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Sammanfattning                       
 
Syftet med denna uppsats är att studera dilemmat mellan å ena sidan yngre demenssjuka 
personers självbestämmande och å andra sidan omsorgspersonalens professionella makt. Våra 
frågeställningar i uppsatsen utgörs av: den professionella makten, omsorgstagaren 
självbestämmande samt omsorgstagaren självbestämmande i relation till omsorgspersonalens 
makt. Den struktur som utgör analysen bygger på teman, dessa är: yrkesrollen, 
självbestämmande samt hantering av svåra situationer. Det empiriska materialet i uppsatsen 
utgörs av en kvalitativ metod bestående av en gruppintervju med en personalgrupp på ett 
boende för yngre demenssjuka personer samt av litteraturstudier, detta för att illustrera teori 
med empiriska exempel i vår analys. I analysen av det empiriska materialet används en 
heremenuetisk tolkningsansats. Litteraturen utgörs i huvudsak av Greta Marie Skaus (2006) 
bok Mellan makt och hjälp och Ole Petter Askheims och Bengt Starrins (2007) bok 
Empowerment i teori och praktik. Vi har också använt oss av Jürgen Habermas 
kommunikationsteori samt av tidigare forskning bestående av två utredningar från 
Socialstyrelsen och en arbetsrapport från Dalarnas forskningsråd. 
 
Det som uppmärksammats i undersökningen och som tydligt framkommer är att kunskap och 
en medvetenhet om makt hos omsorgspersonalen är av stor vikt. Detta för att skapa en 
förståelse för omsorgstagaren självbestämmande och makten som yrkesrollen medför samt är 
det en förutsättning för att motverka maktmissbruk. Det framkommer även att informanternas 
synsätt på självbestämmande har tydliggjorts ytterligare sedan de börjat arbeta med 
målgruppen yngre demenssjuka personer. I informanternas uttalande observerades att med en 
yngre målgrupp uppstår en ny problematik att hantera och att målgruppen har gett 
informanterna en ny förståelse för vikten av självbestämmande. 
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Vi vill tacka vår handledare Dimitris Michailakis för god vägledning och stöd i arbetet med 
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1. Inledning 
 
I denna uppsats avser vi att undersöka hur omsorgspersonal upplever och hanterar dilemmat 
mellan å ena sidan omsorgspersonalens professionella makt och å andra sidan 
omsorgstagarens självbestämmande på ett boende för yngre demenssjuka personer i Gävle 
kommun. För att kunna förstå ovan nämnda dilemma kommer vi att belysa vikten av en 
medvetenhet och kunskap om den professionella makt som yrkesrollen innehåller för personal 
inom vård och omsorg. Medvetenheten om detta är, menar vi, viktig för att bemöta 
omsorgstagarens självbestämmande på ett professionellt sätt och därmed uppnå en högre 
kvalitet på den omsorg som ges. På grund av egna erfarenheter från vård och omsorg och även 
från vår praktikperiod med verksamhetschef har intresset väckts för detta dilemma.  
 
Äldreomsorgen i landets kommuner präglas i dag av ett kvalitetstänkande och kundfokus i 
högre grad en tidigare. Under de senaste tio åren har en utveckling inom området skett och 
detta har medfört ett arbetssätt och synsätt med fokus på omsorgstagaren i en större 
omfattning. Idag strävar man efter att utveckla äldreomsorgen efter den enskilde individen 
och dennes önskemål. Gävle kommuns policy och målsättning kännetecknas av 
kundinflytande och kvalitet. Kommunens vision utgörs av att äldre och vuxna personer skall 
ha makten över sina egna liv och erbjudas verkliga valmöjligheter när det gäller vård, omsorg 
och boende, samt är målsättningen att vård och omsorg skall bedrivas av medarbetare med en 
hög kompetensnivå. Omvårdnadsnämdens värdegrund ska bland annat kännetecknas av att 
deras tjänster utformas efter kundernas individuella behov och önskemål (Omvårdnad Gävle). 
Omvårdnadsnämndens riktlinjer är tydliga och förmedlar ett kundfokuserat arbetssätt till 
samtliga medarbetare i kommunen.  

Detta kvalitets och kundfokuserade arbetssätt och synsätt ska gälla generellt inom Omvårdnad 
Gävles samtliga verksamheter. Ett kvalitets och kundfokuserat arbetssätt bidrar till ett ökat 
självbestämmande för omsorgstagaren eftersom arbetssättet utgår från omsorgstagarens egna 
önskemål och behov. Inom omsorgen av demenssjuka personer kan dock en problematik 
uppstå på grund av att dessa personer ibland kan ha svårigheter att uttrycka och förmedla sina 
behov på grund av sin sjukdom. Detta kan medföra att de inte alltid förstår vad som är bäst för 
dem själva. Dilemmat uppstår i situationer då omsorgspersonalen tvingas hantera å ena sidan 
omsorgstagarens självbestämmande å andra sidan personalens professionella makt.  

Personer som innehar en demenssjukdom är i högre grad sårbara och utsatta på grund av deras 
svårigheter att förmedla och uttrycka sina önskemål och behov. En demenssjukdom beror på 
sjukliga förändringar i hjärnan och påverkar minnes- och tankeförmågor och den bedöms inte 
som en normal åldersförändring utan som en sjukdom. Vid demens påverkas flera av hjärnans 
funktioner och enbart minnesförlust räcker inte för att kunna ställa diagnosen. Andra 
funktioner som brukar drabbas är: förmåga att tänka, att planera och skapa överblick, att hitta 
i miljön, att tala och förstå språket, att ta egna initiativ, att uppleva känslor som förut och att 
kontrollera sina känslor (Demensförbundet). På grund av dessa svårigheter som en 
demenssjukdom kan orsaka kan problem uppstå i speciella situationer där en demenssjuk 
person är av en åsikt och personalen av en annan. Hur hanterar man detta på ett respektfullt 
sätt med hänsyn till omsorgstagarens integritet och självbestämmande? Denna problematik 
utgör ett dilemma, å ena sidan kundens självbestämmande och å andra sidan personalen 
professionella makt. 
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I omsorgen av personer med en demenssjukdom, då omsorgstagaren har svårigheter med att 
göra sig förstådd på ett enkelt sätt blir detta dilemma ett påtagligt problem. Vi anser att om en 
medvetenhet och kunskap finns hos omsorgspersonalen om den professionella makten som 
denna yrkesroll ofrånkomligt innehar bidrar detta till ett professionellt bemötande och 
resulterar i hög kvalitet på vård och omsorg som ges till omsorgstagaren.  

Under vår praktiktid med verksamhetschef kom vi i kontakt med det omfattande arbete som 
läggs ned på kvalitetsarbete för omsorgstagaren och personal inom Gävle kommun. Tanken 
och intresset väcktes då att studera personalens medvetenhet kring begreppet makt och 
omsorgstagarens självbestämmande, som vi anser är en betydande faktor för en positiv 
upplevelse för omsorgstagaren och därmed som del i strävan för att uppnå en bättre kvalitet på 
omsorgen.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera dilemmat mellan å ena sidan yngre demenssjuka 
personers självbestämmande och å andra sidan omsorgspersonalens professionella makt.  

 

1.2 Frågeställning 
 
• Hur yttrar sig den professionella makten i relation till yngre demenssjuka personer?  
• Hur yttrar sig omsorgstagarens självbestämmande? 
• Hur hanteras – vilka riktlinjer finns - omsorgstagarens självbestämmande i förhållande 

till omsorgspersonalens professionella makt i de situationer där en enkel lösning till 
problemet inte kan ges?    

 
 

1.3 Disposition 
 
Det inledande kapitlet utgörs av en inledning som beskriver vad vi avser att undersöka i 
uppsatsen, vidare beskrivs kort Gävle kommuns utveckling av ett mer kundfokuserat 
arbetssätt samt ges en beskrivning av kommunens policy och målsättning. Med detta kapitel 
vill vi tydliggöra kommunens riktlinjer när det gäller omsorgstagarens självbestämmande och 
vilka riktlinjer omsorgspersonalen ska arbeta efter i detta avseende. Avslutningsvis i denna 
del ges en kort beskrivning av demenssjukdomar och dess symptom samt det dilemma som 
kan uppstå i omsorgen av personer med denna sjukdom. Med denna beskrivning vill vi 
tydliggöra problematiken och dilemmat som ofrånkomligt uppstår i arbete med personer som 
drabbats av denna sjukdom. Därefter presenteras uppsatsens syfte med tillhörande 
frågeställningar. Avslutningsvis i detta kapitel redogörs för vilken metod som använts samt 
urval av respondenter samt tillvägagångssätt.  

I efterföljande kapitel, Tidigare forskning, beskrivs två utredningar från Socialstyrelsen som 
behandlar begreppet makt och bemötande och kvalitetsarbete samt en forskningsrapport från 
Dalarnas forskningsråd som belyser etiska och moraliska aspekter. Dessa utredningar och 
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rapport har valts för att påvisa vikten av en medvetenhet och kunskap om den professionella 
makten i yrkesrollen samt vikten av att bibehålla utsatta gruppers självbestämmande. Kapitel 
tre utgörs av teori och litteraturanknytning som beskriver de teoretiska begreppen ömsesidig 
förståelse, beroende, professionell makt, empowerment och paternalism som tankemodell 
samt professionell yrkesroll. Detta avsnitt tillsammans med kapitlet tidigare forskning utgör 
utgångspunkten för analysen och sammanställningen av intervjumaterialet. I efterföljande 
kapitel, kapitel fyra, analyseras och tolkas det empiriska materialet som framkommit från vår 
undersökning. Det avslutande kapitlet, kapitel fem utgörs av slutord.  

För att tydliggöra hur begreppet omsorgstagare används vill vi här förklara och tydliggöra de 
olika benämningarna begreppet tillskrivs. Med begreppet omsorgstagare avser vi som 
författare, de personer som bor på ett särskilt boende, dessa personer har tilldelats denna plats 
efter en behovsprövning och utredning av biståndshandläggare vid kommunens biståndsenhet. 
I teoriavsnittet använder författarna begreppen klient, utsatta personer och den enskilde 
individen, dessa benämningar jämställer vi, i denna uppsats, med begreppet omsorgstagare. I 
inledningen och i analys och resultatdelen förekommer begreppet kund, vilket används på 
grund av att Gävle kommun benämner omsorgstagare i sin verksamhet som kunder.   

