterna om kognitiv svikt för att arbeta med det. Handläggarna försöker ta 

de viktigaste delarna av samtalet och det mest vitala för utredningen i början av mötet. 

Handläggarna uppger att personer med demenssjukdomar oftast blir trötta fort. De 

upplever att det kan bero på att de får anstränga sig så pass hårt att hänga med i samtalet 

och när det har gått en stund, måste de kanske ta en paus. 

 

”ja man kan inte ha mötena så långa, för om man vill ha några kloka svar så försöker 

man få med det viktigaste i början innan personen blir för trött” (Handläggare 1) 

 

Handläggarna säger att de upplever att personer som besväras av kognitiv svikt till 

antalet är stort och att de säkerligen kommer att behöva fler resurser i framtiden. 

 

”men man behöver kunskap för att veta hur man skall bemöta, vad man kan förvänta 

sig i ett samtal och hur man skall formulera sig” (Handläggare 2) 

 

5.5.1 Skam över sjukdomssymtom  
När frågan om personer som lider av kognitiv svikt kan tänkas känna skam eller rädsla 

över hur de mår och beter sig, säger handläggarna att de har alla upplevt att personer 

med en demenssjukdom försöker gömma sina symtom. Handläggarna beskriver 

personer som är i ett tidigt stadie i den kognitiva svikten som väldigt skickliga att 

gömma deras brister.  

 

Handläggarna berättar att de i början när de började att arbeta med personer med 

kognitiv svikt kunde vara på ett hembesök hos en kund och tro att personen är med på 

vad de pratat om, och när de börjar avrunda mötet kunde kunden fråga varför 

handläggaren var där nu igen. Handläggare 3 berättar att hon tror att den generation 

som är äldre just nu har svårare att ta emot hjälp.  
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den generation som är pensionärer just nu är ofta motvilliga till att ta emot hjälp. 

Jag tror att de kan bero på att den generationen växte upp med att hemtjänst var en 

välgörenhet. Innan kommunen tog över hemtjänsten så var ju hjälp i samhället 

något som kyrkan utförde och man såg lite ner på dem som inte kunde ta hand om 

sig själva tror jag (Handläggare 3) 

 

Handläggarna säger att det är många kunder som de har besökt som har försökt att 

gömma att den kognitiva förmågan har börjat svikta. De berättar att de kan hända att en 

anhörig till den person som drabbats av svikt kan säga saker som; att hon inte kommer 

att märka av svikten någonting. Handläggarna märker av en svikt ganska snabbt. De 

säger att de oftast ser igenom den fasaden ganska snabbt men samtidigt vill de inte riva 

kundens fasad. Handläggarna uppger att de inte på något sätt vill göra den enskilde 

obekväm i samtalet. Det var svårare att se en kognitiv svikt i början som handläggare. 

 

”jag gick ju på några nybörjarmissar i början där jag inte insåg vidden av problemet. 

Jag tror att många vill gömma sin svikt men det är ju som för vem som helst, man vill 

kompensera för en funktionsförlust” (Handläggare 1) 

 

Handläggarna berättar att de tror att människor över lag lär sig att anpassa livet och 

tillvaron kring de problem man har. De säger att de personer som de har träffat verkar 

kompensera deras nedsättningar på ett sätt så att omgivningen inte skall se hur illa det 

är och ibland saknar kunden helt sjukdomsinsikt själv. Då blir et mer uppenbart för 

handläggaren att se där det och brister. Handläggarna säger att personer som är i ett 

tidigt skede och inte har någon sjukdomsinsikt alls kan tänkas vilja gömma deras 

nedsättningar mer än en person som kommit längre in i svikten. Handläggarna säger att 

när det gäller att känna skam, beror det på vilka tidigare erfarenheter, stöd av socialt 

nätverk, psykologiska förutsättningar och fysiska förutsättningar kunden har.  

 

”men jag tror att skam är där hos alla människor oavsett om du är äldre, 

funktionsnedsatt eller överfunktionell. Alla har bara skammen med sig på olika sätt tror 

jag. Det är ett mänskligt sätt att vara” (Handläggare 2) 
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7 Diskussion 
 

I diskussionsavsnittet tydliggörs och diskuteras de viktigaste punkterna som framkom 

i analysen. Diskussionen innehåller resultatdiskussion där resultatet av datainsamlingen 

kopplas till tidigare forskning inom ämnet i bakgrunden. Sedan följer metoddiskussion. 