 

1.4 Metod 
 
I denna uppsats används en kvalitativ metod som utgörs av en gruppintervju samt av 
litteraturstudier, detta för att illustrera teori med empiriska exempel i vår analys. Valet av att 
använda intervjuer grundar sig på en avsikt att nå en djupare förståelse av informanternas 
egen syn på de svårigheter som kan uppstå i vissa situationer och som kan yttra sig i en 
konflikt mellan den makt yrkesrollen medför och omsorgstagarens självbestämmande. 
Avsikten var även att undersöka konsekvenser, medvetenhet och om en beredskap finns för 
att handskas med sådana konflikter. Syftet med en gruppintervju var att skapa en öppen 
diskussion angående dilemmat makt och självbestämmande, då makt i allmänhet uppfattas 
som något negativt och kan upplevas som ett känsligt ämne att diskutera och därav valet att 
intervjua omsorgspersonalen i grupp. En svårighet som kan uppstå vid gruppintervjuer kan 
vara att informanterna påverkas av varandra samt att alla deltagare inte får tillfälle att få 
komma till tals. Detta är en viktig aspekt att vara medveten om för att ett rättvist resultat av 
intervjun skall framkomma.  
 
Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att fånga subjektens upplevelsevärld och 
beskrivningar samt aspekter av olika situationer med hjälp av ord och därför anser vi att den 
metoden är att föredra och som är mest lämpad för syftet med vår uppsats (Kvale, 1997). I 
analysen av det empiriska materialet används en heremenuetisk tolkningsansats. Kvale (1997) 
beskriver att hermeneutik kan förklaras som en förståelseinriktad forskningsansats där 
tolkning i huvudsak utgör grunden. I hermeneutik utgår man utifrån del till helhet och kan 
endast förstås om man sätter delen i samband med helheten och omvänt, det vill säga, den 
hermeneutiska cirkeln. Respektive del kan tolkas som viktiga beståndsdelar som tillsammans 
utgör helheten. Hermeneutikens uppgift är att tolka innebörden i en text och dess olika 
meningshistorier. För att tolkningen ska vara meningsfull bör den som tolkar besitta kunskap 
beträffande det tolkande. Syftet är att få förståelse och giltighet om den tolkade textens 
innebörd, utifrån individens livsvärld det vill säga individens förståelse av sig själv, sin tid 
och omgivning. Kvale (1997) menar att hermeneutiken är dubbelt relevant i 
forskningsintervjun då den dels är ett redskap för att belysa det sammanhang där 
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intervju/samtal blir till text och dels i analysen som kan ses som ett samtal med texten. För att 
finna innebörden i en text måste den som tolkar växla mellan delen och helheten. För att 
förstå måste den tolkande ha hela kontexten, som i sig är uppbyggd på delar av händelser. 
Tolkningen mellan delarna kan vara en vandring mellan det allmänna och det specifika för att 
finna svar. För att förstå individens handlingar, uttalande och så vidare måste man först ha 
förståelse för dennes kultur, normer, livsvärld och den kontext som personen befinner sig i för 
att nå ny förståelse som kan bli ny kunskap (ibid.).  
 
Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) utgår hermeneutiken utifrån att fakta och verklighet 
alltid är ett resultat av en tidigare tolkning. Validitet eller sanningen är inte statisk utan är en 
process som ständigt fortgår tills forskaren kan anta rimliga antaganden utifrån delarna som 
bildar helheten. Svaren kan således förstås utifrån den kontext som författaren befinner sig 
inom och omtolkas av andra forskare i en annan kontext och med en annan frågeställning kan 
finna nya tolkningar och förstålelser.  En god hermeneutisk tolkning består av och vandrar 
mellan fyra aspekter som är tolkningsmönster, text, dialog och uttolkning. Tolkningsmönstret 
ska göra så att enskildheter i texten ska kunna förstås och innehålla fakta från det tolkade 
föremålet. Mönster skapas i dialogen mellan forskarens förståelse och texten. Målet är att 
forskarens förståelse ska förändras, genom att den gamla förståelsen förändras i den kritiska 
reflektionen över sin förståelse i och av texten. Det som ska tolkas och förstås är varken fakta 
eller data, utan enbart text. Text förvandlas till fakta genom forskarens tolkningsprocess, 
vilket är resultatet och inte utgångspunkten. Delarna i texten får sin mening i ljuset av 
helheten. Forskaren måste själv vara beredd att överge vedertagna fakta för nya fakta, detta 
för att processen ska fortsätta mot ny förståelse. För att komma vidare i uttolkningen av texten 
måste det ske i dialog med texten. Genom riktade frågor till texten kommer processen vidare 
från den tidigare förståelsen till en ny förståelse. Dialogen mellan den tidigare förståelsen och 
den nya kommer efterhand att upplösas och glida in i varande i form av ny förståelse. Under 
processens gång gör forskaren deltolkningar. Syftet med deltolkningar är att med bakgrunden 
i form av fakta och förståelse som finns att tillgå komma vidare och skapa sig en rimlig 
tolkning av situationen eller händelsen. För att kunna tolka en situation kan det vara 
nödvändigt att gå tillbaka i texten för att finna mönster och ledtrådar som verifierar och 
stödjer deltolkningen (ibid.).  
 

1.4.1 Urval  
 
Den grupp vi valt att intervjua utgörs av omsorgspersonal med specifika kunskaper gällande 
personer med demenssjukdomar. Fem personer ur personalgruppen som arbetar på boendet 
valdes slumpmässigt ut av verksamhetschefen och som deltog i gruppintervjun. Samtliga ur 
personalgruppen som deltog vid intervjun har många års erfarenhet av arbete med äldre 
demenssjuka personer och har arbetat tillsammans sedan ett år tillbaka på detta boende för 
yngre demenssjuka. Boendet består av nio lägenheter för yngre personer med 
demenssjukdom, vid studietillfället varierade åldern av de boende mellan 50 till 70 år. 
Boendet har en högre bemanningsgrad av personal över dygnet än demensboenden för äldre 
personer på grund av behovet av fler vardagsnära aktiviteter. Motiveringen till urvalet av ett 
boende för yngre demenssjuka utgörs av att dessa personer befinner sig i en utsatt situation 
och att andra problem och dilemman kan uppstå vid ett boende för yngre än på ett boende för 
äldre personer med demenssjukdomar. Yngre personer har fortfarande sin fysiska förmåga 
intakt i högre grad än vad äldre demenssjuka personer har och på grund av detta uppstår det 
en annan problematik i speciella situationer att hantera.  
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1.4.2 Tillvägagångssätt  
 
Telefonkontakt togs med verksamhetschefen för boendet och tid bestämdes då för 
intervjutillfället. Efter medgivande skickades ett missivbrev med kort information om syftet 
med undersökningen samt etiska aspekter (Se bilaga 1) angående anonymitet, frivillighet och 
samtycke att delta samt rättighet att avbryta samtalet när respondenten själv vill. Vid 
intervjutillfället gavs respondenterna tillfälle att själva välja om samtalet skulle spelas in eller 
ej. De informerades även om att materialet kommer att behandlas konfidentiellt samt 
informerades åter om de etiska aspekterna angående frivillighet att delta, rättighet att avbryta 
intervjun samt anonymitet. Efter respondenternas medgivande användes bandspelare under 
intervjun. Motiveringen till detta bestod dels av att materialet som framkom under intervjun 
kunde behandlas och framställas ur ett rättvist perspektiv samt att vi aktivt kunde lyssna till 
respondenterna.     
 
Vid intervjutillfället användes öppna frågor och avsikten var att möjliggöra för en diskussion 
under intervjun. Dessa frågor var utformade så att respondenternas upplevelser, medvetenhet 
samt hantering av dilemmat makt och självbestämmande framkom (se bilaga 2). Utifrån 
frågeställningarna skapades teman. Med utgångspunkt i dessa teman strukturerades det 
empiriska materialet. Dessa teman är yrkesrollen, självbestämmande samt hantering och 
upplevelser av situationer.    

 

 2. Tidigare forskning  
 
Inom området tidigare forskning har vi valt ut två utredningar från Socialstyrelsen som 
behandlar och belyser begreppet makt och kvalitetsarbete inom äldreomsorgen. Vi har också 
valt en forskningsrapport som belyser vikten av att tydliggöra och medvetandegöra etiska och 
moraliska aspekter för personal inom vård och omsorg i relation till begreppet makt som ingår 
i den professionella yrkesrollen. I undersökningarna och i rapporten kommer man fram till att 
det är av stor vikt att en kunskap och medvetenhet finns hos omsorgspersonalen om etiska och 
moraliska dilemman samt makt i yrkesrollen och att detta är någonting man kontinuerligt bör 
arbeta med och vidareutveckla. Dessa aspekter utgör viktiga beståndsdelar i vårt 
uppsatsarbete och där av valet av dessa undersökningar.  
 
Den första utredningen från Socialstyrelsen benämns Brukarinflytande inom äldreomsorgen 
och är skriven av Ingela Wahlgren vid Socialstyrelsens äldreenhet och är publicerad i februari 
månad år 2008. Utredningen är en dokumenttyp och benämns som en lägesbeskrivning och 
med detta menas att den innehåller redovisning och analys av kartläggning och övriga former 
av uppföljning av lagstiftning, verksamheter, landsting och enskilda huvudmän bedriver inom 
bland annat socialtjänsten. Syftet med utredningen är i grunden att undersöka vilka kunskaper 
som finns kring kunders inflytande inom äldreomsorgen men den tar också i beaktning ett mer 
allmängiltigt resonemang. Utredningen behandlar, som ovan nämnts, om omsorgstagares 
inflytande inom äldreomsorgen och problematiken med att tillsätta detta inflytande i 
praktiken. Problematiken och dilemman i socialt arbete utgörs bland annat av svårigheter i 
den ofrånkomligt ojämlika relationen mellan omsorgspersonal och personer som har 
begränsad förmåga att utöva sin självbestämmanderätt och är drabbad av en demenssjukdom. 
Utredningen beskriver att den största problematiken är att bibehålla och utveckla de grupper 
som är mest utsatt som exempelvis omsorgstagare med en demenssjukdom och deras 
inflytande och autonomi. Personer som har en demenssjukdom är i högre grad utsatta och 
detta på grund av att de har svårigheter att uttrycka sina behov och önskemål på grund av sin 
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sjukdom. Undersökningen påvisar att det fortfarande finns mycket att arbeta med gällande 
dessa frågor och att utveckla en större kunskapsbasis kring detta.  
 