Där analyseras vald metod och tillämplighet. Därefter redovisas varför denna studie 

tillhör disciplinen pedagogik. Diskussionen avslutas med slutsats där hela studien 

sammanfattas. Syftet var att undersöka om bilder som kommunikationsverktyg kan 

tänkas hjälpa biståndshandläggare i kommunikationen med personer som lider av 

kognitiv svikt, och därmed har svårt att uttrycka sig i sin kontakt med 

biståndshandläggare och äldreförvaltningen.  Resultatet enligt handläggarna var att 

bilder i huvudsak var behjälpliga i kommunikationen med personer som lider av 

kognitiv svikt. Handläggarna upplevde att Nestors box samtal med bilder påverkade 

kommunikationen på så vis att den skapade tydliga ingångar och avslut på ämnen som 

skulle behandlas samt att kunder som led av kognitiv svikt kunde koncentrera sig bättre 

genom att kunna titta ner på bilden och inte behöva fråga vad det var man diskuterade.  

Handläggarna uppger att de skulle kunna vara möjlig att använda sig av metoden samtal 

med bilder om formen på boxen skulle anpassas efter deras behov. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är uppdelad i fyra olika teman för att underlätta analysen av 

resultatet samt en diskussion kring vald teori.  

 

7.1.1 Filosofisk hermeneutik 
Hermeneutiken tenderar att vara deduktiv eftersom den utgår ifrån en förförståelse. 

Dessutom var det rimligt att använda hermeneutiken. Utgångsläget var att genom 

tolkning få en förståelse för vad metoden samtal med bilder innebär och om den kan 

vara av nytta i arbetet för handläggarna och på det sättet nå en förståelse för om metoden 

kan vara behjälplig i kommunikationen med personer som lider av kognitiv svikt. 

Svårigheterna med att genomföra en hermeneutisk studie är att det är en öppen och bred 

metod som därför kan upplevas som svår att kontrollera (Bryman, 2013). 

Hermeneutiken saknar klara riktlinjer för hur tolkningsprocessen skall genomföras och 

det medför att forskaren analyserar den insamlade datan för sträva fram till en 

innehållsrik och sammanhängande tolkning. Tolkningen av den insamlade datan var 

genomförbar eftersom forskaren lagt focus på teorin och lät den växa fram under 

arbetets gång i enlighet med Vikström (2005). Hermeneutikens öppenhet har 

genomsyrat hela studien. Materialet har styrt forskaren. På det sättet kunde olika 

avgränsningar göras och därmed en successiv anpassning för att uppnå en fördjupad 

förståelse för fenomenet som studeras i enighet med From och Holmgren (2000). 

 

Kvalitativa intervjuer ligger till grund för den insamlade data som har tolkats och 

analyserats. Innan intervjuer hölls så granskades tidigare forskning i form av 

facklitteratur, artiklar, akademiska studier, aktuella lagar samt rapporter. Då filosofisk 

hermeneutik är utformad för tolkning eller förståelse enligt Gadamer, (1997) upplevdes 
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den valda teorin lämplig för tolkning av tidigare vetenskaplig bakgrunds datainsamling. 

Intervjuer bygger på frågor och svar. Under urvalet låg filosofisk hermeneutik som 

grund. Viljan att förstå skapar frågor. Inom filosofisk hermeneutik ämnar forskaren 

förstå vad det är som visar sig i resultatet och vad det innebär? Den utvalda teoretiska 

referensramen visade sig vara av nytta på så vis att tolkning och analys kunde grundas 

i förståelsen att tolkningen påverkas av forskarens historia och medvetande. På grund 

av det reflekterades det noga under analysens gång över vad som var egen tolkning och 

egen historia samt vad som var relevant att redovisa för studiens syfte. Filosofisk 

hermeneutik anser att tolkning av data sker genom människans medvetande (Gadamer, 

1997).  

 
 

7.1.2 Stress, oro och skam  
Fynden i denna studie visar att handläggarna som intervjuats upplever att bilder kan 

vara en tillgång i kommunikationen mellan handläggare och kund. Handläggarna 

berättar alla att kunder som lider av kognitiv svikt reagerar på och hanterar stress på ett 

negativt sätt. Att stress påverkar personer med kognitiv svikt negativt vittnar även 

Murphy, Place och Gillespie (2012) om i deras studie där de undersöker hur metoden 

Talkning mats fungerar som kommunikationsverktyg. Studien visar att stress hos den 

demenssjuke samt hos anhöriga påverkar kunden på ett sätt som gör att kunden blir mer 

lättretlig och stänger ner viljan att samtala (ibid.).  Skam och oro upplever alla 

intervjuade handläggare vara närvarande hos de kunder som fortfarande är medvetna 

om att de är sjuka. Att vilja gömma det faktum att livet inte längre fungerar som det 

gjorde innan är vanligt enligt handläggarna. Heap (2006) beskriver att personer som 

lider av demens eller Alzheimers sjukdomar har olika symtom vid olika tidpunkter och 

olika förlopp men nästan alla går igenom en fas då man märker själv att man börjar 

glömma saker, till exempel namn eller tappar vissa funktioner. Det försöker man som 

oftast gömma. Det handlar ofta om förnekelse, skam och hopplöshet hos den enskilde 

(ibid.).  Det kan hända, och då speciellt i början som handläggare att personen som lider 

av kognitiv svikt kan lyckas undanhålla det till en start men efter ett tag in i samtalet 

blir det oftast uppenbart enligt handläggarna. Den informationen bekräftas av 

Demenscentrum (2014) där det beskrivs att en person som lider av kognitiv svikt ofta 

förnekar att de är sjuka inför sina anhöriga samt andra personer. 

 

7.1.3 Kognitiv svikt 
Patienter som lider av en demenssjukdom upplever handläggarna gynnas av samtal med 

bilder om de är i ett tidigt skede i sin kognitiva svikt. När det kommer till kunder som 

har kommit längre i sin sjukdom vittnar handläggarna att bilderna blir ett hinder snarare 

än en tillgång. Kunder som var långt gångna i svikten fastnade i bilderna och kom inte 

vidare enligt handläggarna. Många kunder som var långt gångna kunde i vissa fall tala 

om bilden men trodde att den föreställde något helt annat vilket kunde skapa oro och 

dåliga minnen kunde väckas till liv enligt handläggarna. Denna problematik bekräftas 

här i resultatet med grunden i förstudien med Eva Karlsson som beskriver att kunder 

som lider av kognitiv svikt ofta kan fastna i bilderna om de är för långt gångna i sin 
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svikt. Resultatet är övergripande positivt när det kommer till bilder som samtalsmetod 

med rätt kund som handläggarna uttrycker det. Handläggarna beskriver rätt kund som 

en person som är tidig i sin kognitiva svikt och som inte förnärmas av bilderna vilket 

bekräftas av tidigare studier ((Hyrkäs, 2010; Dahlkwist, 2012; Murphy & Oliver, 2013; 

Feil, 1994). 

 

Handläggarna uppger att när det kommer till att samtala med kunder som lider av 

kognitiv svikt försöker de att ställa så slutna frågor de kan. Öppna frågor skapar endast 

förvirring och det kan leda till att kunden blir arg enligt handläggarna. Enligt 

Dahlkwist,(2012) så bör kommunikationen i form av frågor hållas på en enkel nivå för 

att personer som lider av kognitiv svikt skall kunna ge respons.  Samtalen försöks hållas 

så korta som möjligt på grund av att kunder med en demenssjukdom inte kan 

koncentrera sig lika länge som en person som inte lider av kognitiv svikt berättar 

handläggarna. För att människor skall kunna kommunicera på ett smidigt sätt, behöver 

vi koncentrera oss. Personer med kognitiv svikt brister i koncentrationen. Det blir 

svårare och svårare att hålla sig till ämnet och de svävar ofta ut i andra samtalsämnen 

(Dahlkwist, 2012). Handläggarna säger att de brukat börja att fråga om de saker som är 

viktigast för utredningen för att kunden kan bli trött och inte orka prata mer. Att 

personer som lider av kognitiv svikt har svårt att koncentrera sig längre stunder 

bekräftas av Heap, (1995) där man uppger att personer med svikt brister i 

koncentrationen. Det blir svårare och svårare att hålla sig till ämnet och de svävar ofta 

ut i andra samtalsämnen. Personer med demenssjukdom och annan kognitiv svikt kan 

bara koncentrera sig korta stunder. Omgivningen och egna tankar kan ta över och 

personen blir splittrad och distraherad (ibid.).   