 
Den andra utredningen som valts ut är utredningen Forskning om etiska frågor för socialt 
arbete – utredning inom Socialstyrelsens projekt, nationellt stöd för kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten. Denna dokumenttyp är avsedd att vara ett underlag för experter och bygger på 
vetenskap och/eller på beprövad erfarenhet som tas fram av externa experter på uppdrag av 
Socialstyrelsen. Utredningen grundar sig på problematiken kring etik och hur man kan arbeta 
i forskningssynpunkt kring förutsättningarna gällande etik i socialt arbete. Utredningen utgörs 
också hur det kan utmynna i olika förslag i hur forskning gällande etik och socialt arbete kan 
förverkligas. Till utredningen tillhör en undersökning av Elisabeth Svedberg kring hur 
socialtjänsten försöker hantera etiska frågor. En central del i utredningen utgörs av en 
diskussion kring att allt socialt arbete i alla former utgör olika etiska och moraliska normer 
och värderingar som kan resultera i problematik och dilemman hur man skall förhålla sig till 
olika problem som kan uppstå i den professionella yrkesrollen, vilket också var anledningen 
till att utredningen valts.    
 
Den tredje och sista som valts ut är en rapport som benämns Kunskap och bemötande – 
Erfarenheter från en utbildning för hemtjänstpersonal, 2003. Detta är en arbetsrapport från 
Dalarnas forskningsråd av Renita Sörensdotter. Rapporten behandlar ett projekt kring 
kunskaps och vidareutveckling för hemtjänstpersonal i Falu kommun. Rapporten grundar sig 
på hur viktigt det är att tydliggöra för personal inom vård och omsorg de olika etiska och 
moraliska dilemman som kan uppstå och således naturligt medför den professionella 
yrkesrollen och som personalen vanligtvis inte är medveten om och således ej heller 
reflekterar över. Etiska och moraliska aspekter och olika dilemman tillsammans med 
diskussioner kring begreppet makt som tydligt existerar i yrkesrollen, utgör grunden i 
rapporten samt vikten av att tydlig och medvetengöra dessa aspekter för omsorgspersonal. 
 
 
 

3. Litteratur och teorianknytning 
 
I detta teoriavsnitt behandlas bland annat Habermas kommunikationsteori angående 
ömsesidig förståelse, tolkat av Månsson (2003). Detta för att påvisa hur grundläggande det är 
för människan med ömsesidig förståelse för att nå det bästa alternativet i ett samtal eller i en 
förhandlingssituation. Skau (2006) används och utgör grunden i detta avsnitt för att belysa 
vikten av en medvetenhet om den makt som den professionella yrkesrollen tillskrivs. För att 
beskriva människors grundläggande behov av att kunna påverka sitt eget liv, det vill säga sitt 
självbestämmande utgår vi ifrån Starrin (2000 ur Brusén & Hydén,) och för att beskriva hur 
olika förhållningssätt påverkar bemötandet av omsorgstagare beskrivs två modeller där den 
ena modellen utgår från ett empowerment orienterat perspektiv och den andra utifrån ett 
paternalistiskt perspektiv (Starrin & Askheim, 2007). Centrala begrepp i detta avsnitt är 
ömsesidig förståelse, beroende, empowerment, makt samt professionell yrkesroll. Begreppet 
självbestämmande kommer att användas med likvärdig betydelse som empowerment i denna 
uppsats. Med denna teoretiska diskussion är avsikten att tydliggöra att en medvetenhet och 
kunskap angående maktaspekten påverkar hur vi hanterar svåra situationer med personer med 
demenssjukdom.   
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3.1 Ömsesidig förståelse för det bästa alternativet     
 

Med Jürgen Habermas kommunikations teori (Månsson 2003) gällande ömsesidig förståelse, 
vill vi belysa fenomenet om ett grundläggande behov hos oss människor att bli bekräftade och 
förstådda av andra genom språklig kommunikation.  
 
Vi ser kommunikationen som något grundläggande, inte minst i arbetet tillsammans med 
andra människor och då speciellt i omsorgen av personer med demenssjukdom, på grund av 
att dessa personer har svårigheter med att ta till sig information och uttrycka sig, och då 
kommunikationen ofta leder till en förhandlingssituation. I arbete med demenssjuka personer 
handlar vardagen mycket om att förhandla fram det bästa alternativet i olika situationer. Det 
kan gälla om att den demenssjuke vill gå hem till sitt ”gamla” hem eller gå ut, i detta läge får 
då personalen försöka förhandla om det inte finns möjlighet att gå med direkt. När det gäller 
yngre dementa personer som är mer fysiskt aktiva och mer rörliga än vad äldre personer med 
demens är, kan dessa förhandlingssituationer ske ett flertal gånger per dag. Vi vill även belysa 
fenomenet av att det finns en strävan hos oss människor av att nå en ömsesidig förståelse där 
den språkliga kommunikationen är avgörande för att det skall leda till utveckling och 
bevarande av de sociala relationerna och för att undvika missförstånd. Dessa fenomen ser vi 
som grundläggande och är i arbetet med demenssjuka personer av mycket stor vikt och något 
som man bör vara medveten om för att kunna använda den språkliga kommunikationen som 
ett verktyg i förhandlingssituationer.   
 

Enligt Månssons (2003) tolkning av Habermas kommunikationsteori är det en strävan, ett mål 
i all språklig kommunikation för deltagarna att nå något som Habermas benämner 
Verständigung, det vill säga att nå en ömsesidig förståelse med varandra via språklig 
kommunikation. Habermas analyserar språket som kommunikationsmedel och anser att det 
finns ett inneboende mål hos oss människor att sträva efter samförstånd vare sig vi vill eller 
inte. Han anser att språket är det som skiljer människan från den övriga naturen och som gör 
att människan söker förståelse via den språkliga kommunikationen. Språkets struktur bidrar 
till att skapa identitet för oss och som leder till ett intresse hos oss människor att nå en 
ömsesidig förståelse. Habermas anser att mening, solidaritet, personlig identitet, inte kan 
skapas på administrativ väg eller kommersiell väg utan endast genom språklig 
kommunikation. Det sociala livet förstås genom relationer människor emellan och i dessa 
relationer skapas maktförhållanden som leder individen mot legitimerade normer och 
kollektiva mål, det vill säga en socialisering av människan. Månsson (2003) beskriver vidare 
att Habermas teori består av att det är språklig kommunikation som är av stor betydelse för 
bevarandet och utvecklingen av de sociala relationerna. Habermas anser att det är viktigt att 
allt beslutfattande sker genom ömsesidig förståelse, det han kallar Verständigung. Med det 
menar han att tyngdpunkten inte ligger på beslutet i sig utan mot bakgrund av de samtal eller 
den förhandling som förts av deltagarna och där beslutet fattats på basis av den som fört det 
bättre argumentet och som då leder till det beslut som antas och accepteras av samtliga 
deltagare (ibid.).             
 
Habermas kommunikationsteori tolkar vi på så sätt att den språkliga kommunikationen är en 
grundläggande förutsättning för bevarande och utveckling av de sociala relationerna, det vill 
säga relationerna mellan människor. Med detta resonemang kring språklig kommunikation 
kan den tolkas som en naturlig förmåga som finns hos oss alla. Det är förutsättningarna runt 
varje individ som avgör hur den utvecklas och bevaras.  
 



 11 

3.2 Professionell makt i vård och omsorg 
 
 
I denna del presenteras begreppen beroende och omsorg som tydliggörs och diskuteras 
tillsammans med den professionella yrkesrollen. Begreppet makt tydliggörs och genomsyras i 
samtliga utvalda delar. Vikten av en medvetenhet och kunskap av dessa aspekter betonas hos 
omsorgspersonal i arbete inom vård och omsorg för att omsorgen skall utgöras av en god 
kvalitet och professionell hantering i svåra situationer.  
 
Beroende och omsorg 
 
Skau (2006) beskriver att i rollen som klient är man normalt beroende av en professionell 
hjälpare i varierad utsträckning. Denna roll skapar betydande förändringar på många områden 
för den enskilde individen och att vara beroende av andra människor skapar ett underläge för 
den enskilde, en medförd maktlöshet samt medför det en anpassningsförmåga till de rådande 
omständigheterna (ibid.).  
 
Henriksen & Vetlesen (2001) beskriver att aspekter som beroende och sårbarhet ingår 
naturligt i livet och betonar att detta inte enbart gäller individen som spädbarn utan följer 
genom livet och som kan te sig på olika sätt. De betonar att man som människa inte valt att 
vara beroende och sårbar, men att det inte är någonting man kan välja bort utan det är något 
som styr våra val och värderingar i livet. Författarna beskriver vidare att omsorg är en respons 
på människans sårbarhet både när det gäller att upprätthålla liv och understödja ett värdigt liv 
och trots att behovet av omsorg är något som gäller oss alla och är något allmänmänskligt är 
det ändå när man kommer till behovet av professionell omsorg något ovärdigt och skamligt 
för många av oss. Författarna beskriver autonomi, individens självbestämmande, som av 
högsta värde för den enskilde individen och är av stor betydelse för vårt välbefinnande (ibid.). 
Starrin (2000) tydliggör också att beroende har en medförande känsla av skam, och detta på 
grund av att vi lever i ett samhälle som värderar att vi ska klara oss själva så högt att det ses 
som ett misslyckande att bli beroende av andra personer. Med dessa rådande normer i ett 
samhälle förhöjs känslan av skam och otillräcklighet när individen hamnar i en 
beroendeställning (ibid.) Skau (2006) beskriver övergången från subjekt till objekt som en av 
de viktigaste och mest betydelsefulla förändringarna för människan i livet. Detta kan 
tydliggöras med att individen går från den person som haft kontroll över sitt eget liv och eget 
bestämmande, till att bli någon som inte längre kan råda över sig själv i samma utsträckning 
som tidigare och bli ett föremål för samhällets offentliga hjälpapparat. Denna övergång och 
omvandling av individens självbild är omfattande men sker gradvis från subjekt till objekt. En 
annan svår förändring för den enskilde individen i rollen som klient medför är att privatlivet 
avprivatiseras (ibid.).  
 
Henriksen & Vetlesen, (2001) belyser att det blir ett svårare etiskt dilemma när det gäller 
personer som har en demenssjukdom och som på grund av den saknar förmågan att fatta egna 
beslut och inte kan uttrycka sina behov och önskemål. Dessa personer kräver i allmänhet 
större omsorg än vad andra omsorgstagare gör och detta medför och resulterar i att 
omsorgstagarens beroende överskuggas av oberoendet. Det är alltså av yttersta vikt att hitta en 
slags balansgång mellan dessa aspekter för att hitta en linje att hålla sig efter, vilket ofta 
försvårar arbetet och kan leda till svåra etiska dilemman (ibid.).    
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Professionell makt 
 
Skau (2006) beskriver makt som begrepp som ett värdeneutralt ord, det vill säga att begreppet 
varken kan tillskrivas en positiv eller negativ innebörd. Hon poängterar dock att makt 
vanligtvis associeras som något negativt, vilket inte alltid stämmer, utan om makt missbrukas 
och orsakar skada handlar det i allmänhet om att maktutövarna är oprofessionella och saknar 
kunskapen och således är helt omedveten om maktmissbruket. Författaren belyser att makt 
utgörs i grunden av ojämlikheten mellan människor i socialt underläge och som är i en 
beroendeställning och gentemot omsorgspersonal. Makt kan finnas där, men inte användas, 
men ändå ses som makt enligt Skau, det räcker med att möjligheten finns för att driva sin vilja 
igenom för att det kan räknas som makt. Detta gäller både för omsorgspersonalen och 
klienten, där möjligheterna och utgångsläget ter sig olika och vanligtvis till nackdel för 
klienten. Personal inom vård och omsorg har en hjälpapparat att luta sig emot med lagar och 
regelverk som styr hur de som professionella yrkesutövare skall handla och som medför en 
trygghet i yrkesrollen och detta underlättar således för att driva deras vilja igenom. 
Yrkesrollen i sig medför också tidigare erfarenhet och tillsammans med teoretiska kunskaper 
skapas makt i relationen till klienten som bidrar till att relationen redan från början blir 
ojämlik (ibid.).  
 
Henriksen & Vetlesen (2001) avdramatiserar uttrycket makt när det gäller relationer mellan 
människor, med den förklaringen att i alla interaktioner med andra människor går det inte att 
undvika att vi påverkas av den andre på gott och ont och att makt bara är ett begrepp för 
denna påverkan (ibid.) Starrin (2000) ger sin syn på begreppet och beskriver det som att vara 
herre över sitt eget liv, han menar att makt grundar sig i att individen har ett behov av inre 
kontroll över sitt eget liv och att bli respekterad och känna inflytande. Detta maktbehov hos 
människan har sitt ursprung i att vi en gång var maktlösa som spädbarn och strävade redan då 
mot att klara av saker själva och bestämma över oss själva (ibid.).   
 
 
Medvetenhet och kunskap om makt i yrkesrollen 
 
Skau (2006) beskriver att inom yrkesroller i vård och omsorg existerar det alltid ett ojämlikt 
förhållande mellan klienter och omsorgspersonal och som kan leda till moraliska och etiska 
konflikter. Dessa konflikter utgörs vanligtvis av å ena sidan klientens självbestämmande och 
andra sidan omsorgspersonalens professionella makt. Det är alltid den personen som har ett 
behov av vård och omsorg som befinner sig i ett underläge, som tidigare nämnts, och denna 
aspekt återfinns i varje professionell yrkesroll som behandlar människor. Dock blir denna 
professionella yrkesroll än mer svår att hantera när det handlar om människor som inte kan 
uttrycka sina egna behov och önskemål som exempelvis i omsorgen av personer med 
demenssjukdomar.  
 
Det är mycket viktigt att en medvetenhet och kunskap finns om att yrkesrollen innehåller 
makt hos personal inom vård och omsorg. Makt uppfattas som neutralt, om man som 
omsorgspersonal är medveten om den, och inte missbrukar den, det är då som begreppet 
uppfattas som värdeneutralt enligt Skau (2006). Författaren betonar att om omsorgspersonal 
är medveten om att yrkesrollen innehåller makt och väljer att missbruka den, så att resultatet 
leder till negativa konsekvenser för klienten, betraktas detta som ett maktmissbruk (ibid). 
Skau (2006) beskriver vidare hur viktigt det är att en medvetenhet finns och anser att den 
påverkar och har betydande relevans för hur personalen hanterar svåra situationer. Hon menar 
att en medvetenhet hos personalgruppen kan medföra att makten används ur ett positivt 
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perspektiv och således inte missbrukar den makt som ingår i yrkesrollen, för att ge klienter så 
mycket som möjligt tillbaka av sin autonomi, dvs. sitt självbestämmande. I en professionell 
yrkesroll är det mycket viktigt att inneha en förståelse för klienten som en enskild individ, 
som en person som har ett egenvärde och ett subjekt. Detta bidrar till att behålla personens 
självkänsla och öka dennes autonomi och arbeta för att den inte skall försvagas ytterligare. Att 
se till individen som ett subjekt betyder att omsorgspersonalen kontrollerar sin makt och 
således inte utnyttjar den, ser de däremot individen i en motsatt riktning handlar det om 
maktutövning. Det är av yttersta vikt att omsorgspersonalen har en förståelse för sin egen 
professionella yrkesroll och vad den innebär för att inte makten skall missbrukas (ibid.). 
Starrin (2000) tydliggör att en maktlöshet över våra liv leder till att våra livsbehov blir 
otillfredsställda (ibid.). 
 
Skau (2006) beskriver vikten av att arbeta kontinuerligt med att utveckla ett medvetet och 
kritiskt förhållningssätt till yrkesrollen. Hon menar att man bör vara ytterst medveten om att 
maktaspekten existerar, annars förblir det en omöjlighet att kontrollera och att förändra den. 
Man bör också vara ytterst medveten om att klienten försätts i en beroendeställning som 
skapar ett underläge vilket också medför en maktsituation som det gäller för en professionell 
hjälpare att kunna kontrollera. Författaren poängterar att maktaspekten är ofrånkomlig och hör 
till den professionella yrkesrollen och inom hjälpapparaten över lag. Detta gäller oavsett om 
aktörerna är medveten respektive omedveten om det eller om de väljer att inte vara det 
Författaren beskriver att problematiken i yrkesrollen utgörs av att förhålla sig till och 
acceptera att yrket innehåller en kontroll och en form av makt gentemot människor som är i 
behov av vår hjälp. Hon beskriver detta som en mycket svår moralisk konflikt som kan vara 
svår och problematisk att hantera (ibid.). För att motverka ett maktmissbruk beskriver Jensen 
(1984, ur Skau, 2006) att man kan använda sig av moraliska värderingar och principer. Han 
menar att den moraliska principen kan ses som en grund för att dra upp en gräns mellan 
försvarbar makt och oförsvarbar maktutövning (ibid.). Skau (2006) belyser att för att kunna ge 
en värdig omsorg och respektera individens autonomi måste en medvetenhet finnas om sin 
egen sårbarhet och sitt eget beroende. Inom vård och omsorg är det ofta människor som inte 
kan hävda sin rätt till självbestämmande, exempelvis personer drabbade av en 
demenssjukdom, psykiskt sjuka eller personer som på annat sätt inte kan hävda sin rätt. I 
omsorgsarbete med dessa människor är det av stor vikt att en medvetenhet och förståelse hos 
omsorgspersonalen om betydelsen av omsorg, ansvar, människovärde och självbestämmande 
finns för att inte kränka den vård- behövande individen. Målet i omsorgsarbete är att minska 
beroendet och öka autonomin för den hjälpbehövande (ibid.). 
 
 

3.3 Empowerment som begrepp 
 
I detta avsnitt kommer begreppet empowerment att behandlas, först som begrepp, på grund av 
att det under den senaste tiden blivit ett populärt och ofta använt begrepp enligt Askheim & 
Starrin (2007) i sammanhang där individen befinner sig i socialt underläge. Begreppet 
empowerment används i denna uppsats för att belysa vikten av självbestämmande för den 
enskilde. Även två modeller kommer att beskrivas i detta avsnitt för att tydliggöra vikten av 
hur omsorgspersonalens olika förhållningssätt påverkar hur de hanterar situationer som gäller 
klientens självbestämmande i relation till deras professionella makt.      
 
Enligt Askheim & Starrin (2007) är begreppet empowerment ett modernt begrepp och relativt 
nytt. Begreppet har använts sedan 1920- talet, dock i sporadisk omfattning bland forskare. 
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Empowerment började användas på allvar i slutet av 1970- talet i samband med diskussioner 
om lokal utveckling och social mobilisering. Av denna anledning finns ett starkt samband 
mellan empowerment som begrepp och sociala proteströrelser som växte fram i USA under 
1960- talet. Trots att begreppet empowerment är diffust används det ofta som ett ledord för 
många organisationer (ibid.).  
 
Författarna ger förklaringen av empowerment som ett ord som innehåller tre delar styrka, 
makt och kraft som härleds ur ordet power. Dessa tre delar har med våra innersta önskningar 
att göra, vi vill ha något att säga till om, vi vill ha makt och kontroll över våra liv. Begreppet 
empowerment relateras till någonting positivt till skillnad från begreppet makt som vid en 
första tanke relateras till något negativt. Enligt Askheim utgår empowerment tänkandet från 
en positiv människosyn och ser människan som ett i grunden aktivt och handlande subjekt 
som vill och vet sitt bästa under rätta förhållanden. Utan en positiv grundsyn på människan 
skulle det vara svårt att hjälpa maktlösa personer till att få makt och kontroll över sina liv 
(Askheim, 2007.). 
 