 

7.1.4 Samtal med bilder som kommunikationsverktyg  
Alla handläggare har förklarat för kunderna på deras hembesök, där de har testat boxen 

samtal med bilder, i början av samtalet att det är ett forskningsprojekt och att kunden 

kan vara med och hjälpa andra personer i samma situation. Handläggarna upplever det 

som om kunden blev lugn och trygg med att prova bilderna efter att de hade yttrat den 

informationen. Det bekräftas i förstudien hos Nestor FOU att det kan vara till nytta att 

tala om för kunderna i början av samtalet att verktyget samtal med bilder är till för både 

handläggare och kund. Detta skapar enligt Nestor FOU en trygghet hos kunderna att 

våga prova metoden. Att handläggarna har informerat kunderna i början av samtalet i 

hopp om förståelse för metoden verkar enligt handläggarna själva skapat trygghet och 

vilja till att samtala. Kommunikationen är det viktigaste för ett fungerande samarbete 

mellan kund och handläggare. Om inte handläggaren anstränger sig för att hitta en väg 

till att kunna kommunicera, drabbas kundens bestämmanderätt (Hyrkäs, 2010). 

Handläggarna har också uttryckt till kunden att metoden samtal med bilder är till lika 

mycket för handläggaren som för kunden. När bilderna har använts hos rätt kund som 

kunde förstå dem, uppger handläggarna att bilden har varit behjälplig på så vis att den 

fick både kunden och handläggaren att snabbare komma tillbaka till insatsen som de 

diskuterade. Även anhöriga kunde bli påminda om vad man diskuterade genom att titta 

på bilden som låg uppe för tillfället. Bilderna gjorde också att kunden kunde fokusera 
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på vad det var de talade om genom att titta ner på bakgrunden och bilden. Enligt 

Murphy, Place och Gillespie (2012) så skapar bilderna som ligger på en bakgrund 

anpassad för att kunna koncentrera sig på en bild i taget klarhet även för den som talar 

med personen som lider av kognitiv svikt. Handläggarna säger att bilderna snabbt kan 

avslöja en person som är i ett tidigt stadie i sin sjukdom. Att metoden att samtala med 

bilder inte fungerar optimalt på personer som är för långt gångna i sin svikt skriver 

(Murphy & Oliver, 2013) om i sin rapport. Murphy har erfarenheten av att de personer 

som är för långt gångna, fastar i bilderna och samtalet löper inte på utan samtalet fastnar 

ofta i en bild. (ibid) Kunden kan ha en väl organiserat hem och yttre och oftast 

misstänker handläggarna då inte någon svikt. Om handläggaren lägger fram en bild på 

en person som duschar och det står dusch under bilden och kunden uttrycker oro för att 

personen på bilden har varit för länge i solen och måste gå in för att inte bränna sig, kan 

handläggaren ställa fler frågor som kan bekräfta att kunden inte förstår säger 

handläggarna.  

 

Hur handläggarna hanterar avslöjandet av svikten är vital. Hyrkäs, (2010) skriver i 

hennes studie om vårdpersonal som arbetar med personer som lider av olika 

demenssjukdomar och där framkommer det att vårdpersonalen får en bättre kontakt 

med patienten om vårdpersonalen visar patienten ödmjukhet och respekt. Bilderna fick 

kunden att öppna upp sig och tala om både den berörda bilden men också om andra 

saker (ibid.). Det var positivt i den bemärkelsen att handläggarna fick lära känna 

kunderna på ett djupare sätt och att handläggarna kunde diskutera ett ämne i taget.  