 
Empowerment och paternalism som tankemodell och förhållningssätt 
 
Starrin (Starrin, 2007) beskriver två tankemodeller som är varandras motsatser, den 
paternalistiska tankemodellen och den empowermentorienterade tankemodellen (ibid. s, 66). 
Dessa två förhållningssätt till individer i socialt underläge, exempelvis i behov av omsorg, 
skiljer sig helt från varandra. Den paternalistiska tankemodellen bygger på över- och 
underordning och detta förhållningssätt medför en syn på människan i allmänhet, och framför 
allt att utsatta människor inte kapabla att förstå vad som är bäst för dem (ibid). Ett sådant 
förhållningssätt lyfter fram beroendet och tillåter inte att exempelvis en omsorgstagare har en 
egen vilja eller ens får försöka nå fram med sina önskemål. För omsorgstagare på ett boende 
innebär ett sådant förhållningssätt att personalen är ”experter” på hur dessa ska leva sina liv 
på boendet och omsorgstagarna själva har mycket litet att säga till om. Detta förhållningssätt 
används många gånger från personalgrupper med avsikten att skydda och hjälpa 
omsorgstagare, men får i stället effekten att omsorgstagaren får anpassa sig efter det rådande 
systemet av rutiner, som exempelvis kan vara att alla ska äta gröt till frukost. I det 
paternalistiska förhållningssättet används ett separerande språk (Starrin, 2007) med det 
menas ett språk som bland annat är predikande, dömande och skuld och skambeläggande. 
Med detta språk framhålls under och överordning och kan upplevas som kränkande och 
förödmjukande av en omsorgstagare, av att exempelvis få höra att Du måste…. Du ska… 
(ibid.). Forskaren Tom Kitwood (1997 ur Starrin, 2007.) har från sin forskning inom social 
omsorg uppmärksammat ett förhållningssätt som kan jämföras med ett paternalistiskt 
förhållningssätt, där följande företeelser förekom, ett skapande av maktlöshet, ignoreranden, 
hotelser och skrämsel gentemot omsorgstagare (ibid.). Med ett sådant förhållningssätt 
gentemot omsorgstagare förminskas dennes självbestämmande och omsorgstagarens 
beroendeställning understryks i stället. Med ett förhållningssätt som utgår ifrån den 
empowermentorienterade tankemodellen (Starrin, 2007) förstärks den enskildes självkänsla 
genom att bli sedd, hörd och respekterad. En central faktor i denna modell är det 
sammanbindande språk som till skillnad från det paternalistiska förhållningssättet har ett 
separerande språk. Det sammanbindande språket karakteriseras bland annat av att det är 
uppmuntrande, bekräftande, aktivt lyssnande och medkännande. I det 
empowermentorienterade förhållningssättet utgår man från en positiv människosyn som 
tidigare nämnts, det vill säga att människan vet sitt eget bästa under rätta förhållanden. Inom 
omsorgen av demenssjuka kan ett sådant förhållningssätt vara att respektera omsorgstagarens 
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personliga vanor. Genom ett empowermentorienterande förhållningssätt från 
omsorgspersonalens sida bemöts omsorgstagaren som en individ med integritet och som kan 
på sitt sätt, efter egna önskemål känna att hon/han kan påverka sitt liv, om än i det lilla och för 
stunden, trots sin sjukdom. I en studie (Tengqvist, 2007.) av verksamheter för missbruksvård 
som arbetar efter ett empowermentorienterat förhållningssätt framkom viktiga begrepp som 
värderingar, människosyn och förhållningssätt som centrala i detta arbetssätt. Efter en 
utvärdering av verksamheterna beskrevs utgångspunkter som utgjorde en bas för 
förhållningssätt i empowermentarbete och dessa var ”att se alla människor som kapabla om de 
ges rätt förutsättningar, att fokusera på alla individers lika värde och rättigheter och att 
synliggöra och förändra maktstrukturer så att de uttrycker respekt för människors lika värde 
och rättigheter” (ibid. s, 81). En applicering av ett empowermentorienterat arbetssätt inom 
omsorgen av demenssjuka personer, då man utgår från positiv grundsyn på människan, skulle 
medföra att möjligheter och förutsättningar skapas för att i högre grad tillvara ta dessa 
personers behov och önskemål, då detta blir tydligare på grund av dessa personers utsatthet. 
Detta arbetssätt som modell utgör en grund och ger en tydlig riktning att utgå ifrån vid 
hantering av svåra situationer som kan gälla å ena sidan omsorgstagarens självbestämmande 
och å andra sidan omsorgspersonalens professionella makt.   
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4. Analys och resultatbeskrivning 
 
I analys och resultat delen tolkar vi intervjumaterialet utifrån en hermeneutisk 
tolkningsansats. Syftet med denna tolkning är att illustrera teori med empiri med 
utgångspunkt från de frågeställningar uppsatsen grundar sig på, dvs. den professionella 
makten, omsorgstagarens självbestämmande samt omsorgstagarens självbestämmande i 
relation till omsorgspersonalens makt. Den struktur som utgör analysen bygger på teman som 
hämtats från intervjuguiden (se bilaga 2), dessa teman är: yrkesrollen, självbestämmande samt 
hantering av svåra situationer. I det första temat, yrkesrollen, är avsikten att undersöka hur 
omsorgspersonal förhåller sig till begreppet professionell makt, samt hur detta framkommer i 
yrkesrollen. Avsikten är också att undersöka i vilken grad en medveten och kunskap finns 
kring detta hos omsorgspersonalen. Det andra temat, självbestämmande, valdes utifrån 
avsikten att undersöka hur omsorgstagarens självbestämmande yttrar sig, samt hur personalen 
upplever den ojämlika relationen mellan dem och omsorgstagaren som resulterar i en 
beroendeställning för omsorgstagaren. I det tredje och sista temat, hantering och upplevelser 
av svåra situationer, är avsikten att undersöka hur omsorgspersonal upplever och hanterar 
svåra situationer och då omsorgstagarens självbestämmande och personalens professionella 
makt leder till ett dilemma som utgör å ena sidan omsorgstagarens önskan/vilja och å andra 
sidan personalens möjlighet att tillmötesgå denna önskan på ett professionellt sätt.        
 

 4.1 Yrkesrollen 
 
Skau (2006) beskriver att makt är ofrånkomligt i den professionella yrkesrollen och inom 
hjälpapparaten över lag och detta gäller oavsett om aktörerna är medveten eller omedveten om 
det eller om de väljer att inte vara det (ibid.). Detta kan relateras till vad som framkom vid 
intervjun på frågan vad professionell makt betyder i yrkesrollen för personalgruppen, vilket 
citatet nedan illustrerar där samtliga i personalgruppen instämmer:   
  

Det är klart att vi har stor makt, allt vad vi säger och allt vad vi gör, hela deras liv 
ligger i våra händer om inte vi är lyhörda och inte har någon empati och inte kan 
möta dom här kunderna så har man ju missbrukat all den här makten, vi kan 
bestämma hur vi vill och tycker men det är absolut inte professionellt i mina ögon. 

 
Utifrån detta citat kan det tolkas som om en medvetenhet finns hos personalgruppen om den 
ofrånkomliga makt som tillskrivs den professionella yrkesrollen som Skau (2006) också 
beskriver. Skau (2006) beskriver vidare att makt kan uppfattas som ett negativt laddat ord, 
dock om en medvetenhet finns hos omsorgspersonal att yrkesrollen innehåller makt kan den 
ses som ett värdeneutralt begrepp eller ett begrepp med en positiv innebörd. Detta kan då leda 
till att man arbetar för och ger omsorgstagaren så mycket som möjligt tillbaka av sin 
autonomi, dvs. sitt självbestämmande (ibid.). Citatet nedan speglar en av informanternas syn 
på maktbegreppet i yrkesrollen: 
 

Jag skulle vilja säga att makt är dåligt och att det lätt kan missbrukas, för från början 
har vi ju makt, det gäller hur vi bemöter kunderna och ser de här personerna. Det är 
verkligen att vara professionell och se personen skulle jag vilja säga att man 
verkligen lyssnar in och se hur respektive kund vill ha det. 

 
Detta kan tolkas som informantens uppfattning om makt är negativ, men att informanten är 
medveten om att den finns, men anser att den inte ska användas, utan att det är att se och 
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lyssna till omsorgstagaren som räknas som ett professionellt arbetssätt. Detta kan vidare 
tolkas som att informanten väljer bort den makt som automatiskt tillskrivs yrkesrollen i sitt 
arbete och ej heller är medveten om att den kan användas med en positiv avsikt. Skau (2006) 
beskriver angående makt, att oavsett om aktörerna är medvetna eller omedvetna om makten så 
finns den där. Hon menar att detta utgör en problematik att förhålla sig till och att acceptera 
att yrket innehåller en kontroll och en form av makt gentemot människor (ibid.) I det tidigare 
citatet blir denna problematik mycket tydlig där informanten medvetet väljer bort att använda 
sig av makten i sin yrkesroll på grund av att hon enbart ser det som något negativt. 
 
Vikten av kunskap och vidareutveckling för omsorgspersonal gällande olika dilemman som 
kan uppstå i yrkesrollen, där makt ingår, behandlas i rapporten Kunskap och bemötande – 
Erfarenheter från en utbildning för hemtjänstpersonal (2003). Rapporten tydliggör vikten av 
att vara medveten om etiska och moraliska dilemman som kan uppstå i den professionella 
yrkesrollen och som omsorgspersonal vanligtvis inte är medveten om och således inte heller 
reflekterar över (ibid.). I citatet nedan beskriver en av informanterna hur en situation skulle 
kunna te sig om makten i yrkesrollen missbrukas:                
 

Om vi skulle missbruka makten och inte vara medveten om den, så tror jag att vi 
skulle ha en ohållbar situation där vi arbetar och det skulle leda till ett rent kaos. Om 
vi skulle missbruka makten skulle kunderna inte våga ty sig till oss, de skulle inte 
våga öppna sig, eftersom de har en tillit och tro till oss.  

 
Citatet ovan, kan relateras till en undersökning inom social omsorg där forskaren Kitwood 
(1997 i Starrin, 2007) beskriver hur en personalgrupp missbrukade sin professionella makt 
inom yrkesrollen gentemot omsorgstagare. Han uppmärksammade bl.a. hur personalgruppen 
skapade maktlöshet hos omsorgstagare genom att ignorera, hota och skrämma sina 
omsorgstagare (ibid.). För att undvika och förebygga att maktmissbruk förekommer hos 
omsorgspersonal är det av yttersta vikt att kontinuerligt arbeta med och vidareutveckla frågor 
gällande etiska dilemman, exempelvis makt, för att möjliggöra att en medvetenhet 
överhuvudtaget finns och bibehålls vilket också rapporten Kunskap och bemötande – 
Erfarenheter från en utbildning för hemtjänstpersonal (2003) belyser (ibid.). Informanten 
uttrycker och belyser vikten av att kontinuerligt ha diskussioner om den professionella makten 
i arbetsgruppen, detta för att förebygga maktmissbruk och bibehålla en medvetenhet:        
 

Eftersom att vi vet att vi har en sån makt, kan vi också diskutera och ta upp det i 
arbetsgruppen så att man inte missbrukar den makten.  