Att metoden att kommunicera med hjälp av bilder kan fungera i brist på andra sätt att 

kommunicera finns det stöd för enligt förstudien som gjordes med Eva Karlsson som 

arbetar på Nestor FOU samt ((Hyrkäs, 2010; Dahlkwist, 2012; Murphy & Oliver, 2013; 

Feil, 1994). I förstudien med Eva Karlsson som arbetar på Nestor FOU fick man positiv 

respons hos personer som inte kunde kommunicera på traditionellt vis. De drabbade 

och deras anhöriga kände enligt tidigare studier Murphy & Oliver (2013) att personen 

som inte kunde tala eller på andra sätt inte kunde redogöra sina ställningstaganden fick 

en röst. Det bekräftas också i förstudien med Nestor FOU. Dessa personer fick en 

möjlighet att vara med i beslut som rörde dem själva (Blomberg, Johansson, & 

Karlsson, 2009)  

 

Enligt handläggarna var det negativa att bilderna kunde uppbringa tidigare trauman och 

dåliga minnen samt att handläggarna inte hade den tiden som kunden krävde för alla 

sina berättelser. Många äldre bär på tidigare trauman och sorg är vanligt. Personer som 

bär på sår sedan tidigare behöver prata om dem, bekräftas det av Heap (1995) som 

skriver att de personer som bär på trauman ofta återkommer till dem på äldre dagar. Att 

lämnas ensam med svåra minnen är inget att rekommendera (ibid.).  Därför skall 

bilderna beräknas in att kräva mer tid i samtalen med personer som lider av kognitiv 

svikt. (ibid.).  Samtliga handläggare kände att de inte hade den tiden som behövdes för 

att samtala om alla minnen som uppkom vid samtalet med bilder. De uttryckte att 

metoden säkerligen skulle passa personal som arbetar inom hemtjänst eller på särskilt 

boende bättre på grund av att de möjligtvis har mer tid. Att personal inom hemtjänst 
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skulle ha mer tid stämmer inte överens med de resultat som framkommer i en uppsats 

där man studerar vårdtagarnas upplevelse av hemtjänsten. I studien framkommer det 

att majoriteten av alla pensionärer som hade hjälp av hemtjänsten ansåg att hemtjänsten 

alltid hade för lite tid när de besökte den enskilde (Beckman, 2011).  

 

När det kommer till själva boxen med bilder säger samtliga handläggare att bilderna är 

bra och tydliga i sin layout och att bilderna fungerar på rätt person. Bilderna som finns 

med i boxen är pictogram bilder och att just pictogrambilder är tydliga och användbara 

för personer med kognitiv svikt bekräftas av Grahn (2006) när hon studerar personer 

som bor på ett särskilt boende där hon undersöker bilder som kommunikationsverktyg 

i form av pictogrambilder bland annat. I den studien som Grahn (2006) genomförde 

visade det sig att personer med kognitiv svikt föredrog bilder utformade i pictogram. 

Pictogrambilder visade sig vara lättare att förstå för personerna som led av kognitiv 

svikt än fotografier (ibid.).  Handläggarna anser att boxen är stor, otymplig och omöjlig 

att ha med sig jämt. Om bilderna hade varit mindre i antal och lättare att ta med säger 

alla handläggare att de skulle kunna tänka sig att ha dem med vid varje besök. Endast 

om de inte behövde tänka på att ta med dem. En handläggare ansåg att man skulle kunna 

ha sex stycken standard kort som alltid var med i pärmen under hembesöken. 

 

7.2 Metoddiskussion  
Den här uppsatsen ämnar undersöka tre biståndshandläggares upplevelser om bilder 

kan vara ett användbart sätt att kommunicera med personer som lider av kognitiv svikt, 

under de hembesök som handläggarna har utfört med Nestors box samtal med bilder. 

Valet föll på en kvalitativ metod för datainsamlingen eftersom den ger kunskap om 

intervjupersonernas egna erfarenheter, tankar, känslor samt upplevelser som skapade 

en bättre förståelse för de ämnen som har undersökts i enighet med Holme, och 

Solvang, (1991). Kvalitativ intervju har varit en metod som har gynnat studien då den 

hjälpte forskaren att svara på frågor som oftast ställs i kvalitativa undersökningar så 

som ”hur”, ”varför” och ”vad” (Bryman, 2013). Att personerna som intervjuas arbetar 

med bistånd och utför hembesök hos personer med kognitiv svikt ökar trovärdigheten 

för studien på grund av att de har en förförståelse och kunskap om de ämnen som 

undersöks (ibid.).  Semistrukturerad kvalitativ intervju som har använts samt temaguide 