 
Gävle kommuns målsättning och ambition är bland annat att deras medarbetare ska vara 
motiverade, och för att nå detta mål krävs det att medarbetarna har en hög kompetensnivå. 
Kommunen har under de senaste åren arbetat med att höja och utveckla kompetensen hos sina 
medarbetare genom olika internutbildningar där etik, bemötande, värdegrund och 
människosyn har behandlats. Målet är att kommunens samtliga anställda inom äldreomsorgen 
skall genomgå dessa utbildningar (Omvårdnad Gävle). En av informanterna ger en 
beskrivning av denna kompetensutveckling i följande citat:  
 

Jag tänker på kompetensstegen som är i kommunen och där kommer ju makt nu, det 
är ju utbildning i just makt och etik. All personal ska utbildas i social 
dokumentation, personlig plan och kontaktmannaskap. Vi kommer också att prata 
om makt, om vilken makt vi har som personal, det kommer också en etikutbildning 
och man ska utbilda etikombud. Man har också lagt som ett förslag i förvaltningen 
att utvecklingsledarna (utvald omsorgspersonal) ska finnas kvar och man ska ha 
nätverksträffar så att man hela tiden håller makt och etik aktuellt, jag tror att det är 
för att hålla konkurrensen och hålla en god kvalité.  
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4.2 Självbestämmande  
 
Skau (2006) beskriver att en av de viktigaste och betydande förändringarna för människan i 
livet är övergången från subjekt till objekt. Det vill säga att individen går från den person som 
haft kontroll över sitt eget liv och eget bestämmande, till att bli någon som inte längre kan 
råda över sig själv i samma utsträckning som tidigare och bli ett föremål för samhällets 
offentliga hjälpapparat, detta medför att individen hamnar i beroendeställning (ibid.). Under 
intervjun framkommer att en medvetenhet finns hos informanterna om omsorgstagarnas 
beroendeställning och sårbarhet och att man arbetar utifrån ett sätt som minskar 
omsorgstagarens beroende och att lyfta fram deras självbestämmande, arbetssättet benämner 
de som ett kundfokuserat arbetssätt. Informanterna beskriver att de ofta diskuterar hur de skall 
kunna arbeta för att kontinuerligt se till omsorgstagarens bästa och lyfta problematik kring 
frågor gällande omsorgstagarens självbestämmande. Det har skapats ett forum i verksamheten 
för detta ändamål med träffar en gång per vecka. Vikten av detta belyses i citatet nedan: 
 

Det är mycket viktigt att man kan prata om det som är svårt och att vi verkligen 
lyfter saker och ting som man verkligen känner, exempelvis, att det här vart 
verkligen inte rätt eller det här känns verkligen inte bra. Vi har ju träffar en gång i 
veckan, då vi kan ta upp frågor gällande förhållningssätt och kundfokus.   

 
Henriksen & Vetlesen (2001) belyser också vikten av självbestämmande och betonar att 
autonomi är av högt värde för den enskilde och är av mycket stor betydelse för människans 
välbefinnande. Detta blir mer tydligt i omsorgen av personer med en demenssjukdom, då 
dessa personer inte har samma möjlighet att hävda sin rätt till självbestämmande, som de trots 
allt fortfarande har kvar (ibid.). Som tidigare nämnts beskriver informanterna att de lägger 
stor vikt på omsorgstagarens självbestämmande och att detta utgör grundsynen i deras 
arbetssätt och som framkommer i citatet nedan:    

 
Vi är gäster hos dom, det är vi som kommer in i deras hem, man frågar hela tiden, 
får jag gå in till dig, kan jag göra det, det är ju i alla fall grundtanken, man försöker 
ju göra något bra. Vi vill bortse från beroendeställningen, vi vill se individen, här ser 
vi personen, och inte bara en demenssjuk, vi ser hur hans liv har sett ut och hur hans 
liv ser ut nu och vad han har för social trygghet runt sig. 

 
Samtliga informanter uttrycker att ett kundfokuserat arbetssätt lyfter den enskilde individen 
och att omsorgstagarens självbestämmande framkommer i högre grad på detta sätt. Detta kan 
relateras till vad en av informanterna uttrycker i de citat som följer:  
 

Vi har ett otroligt kundfokus, vi jobbar kring ett hemtjänsttänkande, utifrån kundens 
behov och det är det som man lägger fokus på. Här finns det en chans till 
självbestämmande jag tror vi lyssnar, jag tror man lyssnar mer till våra kunder, man 
har lärt sig av det, som man skulle vilja lära ut till alla andra som arbetar inom vård 
och omsorg, att lyssna på de boende hela tiden. 

 
Vid intervjutillfället beskriver informanterna att målet med deras arbetssätt är att minska 
omsorgstagarens beroendeställning och fokusera på att öka dennes autonomi. Detta genom att 
involvera omsorgstagarna i det dagliga arbetet på boendet, exempelvis att omsorgstagaren är 
delaktig vid inköp, städning samt vid varierande kökssysslor.  
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Citatet nedan beskriver hur detta kan se ut: 
 

Vi försöker hela tiden att få med dem i vårt jobb så att våra kunder känner sig 
delaktig, exempelvis på torsdagar har vi handlingar. Vi åker och handlar 
tillsammans, det kan ju vara häftigt bara att få gå med korgen själv. Varje dag så är 
det ju någon av karlarna som hjälper till och går ut med soporna och städar upp lite 
och hämtar mjölk. 

 
 
Vikten av att öka omsorgstagarens självbestämmande och minska beroendet hävdar även 
Jensen (1984, ur Skau, 2006) då han beskriver och tydliggör att målet i omsorgsarbete är att 
minska beroendet och öka autonomin för den hjälpbehövande individen (ibid.). Detta kan 
också relateras till hur en av informanterna beskriver boendets kundfokuserade arbets- och 
förhållningssätt som arbetssätt, informanten poängterar att detta förhållningssätt gentemot 
omsorgstagare bör appliceras inom övrig vård och omsorg:  
  

Förhållningssättet vi använder oss av skulle ju vara helt naturligt mot alla, om man 
så är utvecklingsstörd, och man är 22 år eller om man är dement och 52 år eller om 
det är en somatisk sjuk person som är 83 år, så har man rättighet att vara med och 
bestämma. 

 
Det framkommer vidare i intervjun med informanterna att de tänker i större utsträckning på 
omsorgstagarens självbestämmande idag än vad de tidigare gjort. Detta kan tolkas som att 
informanternas syn på omsorgstagaren har förändrats på grund av deras arbete med en yngre 
målgrupp än den äldre målgruppen de tidigare arbetat med. Även kommunens arbete 
(Omvårdnad Gävle) med att driva fram ett mer kundfokuserat arbetssätt genom policy och 
mål som riktar sig mot att öka dennes självbestämmande kan ha påverkat informanternas 
synsätt på omsorgstagaren (ibid.). En annan bidragande orsak till den förändrade synsättet på 
omsorgstagaren kan också vara den familjesituation och kontext som dessa personer befinner 
sig i, där familjemedlemmarna generellt är yngre och fortfarande aktiv i yrkesliv och skola. 
En av informanterna poängterar förändringen i synsättet och som följer i citatet nedan: 
 

Inte tyckande för min skull utan tyckandet för kunden, vi är deras ombud, om man är 
nio personer i en arbetsgrupp och tycker nio olika saker, det är ju egentligen helt 
oväsentligt vad jag tycker, det är ju vad kunden tycker och det är det som jag tror 
man har lärt sig under det här året i arbetet med en yngre målgrupp. Vi har ju jobbat 
flera år tidigare inom special boende inom demens, så vi har ju jobbat med det här i 
så många år, men visst har vi fått tänkt till ännu mer idag och tänker ännu mer på 
kundens självbestämmande. 

 
Det beskrivna kundfokuserade arbetssättet som man arbetar efter på boendet kan relateras till 
ett empowermentorienterat arbetssätt. Starrin (2007) beskriver att i ett empowermentorienterat 
arbetssätt utgår man ifrån en positiv människosyn, det vill säga att människan vet sitt eget 
bästa under rätta förhållanden (ibid.). Detta arbetssätt kan jämföras med det kundfokuserade 
arbetssätt som informanterna beskriver i intervjun på grund av att man ser till den enskilde 
individen och lyfter fram och bevarar dennes självbestämmande i den mån omsorgstagaren 
själv har möjlighet att klara av det. Informanten uttrycker nedan en positiv upplevelse av ett 
empowerment liknande arbetssätt hos både informanterna och omsorgstagarna:  
 

Mycket har vi ju igen när vi gör saker med kunderna då de ofta säger: tänk att man 
skulle få det så här bra på hemmet, det trodde man aldrig, jag är så glad att jag sluta 
jobba och jag har aldrig gjort så här mycket saker o gud vad bra jag har det, dom kan 
verkligen tala om hur bra dom mår i stunden. 
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4.3 Hantering av svåra situationer       
 
I vård och omsorg av personer med demenssjukdom uppstår det ofta situationer som kan vara 
svår att hantera, då ena sida omsorgstagarens självbestämmande och å andra sidan 
omsorgspersonalens professionella makt resulterar i ett dilemma. Problematiken i detta 
dilemma utgörs av att omsorgstagaren på grund av sin sjukdom inte att alltid har insikt om 
vad som är bäst för dem själv och då omsorgspersonalen måste ta ett beslut som inte 
överrensstämmer med omsorgstagarens önskan och vilja. I intervjun beskriver informanterna 
att arbetet kräver bl.a. en uppfinningsrikedom när det gäller att bemöta och hantera ovan 
nämnda situationer. Informanterna ger exempel på hur de hanterar sådana svåra situationer i 
följande citat:    
 

Om en kund har bestämt sig för att gå ut så får man försöka avleda och chansa och 
testa olika saker exempelvis som, att du kanske vill ha sällskap, att lura med sig 
själv, att man följer med på det viset eller bara att öppna dörren, så får man väl bara 
sätta på sig jacka och hålla sig lite på avstånd. Det går inte att gå in i konflikter, här 
går det inte att säga, nej vi kommer om tio minuter. För kommer inte vi om tio 
minuter då skulle dom kunna gå rätt igenom dörren om det vore så, därför att dom 
blir så irriterad. Därför försöker man då övertala med att ta en kopp kaffe först, för 
att avleda kunden, men det är ju inte alltid det går och då är det ju bara att gå ut. 
Man måste försöka hitta en balans i vårt förhållningssätt, jag tycker ibland att man 
förhandlar nästa hela dagarna.  