som intervjuguide har visat sig vara en effektiv metod när det kommer till att ta reda på 

hur en liten del av de handläggare som arbetar på förvaltningen upplever metoden 

samtal med bilder. Eftersom antalet personer är få så visar resultatet endast vad just de 

intervjupersonerna upplever och tänker. När antalet intervjuade personer är få så kan 

studien inte fastslå ett resultat som är generaliserbart (ibid.). Dock uppnås en Intern 

validitet vilket innebär att det finns en positiv överensstämmelse mellan forskarens 

insamlade data ifrån intervjuer och de teoretiska idéer som redovisas i bakgrunden 

(Bryman, 2013). Kvalitativ semistrukturerad intervju syftar till att frambringa ett 

fenomens karaktär eller egenskaper (Widerberg, 2002). Resultatet som framkommer i 

den här studien visar att metoden samtal med bilder, fungerar enligt de intervjuade 

handläggarna. Resultatet visar en mycket beskrivande bild av fenomenets karaktär och 
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upplevelserna kring metoden samtal med bilder. I en kvalitativ studie som denna så nås 

validitet genom att kunna förklara vad man mäter i sin undersökning. Studien har 

kunnat förklara vad som undersöks i bakgrunden. Resultatet har jämförts med tidigare 

forskning som redovisas i bakgrunden och har då kunnat förklara hur resultatet har 

framkommit.  Då studien har kunnat förklara vad det är som undersökts och hur de har 

kunnat undersökas så ökar de två tillsammans studiens pålitlighet (Bryman, 2013).  

 

Den här studien har endast tre intervjupersoner eftersom tiden för att utföra 

undersökningen var begränsad. Det var många moment som skulle falla på plats innan 

intervjuerna kunde starta. Handläggare som kunde medverka i studien skulle lokaliseras 

och sedan instrueras i hur man använder boxen. Efter detta skulle handläggarna hitta 

rätt kunder att använda boxen på och efter det kunde intervjuerna ske. 

Tidsbegränsningen har avgjort antalet medverkande i studien. Syftet i den här studien 

var inte att kunna fastställa ett resultat mätt i kvantitet utan av kvalité och därför är tre 

personer enligt Widerberg (2002) ett godtagbart antal att ha med i en mindre kvalitativ 

studie. Studien är inte generaliserbar då studien innefattar endast tre 

biståndshandläggare som arbetar inom samma kommun. Det gör att det inte går att 

generalisera för någon grupp då man för att kunna generalisera en kvalitativ studies 

resultat skall utgå från dokumenterade likheter mellan flera olika situationer enligt 

Widerberg (2002). Studien kan ge inspiration till vidare forskning inom området och 

metoden samtal med bilder. 

 

Alternativa angreppsätt skulle kunna vara att använda sig av observation istället för 

intervju. Under en observation hade det möjliggjorts att få fram känslor och uttryck 

som inte framkommer under en intervju enligt Widerberg (2002). En observation kräver 

dock mycket tid och avser oftast att observera ett objekt en längre tid än sex månader 

för att urskilja ett beteende enligt Bryman, (2013). Observation hade varit en bättre 

metod om syftet var att undersöka den enskildes upplevelse och funktionen sett från 

dennes synvinkel. Den enskildes upplevelser är inte intressant i den här studien då syftet 

är att förstå handläggarnas upplevelser och tankar kring samtal med bilder.  

 

7.3 Pedagogik  
Det skulle kunna finnas lika många definitioner av begreppet pedagogik som det finns 

pedagogiska forskare (Nilsson, 2005). Akademin beskriver pedagogik som 

samlingsbeteckning för en rad olika studier och teorier. Alla har det gemensamt att de 

handlar om påverkans- och förändringsprocesser. Processerna kan vidare studeras på 

individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå (ibid.).  Påverkans- och 

förändringsprocesserna hos de personer som lider av kognitiv svikt samt de utredande 

handläggarna har studerats på individnivå i denna studie. Pedagogik som ämne kan 

också beskrivas handla om uppfostran, undervisning och utbildning (Svensson, 2009). 

Begreppet demens är en samling av symtom såsom försämrat minne, resonemang och 

kommunikationsmöjligheter (Murphy & Oliver, 2013).  
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Personer som lider av sjukdomar som påverkar deras minne behöver ett nytt sätt att 

kommunicera (Hyrkäs, 2010). Personer som lider av demenssjukdomar förändras i hur 

de kommunicerar och behöver nya sätt att uttrycka sig på. Personerna som lider av 

kognitiv svikt påverkas negativt i hur de kan kommunicera (ibid.).  Att kunna 

kommunicera är en frihet och leder till utveckling (Svensson, 2009). 

Utvecklingstänkandet är en stor del av pedagogiken. Frihet att utvecklas är en viktig 

del för många pedagoger. Ett sätt att skapa utveckling inom kommunikation och skapa 

frihet hos den person som lider av kognitiv svikt är att ta hjälp av bilder för att uttrycka 

den enskildes önskemål och åsikter vilket gör att den enskildes självbestämmanderätt 

blir yttrad och respekterad (Hyrkäs, 2010).  

 

Denna uppsats faller inom ramen för hur akademin beskriver disciplinen pedagogik på 

grund av att de kunder som biståndshandläggarna utreder och kommunicerar med 

genomgår en förändringsprocess. Kunderna uppfostras på ett nytt sätt eftersom deras 

tidigare kunskaper inte längre finns kvar.  Kunderna måste undervisas i hur de skall 

klara sin dagliga livsföring eftersom det sematiska minnet som innehåller ord, 

generaliseringar, termer, begrepp, fakta och sammanhang enligt Egidius, (2009) går 

snabbt förlorat i och med den kognitiva svikten. Kunderna förändras i hur de 

kommunicerar och behöver nya sätt att uttrycka sig på.  

Personligen anser jag att metoden samtal med bilder är en form av bildpedagogik. 

Bildpedagogik är subdisciplin till pedagogiken enligt högskoleverkets utredning som 

genomfördes 2006 (Svensson, 2009). 

 

7.4 Slutsatser  
De resultat som har framkommit under denna studie talar för att metoden att samtala 

med hjälp av bilder fungerar. De handläggare som har använt bildboxen återger att de 

med rätt person är positiva till sättet att arbeta med bilder. För att klargöra resultatet 

effektivt kopplas här resultatet till forskningsfrågorna.  

 

Handläggarna som medverkat i min studie återger att de upplever att bilder är 

behjälpliga i kommunikationen med de äldre som besväras av kognitiv svikt.  

De utredande biståndshandläggarna på äldreförvaltningen upplever att 

kommunikationen påverkas positivt med kunder som är tidigt i sin kognitiva svikt. 

Nestors samtal med bilder box upplevs vara en användbar metod men det finns 

praktiska hinder som behöver ses över för att handläggarna skulle använda metoden 

ofta. Om metoden skulle vara logistiskt mer praktisk är det möjligt för 

biståndshandläggarna i den undersökta kommunen att använda sig av denna form av 

kommunikation när de gör hembesök framkommer det i resultatet av den här studien. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 

Information för kommande intervju 

Hej! 

Mitt namn är Kim Warnicke och studerar till beteendevetare och mitt huvudämne är 

pedagogik. Är nu inne på sjätte terminen och skriver nu min kandidatuppsats på Luleå 

tekniska universitet. Jag har tidigare talat med dig om din medverkan i en intervju. 

Önskar ge dig lite information innan vi ses. 

Syftet med min studie är att undersöka om bilder som kommunikationsverktyg kan 

tänkas hjälpa biståndshandläggare i kommunikationen med personer som lider av 

kognitiv svikt, och därmed har svårt att uttrycka sig i sin kontakt med 

biståndshandläggare och äldreförvaltningen i Haninge kommun. 

Detta kommer jag göra genom en kvalitativ studie som bygger på intervjuer. Det är 

intressant för jag har själv arbetat med personer med kognitiv svikt och vill veta om 

kommunikationen kan utvecklas och förbättras. Mötet med myndigheter är extra 

viktigt då det är myndigheten som beviljar eller avslår bistånd så den enskilda kan 

leva ett skäligt liv. 