 
Detta ovan nämnda citat, tydliggör och belyser hur informanterna arbetar med att hela tiden 
sträva efter att nå en ömsesidig förståelse med omsorgstagaren genom att kontinuerligt 
förhandla fram och nå ett resultat som omsorgstagaren upplever som positivt och som är 
möjligt inom verksamheten. Detta kan relateras till Habermas kommunikationsteori 
(Månsson, 2003) angående ömsesidig förståelse. Habermas belyser i kommunikationsteorin 
att det finns ett inneboende mål hos oss människor att sträva efter att nå ett samförstånd vare 
sig vi vill det eller inte. Habermas anser att det är mycket viktigt att allt beslutsfattande sker 
genom en ömsesidig förståelse och med detta menar han att tyngdpunkten inte ligger på 
beslutet i sig utan mot bakgrund av de samtal eller förhandling och där det beslut som fattas 
kan antas och accepteras av samtliga deltagare (ibid.).    
 
Vid intervjun beskriver informanterna vidare att vid hantering av svåra situationer, har 
verksamheten anpassat sig ytterligare efter omsorgstagarens behov i och med att lokalerna på 
boendet har planerats om för att på detta sätt underlätta i hanteringen av svåra situationer som 
kan uppstå. Detta ger ett exempel på hur verksamheten arbetar för att anpassa sig efter 
omsorgstagaren och dennes behov och informanternas förståelse för vikten av att lyfta 
omsorgstagarens självbestämmande på ett professionellt sätt och förebygga svåra situationer 
som kan uppstå i arbetet med yngre demenssjuka personer. Nedan ger informanten en 
beskrivning av denna anpassning:   
 

Vi har ju till och med fått ordna ett omklädningsrum uppe på avdelningen, för att 
säga att jag ska bara gå ner och byta om, kan i sig leda till en konflikt, för att detta 
tar alldeles för lång tid. Nu när vi har omklädningsrummet uppe på avdelningen kan 
man hålla dörren öppen medan man byter om, på detta sätt kan man undvika en 
konflikt och vinna tid. 

 
Det framkommer i intervjun att ett flexibelt arbetssätt underlättar till en god hantering av olika 
situationer. Ett flexibelt arbetssätt kräver en medvetenhet om att se till enskilde individen och 
vara lyhörd för just dennes behov som också citatet nedan beskriver:  
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Vi vet ju också var gränserna går, det går ju inte att behandla alla lika, utan det är ju 
olika individer som bor här. Det kan vara olika från dag till dag, från minut till 
minut, den ena sekunden kan man exempelvis skämta med någon och skulle man 
säga samma skämt tio minuter senare så fungerar det inte alls. Det gäller ju 
verkligen att vara lyhörd och det gäller hela tiden och känna av och möta personen 
på ett värdigt och rätt sätt.  

 
Uttalandet ger en tydlig beskrivning av ett förhållningssätt som påvisar en medvetenhet och 
lyhördhet om den enskildes behov och att ha en förståelse för olika individers olika behov 
från stund till stund. I vården av demenssjuka personer är det av yttersta vikt att ett sådant 
förhållningssätt finns hos omsorgspersonalen på grund av att demenssjuka personer har 
svårigheter med att uttrycka deras egentliga önskan eller behov. Detta kan relateras till vad 
Henriksen och Vetlesen (2001) beskriver angående aspekterna beroende och oberoende och 
vikten av att finna en balansgång mellan dessa (ibid.). Det är av stor vikt att vara lyhörd i de 
situationer då omsorgstagaren exempelvis klarar av att följa med och handla och då låta denne 
sköta det så långt det går. Vid en omvänd situation, då personen inte hanterar detta själv, är 
det viktigt som omsorgspersonal att ha en lyhördhet för detta och då vara omsorgstagaren 
behjälplig. Detta är viktigt för att vid de tillfällen som omsorgstagaren klarar av att hantera 
saker så bibehåller man dennes oberoende och för att beroendet inte skall överskugga 
oberoendet.    
 
 
Det framkommer under intervjun att informanterna är väl medveten om den makt de har, som 
ovan nämnts, och att de således använder den i sitt arbetssätt, ur ett positivt perspektiv. Denna 
medvetenhet och arbetssätt bidrar till att omsorgstagaren får så mycket som möjligt tillbaka av 
sin autonomi, sitt självbestämmande. Skau (2006) belyser vikten av en medvetenhet om den 
professionella makten i yrkesrollen och hon beskriver att denna medvetenhet leder till att öka 
omsorgstagarens självbestämmande (ibid.). Nedan ger informanten en beskrivning av en 
medvetenhet om makten inom yrkesrollen:  
 

Det är klart att man är medveten om vilken makt man har, därför är det ju ännu mer 
viktigt, att utifrån kundens behov och se till kunden för vi bestämmer ju ganska 
mycket, vi har ju en kund med ett alkoholbehov och vi som jobbar med honom har 
bestämt hur mycket han skall få dricka, det är väl en makt om något, men ibland kan 
jag känna, men herre gud i himlen varför ska jag bestämma det för, men det är något 
som vi har diskuterat fram att han mår bäst av att få just den mängden. 

 
Informanterna beskriver vidare under intervjun de svårigheter som kan uppstå i yrkesrollen 
och balansen mellan omsorgstagarens självbestämmande och den professionella makten. 
Detta blir ännu tydligare i arbetet med yngre demenssjuka personer, då det ofta förekommer 
diskussioner kring alkohol, vilket är en problematik som uppkommit med den yngre 
generationen och som kan vara svårt att hantera för omsorgspersonalen. Det framkommer 
tydligt i uttalandet nedan, svårigheten i balansgången mellan att inte kränka omsorgstagarens 
integritet men att samtidigt försöka skapa den bästa lösningen för denne: 
 

Om man har sån makt som vi har, om vi går tillbaka till problemet med alkohol, det 
svåra i det tycker jag är att jag vet att han inte mår bra av att dricka för mycket 
eftersom att jag vet att han får abstinens och han mår ännu sämre då. Hur förhåller 
man sig till det, hur håller jag ifrån mig en kränkning mot honom, hur kan jag avleda 
honom för att han inte skall känna sig som ett stort barn? Vårt mål är väl att, dom 
som bor hos oss, skall känna sig så friska som möjligt. 

 
Enligt Skau (2006) har en medvetenhet om att yrkesrollen innehåller makt, relevans för hur 
personalen hanterar svåra situationer (ibid.). Detta framkommer även vid intervjun där en av 
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informanterna tydligt beskriver hur en situation kan te sig när makt används på ett omedvetet 
sätt vilket resulterar i negativa konsekvenser: 
 

Det går inte att trampa på de här personerna, gör man det då får man betala, det får 
man ju kanske i många andra situationer också och framför allt med dementa. Det 
handlar mycket om hur man bemöter, om man bemöter konstigt kan man kanske åka 
på en smäll, och dom kanske inte visar med ett slag direkt, men man ser missnöjet 
och hela deras dag kan vara förstörd.  

 
 
Informanterna beskriver under intervjun att sin egen inställning till vissa saker, exempelvis till 
alkoholintag kan påverka förhållningssättet i arbetet, på så sätt att man har delade åsikter 
gällande mängden av alkoholintag. I dessa svårigheter beskriver Jensen (1984 ur Skau, 2006) 
att man kan använda sig av moraliska värderingar och principer för att motverka ett 
maktmissbruk. Författaren poängterar att man kan använda dessa moraliska principer som en 
grund att utgå ifrån för att sätta en gräns mellan vad som är accepterat och vad som inte är det 
gällande hur omsorgspersonalen använder sin makt gentemot omsorgstagaren (ibid.). Detta 
kan relateras i arbetet med demenssjuka personer där man utarbetat ett förhållningssätt utifrån 
moraliska principer. Då vi anser att verksamheten arbetar utifrån att låta omsorgstagaren själv 
bestämma så långt det är möjligt för att bevara dennes självbestämmande och gränsen går där 
omsorgstagaren själv kommer till skada och att det då är tillåtet för omsorgspersonalen att 
fatta ett beslut för dennes räkning. Ett sådant arbetssätt strävar mot samma målsättning som 
Gävle kommuns policy och vision (Omvårdnad Gävle) som utgörs av att äldre och vuxna 
personer skall ha makten över sina egna liv och erbjudas verkliga valmöjligheter när det gäller 
vård och omsorg, i detta fall så långt det är möjligt.       
 
Informanterna beskriver i intervjun att de har god tillgång till hjälp och stöd i svåra situationer 
med exempelvis handledning av sjuksköterskor och läkare. De beskiver också att de har 
tillgång till individuell handledning eller handledning i grupp. Informantens uttalande, nedan, 
ger en beskrivning av detta stöd:  
 

Vi får stöd och hjälp av läkare och sjuksköterskor vid svåra situationer och om vi 
vill kan vi få enskild handledning. Detta gör att man har någonting att stå på, så att 
vi inte själva bestämmer i exempelvis situationer när det gäller hur mycket kunden 
skall dricka. När det gäller alkohol och andra svåra bitar har vi tillsammans med 
sjuksköterska och läkare arbetat fram ett förhållningssätt. Det är oftast vid sådana 
tillfällen som vi måste ta hjälp, för det kan ju inte vi bestämma.  