Jag tänker att intervjun tar cirka 30-60 minuter och kommer behandla dessa ämnen: 

* Kommunikation 

* Svårigheter med metoden 

* Dina personliga erfarenheter 

* Framtiden och utveckling 

Det här är bara en del av de teman jag kommer att fråga dig om och du är självklart 

välkommen att tillägga saker som du finner viktigt för ämnet. Intervjun kommer att 

spelas in på min telefon för att sedan kunna analysera materialet. Intervjun är frivillig 

och du kan när som helst avbryta din medverkan. Du kommer i största mån vara 

anonym så att studien ej kan kopplas direkt till dig eller din verksamhet. Materialet 

kommer enbart användas i forskningssyfte. 

Vi ses den __ klockan __. 

Med vänliga hälsningar 

Kim Warnicke 

Mail: lunkim-6@student.ltu.se 

mailto:lunkim-6@student.ltu.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide Eva Karlsson Nestor FOU 

Bakgrundsfrågor 

* Vilken utbildning har du 

* Det står på hemsidan att du är projektledare, vilken typ av projekt brukar du driva 

* Hur många år har du arbetat inom inriktning äldre 

* Vad tycker du är intressant med äldrefrågor 

* Vilken grupp av äldre jobbar du med mest 

* Var du med och tog fram bild boxen jag fått låna 

* Hur kom ni fram till att den behövdes 

* Hur tog ni fram boxen 

Teman 

Kommunikation 

* Hur påverkas kommunikationen när man lider av kognitiv svikt 

* Kan stress göra så att personen tappar fokus och inte kan delta i samtalet 

* Hur kan man som handläggare använda sig av bilderna på bästa sätt 

* I vilket stadie i den kognitiva svikten är bilderna bäst lämpade 

* Berätta hur ni upplever att kommunikation med bilder har fungerat 

* Varför tror du att bilder underlättar kommunikationen för personer med kognitiv svikt 

* Finns det en risk att personen som drabbats av kognitiv svikt blir arg eller känner sig 

kränkt av bilderna 

* Hur ska man som handläggare lägga upp samtalet innan man tar fram bilderna för att 

personen inte skall känna sig kränkt 

Framtiden 

* Skulle det vara möjligt för handläggarna i Haninge kommun att få tillgång till materialet ni 

tagit fram att ha med på hembesök 

* Hur skulle bilder kunna användas mer i kontakten med äldre 
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Bilaga 3 
 
  

Intervjuguide Handläggare  

  

Bakgrundsfrågor  

* Hur gammal är du?  

* Vad har du för utbildning?  

* Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare?  

* Har du vidare utbildning inom kognitiv svikt? Skulle du vilja ha mer?  

* Har du arbetat med personer med kognitiv svikt i vården? Har du annan erfarenhet 

inom området?  

* Hur tycker du att kommunikationen fungerar på hembesöken idag?  

* Finns det material att använda idag om man vill?  

* Stöd från ledning  

* Handledning  

  

  

Temafrågor  

 Kommunikation  

* Skam, rädsla och viljan att vara frisk  

* Berätta om en situation då du tror att bilder skulle kunnat underlättat  

* Kan bilder underlätta för den enskilde i hemmet?  

* Kan man hjälpa den enskilde att komma ifrån känslan av att använda bilder skulle 

vara för barn?  

* Berätta vad som fungerade  

* Berätta vad som inte fungerade  

* Hur skulle man kunna göra istället?  

  

Svårigheter? Fördelar?  

* Tror du att den enskilde kan tänkas gömma det faktum att hen inte förstår vad du 

menar?  

* Det finns forskning som visar att kommunikation med bilder fungerar bra för 

personer som haft en stroke och funktionshindrade personer. Kan det ha en funktion 

hos personer med kognitiv svikt tror du?  

* Känner du att du har tillräckligt med tid på hembesöken för att ge personer med 

kognitiv svikt en chans att koncentrera sig och verkligen förklara vad de ser som svårt 

i sin vardag?  

* Kan stress påverka kommunikationen?  

* Kan bilder hjälpa till att strukturera samtalet? Skapa olika delar och teman. Göra så 

att det blir lättare att komma vidare i samtalet och gå tillbaka till det man pratade om?  

  

Boxen  

  

 Berätta hur du tycker att boxen fungerade  

 Berätta om bildernas layout   

 Behöver utvecklas vidare? Hur? 