 
Gävle kommuns policy och målsättning (Omvårdnad Gävle) kännetecknas, som tidigare 
nämnts, av ett kundinflytande, med detta avser kommunen att utveckla äldreomsorgen efter 
den enskilde individen och dennes önskemål. För att nå denna målsättning har kommunen 
utvecklat ett verktyg anpassat efter omsorgstagaren, detta verktyg benämns som en personlig 
plan. Målsättningen är att samtliga omsorgstagare inom äldreomsorgen i Gävle kommun skall 
ha en sådan personlig plan upprättad efter sina behov och önskemål. Detta för att vården och 
omsorgen skall utgå ifrån den enskilde individen och utgöra ett verktyg för personalen i 
arbetet med omsorgstagaren. Den individuella planen är stor vikt i omsorgen med 
demenssjuka personer då dessa personer, som tidigare nämnts, har svårigheter med att 
uttrycka sina behov och önskemål, och med hjälp av denna individuella plan kan man finna en 
lösning i svåra situationer, detta genom att man kan gå tillbaka och utläsa vad som 
dokumenterats kring omsorgstagarens behov och önskemål. Informanten beskriver detta 
nedan:   
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Vi har ju våra personliga planer och dom är ju skrivna utifrån kunden och det som 
sagts där är ju inte förhandlingsbart på något vis utan det är ju faktiskt kunden som 
har bestämt och när det gäller demenssjuka personer är det ju mycket anhöriga, 
eftersom kunden själv kanske inte kunnat vara med och förmedlat sina behov och 
önskemål. Dessa kan vi utgå ifrån när ett arbetssätt inte fungerar och då att man kan 
prata ihop sig, hur gör vi?   

 
Den individuella planen som är anpassad efter omsorgstagarens behov och önskemål är ett 
effektivt verktyg för att lyfta omsorgstagarens självbestämmande och kan ses som en 
kvalitetssäkring. Dock i arbete med demenssjuka personer finns en problematik att hantera då 
omsorgstagaren själv inte alltid är kapabel att förmedla och uttrycka sina behov på grund av 
sin demenssjukdom, som även framkommer av informanten ovan. Vid sådana tillfällen får 
anhöriga eller närstående försöka förmedla omsorgstagarens önskan och behov. Detta är dock 
inte det ultimata alternativet för omsorgstagaren men det bästa alternativet som finns att tillgå 
i denna situation eftersom det är anhöriga eller andra närstående som bäst känner till 
personens tidigare leverne, behov samt önskemål. I sådana situationer får omsorgspersonal 
tillsammans med anhöriga, läkare och sjuksköterska diskutera fram det bästa alternativet för 
omsorgstagarens räkning.        
 
Det som uppmärksammats i undersökningen och som tydligt framkommer är att kunskap och 
en medvetenhet om makt hos omsorgspersonalen är av stor vikt. Detta för att skapa en 
förståelse för omsorgstagarens självbestämmande och makten som yrkesrollen medför samt är 
det en förutsättning för att motverka maktmissbruk. Det framkommer även att informanternas 
synsätt på självbestämmande har tydliggjorts ytterligare sedan de börjat arbeta med 
målgruppen yngre demenssjuka personer. I informanternas uttalande observerades att med en 
yngre målgrupp uppstår en ny problematik att hantera och att målgruppen har gett 
informanterna en ny förståelse för vikten av självbestämmande.        
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5. Slutord 
 
I denna uppsats har vårt syfte varit att undersöka hur omsorgspersonal upplever och hanterar 
dilemmat mellan å ena sidan omsorgspersonalens professionella makt å andra sidan 
omsorgstagarens självbestämmande på ett boende för yngre demenssjuka personer. Vidare 
ville vi undersöka hur makt yttrar sig i yrkesrollen, hur omsorgstagarens självbestämmande 
yttrar sig, samt hur omsorgspersonalen hanterar svåra situationer då ingen enkel lösning finns 
på problemet. Resultaten utifrån vår empiriska undersökning överensstämmer med vad vi 
funnit i tidigare forskning och den litteratur vi valt att använda oss av i denna studie.    
 
För att omsorgspersonalen på ett professionellt sätt skall kunna hantera svåra situationer och 
se till omsorgstagarens självbestämmande krävs det en medvetenhet och kunskap om hur den 
professionella makten kan användas för att resultera i positiva konsekvenser för 
omsorgstagaren. Detta belyser även Skau (2006) som beskriver vikten av att en medvetenhet 
och kunskap finns hos omsorgspersonalen och att det är av relevans för hur de hanterar svåra 
situationer (ibid.). Ur resultatet från intervjuerna framkommer det att personalgruppen är väl 
medveten om den makt som yrkesrollen medför och dess konsekvenser. Det aktuella boendet 
arbetar efter ett kundfokuserat arbetssätt där man strävar efter att kontinuerligt ha 
omsorgstagaren i fokus.  Man arbetar efter att lyfta omsorgstagarens självbestämmande och 
autonomi och försöker att bortse från dennes beroendeställning. Det framkommer tydligt att 
personalgruppen har en förståelse för vikten om en medvetenhet och att de har en kunskap 
och förståelse för vilken inverkan makten har i yrkesrollen och vilka konsekvenser det leder 
till om makten missbrukas gentemot omsorgstagaren. När det gäller omsorgstagarens 
självbestämmande beskriver personalgruppen att detta framstår ännu tydligare i arbetet med 
målgruppen yngre demenssjuka personer och att detta har resulterat i en ny förståelse för hur 
viktigt det faktiskt är. Med en yngre målgrupp av demenssjuka personer framkommer det att 
en ny problematik uppstår för personalen att hantera och förhålla sig till. Denna problematik 
består bland annat av alkoholrelaterade frågor, familjerelationer samt att dessa personer är i 
större utsträckning fysiskt aktiva än vad äldre personer är. Det framkommer tydligt att 
verksamheten arbetar efter en modell som kontinuerligt sätter kunden i fokus. Verksamheten 
har kommit långt i detta arbetssätt och strävar efter att ständigt vidareutvecklas. Det 
kundfokuserade arbetssättet kan jämföras med ett empowermentorienterat arbetssätt (Starrin, 
2007), där omsorgstagaren fortfarande kan påverka sitt liv, i den mån denne har möjlighet till, 
trots sin sjukdom och därmed bibehålla sitt självbestämmande. Det empowermentorienterade 
arbetssättet kan utgöra en modell och vara en grund att utgå ifrån i verksamheter inom Gävle 
kommuns äldreomsorg. För att möjliggöra ett kundfokuserat arbetssätt krävs det att det finns 
en gemensam målsättning och tydliga riktlinjer för hur arbetet skall struktureras och utformas.  
 
Vidare anser vi att kvaliteten på den vård och omsorg som levereras påverkas i hög grad av 
omsorgspersonalens kunskaper och motivation för sitt arbete och för att uppnå detta anser vi 
att det krävs utbildning och vidareutveckling. Det är också av yttersta vikt att man 
kontinuerligt arbetar och strävar efter att bibehålla och vidareutveckla verksamheten för att 
hålla detta aktuellt. För att öka motivationen och höja kompetensen i yrkesrollen är Gävle 
kommuns målsättning att samtliga medarbetare inom Omvårdnad ska genomgå utbildningar 
inom detta område. Det finns fortfarande mycket att arbeta med gällande professionell makt, 
medvetenhet och kunskap inom vård och omsorg. Gävle kommun har påbörjat sitt arbete mot 
ett mer kundfokuserat arbetssätt, dock finns fortfarande mycket kvar att arbeta med och 
utveckla för att detta skall nå ut och förankras i hela verksamheten. 
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Bilaga 1       
 
     Gävle 2008-04-17 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
 
Vi skickar detta brev Dig och till Din personalgrupp för att vi vill informera Er om den 
intervju som vi kommit överens om som äger rum på torsdag 24/4-08 kl 14.00. Vi vill också 
tacka Er för att ni ställer upp och medverkar på denna intervju.  
 
TACK!  
 
 
Kort information. 
 
Vi studerar nu på den sjätte och sista terminen på Sociala omsorgsprogrammet vid Högskolan 
i Gävle. Vi skriver vår C-uppsats i Sociologi och syftet med denna uppsats är att studera 
dilemmat mellan å ena sidan brukarens självbestämmande och å andra sidan 
omsorgspersonalens professionella makt. Det empiriska underlaget för att belysa 
ovanstående problem kommer att hämtas från ett boende för yngre dementa.  
 
De frågeställningar som vi kommer att utgå ifrån i uppsats är följande: Hur yttrar sig den 
professionella makten i yrkesrollen, Hur yttrar sig självbestämmande? Hur hanteras - vilka 
riktlinjer finns – brukarens självbestämmande i förhållande till omsorgspersonalens 
professionella makt?   
 
Syftet med denna intervju är att diskutera med fyra st av Er ur personalgruppen 
ämnet/dilemmat brukarens självbestämmande/professionell makt i Er yrkesroll.  
 
Vi vill informera Er om att allt som kommer fram under intervjun kommer att behandlas helt 
konfidentiellt, dvs. Vi kommer ej att nämna några namn och ej heller Er arbetsplats vid namn. 
Deltagandet i denna intervju är helt frivillig och kan när som helst avbrytas. Om Ni tillåter 
kommer intervjun att spelas in, detta för att underlätta och göra en korrekt framställning av 
vad som framkommer. Vi beräknar ca: 1,5 timme för intervjun.  
 
Vid frågor och funderingar är Ni välkommer att kontakta oss, nedan lämnar vi respektive 
mobilnummer! 
 
 
Med Vänliga Hälsningar! 
 
Anna Harnewall  Katarina Åhman 
070-761 70 77  070-607 11 79  
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Bilaga 2 
 
 
Intervjuguide 
 
 
Yrkesrollen 
 

1. Vad är professionell makt för er? 
 
2. Vilken betydelse har och hur yttrar sig professionell mak för er?    
 
3. Hur påverkar detta (professionell makt) er i er yrkesroll? 
 
4. Hur kan en medvetenhet och kunskap om denna makt påverka ert arbete och er relation till 
brukaren? 
 
 
Självbestämmande/beroendeställning 

 
5. Hur ser ni på brukarens beroendeställning och den ojämlika relation mellan er och brukaren 
som detta medför?     
 
6. Hur yttrar sig brukarens självbestämmande?  
 
Hantering och upplevelse av situationer 

 
7. Hur upplever och hanterar/bemöta ni dessa situationer? 
 
8. Hur/när diskuteras dessa dilemman mellan er i arbetsgruppen? 
 
9. Är detta ett känsligt ämne, finns det rädslor för att diskutera er professionella makt i 
förhållande till brukarens självbestämmande? 
 
10. Hur påverkar detta dilemma relationen med brukaren i ert arbete med denne? 
 
11. Får ni stöd med detta dilemma av er chef eller någon annan person med god kunskap 
kring detta, om ja hur stöttas ni? 
 
12. Upplever ni att det finns ett behov av att diskutera detta dilemma, om ja, på vilket sätt 
skulle detta bidra till att underlätta för er i ert arbete?    
 

 

 


