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Sammanfattning 
Det är vanligt att i samband med frågeställningar rörande demenshandikapp också 
diskutera frågor kring övergrepp mot äldre. Den inledande fasen i denna uppsats har 
därför haft sin utgångspunkt i litteraturstudier på detta tema. Litteraturstudierna om-
fattar därutöver litteratur kring demensproblematik, kommunikation, och interaktion.  
 
Den genomförda intervjustudien har haft ambitionen att röra sig bort från det rådande 
offer och förövarperspektivet, för att istället ha sitt fokus på interaktionen i parrela-
tioner där demenshandikapp förekommer. Intervjustudien undersöker hur konfliktsi-
tuationer hanteras i dessa parrelationer. Studiens deltagare har bestått av individer 
som varit gifta med en person som fått diagnosen alzheimers sjukdom. 
 
Av intervjustudien framkom att det var vanligt förekommande med interaktions-
typerna samarbete och främjande vid konflikter och att samtliga informanter använde 
sig av validation i olika grad. I studien framkom samtidigt att några av informanterna i 
konfliktssituationer kunde välja (och avgöra när det var lämpligt) att inte validera sin 
partners känslor (som annars rekommenderas) för att istället hantera den pågående 
konflikten med hjälp av en symbolisk handling. Detta sätt, att interagera på, kallas i 
denna studie för avrundning. Avrundningen ledde till att konflikten avslutades och till 
att maken/makan ändrade känsloläge.  
 
Att förhandla i konfliktsituationer var ovanligt medan psykologisk omfamning förekom 
oftare. Informanterna tenderar att hålla igen sina känslor och inte visa dem för sin 
partner. Det visade sig också att den verbala kommunikationen tenderar att minska 
till sin omfattning, och att informanterna i hög grad förlitar sig till, och utvecklar, den 
icke-verbala kommunikationen. Kroppslig beröring, närhet och fysisk ”vägledning” 
ansågs av informanterna vara av särskild betydelse för att hantera dessa situationer.  
 
Relationens historia anses i studien vara av betydelse för informanternas definition 
av situationen, och för hur de kan interagera vid konfliktsituationer. I samband med 
beskrivningen av konfliktsituationer har informanterna uttryckt utbytesteoretiska 
tankar, vilka anses höra samman med relationens historia.  
 
Med utgångspunkt av informanternas redogörelser har även följande teman berörts: 
den stigmatisering som ännu idag omgärdar demenshandikapp; de förändrade 
sociala roller som dessa tillstånd medför; samt de känslor av ensamhet och sorg som 
anhöriga till personer med demenshandikapp lever med. Studien pekar också på ett 
behov av vidare forskning.  
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1. Inledning 
Antalet personer som drabbas av demenshandikapp ökar i takt med stigande ålder och allt 
oftare finns det personer i vår nära omgivning som antingen själva drabbats av demens eller 
som har en anhörig som drabbats. Vittnesmålen kring hur livet förändras på ett genom-
gripande sätt är många och så även berättelserna kring det tunga omsorgsansvar som vilar på 
anhörigas axlar. I många fall handlar det om äldre makar som försöker att själva vårda en allt 
mer handikappad livskamrat.  
 
Det kan vara mycket påfrestande att leva tillsammans med en person som ständigt frågar vad 
klockan är, att möta oförklarliga vredesutbrott i vardagliga situationer eller att upptäcka att 
livskamraten sakta förändras för att till sist ”bli en helt annan”. Demenstillstånd medför en 
stor risk för påfrestningar på den drabbades livskamrat (och även andra anhöriga) och det kan 
bl.a. leda till ökad stress och starka känslor av ilska, sorg och frustration. 
 
I en relation, där demenshandikapp förekommer, kan den friske partnern dagligen ställas inför 
svåra dilemman och etiska problem där både utförandet av en handling och avsaknaden av 
handling kan ses som en kränkning1. Gränsen, för det som vanligen kallas ”övergrepp mot 
äldre” och det som avses med ”omsorg”, kan då vara svår att definiera och omsorgsgivaren 
tvingas till ständiga överväganden.  
 
Intresset för forskning kring övergrepp mot äldre har ökat och ett antal studier har på senare år 
genomförts. Ämnesområdet var dock fram till 1994 fortfarande inte särskilt utforskat i 
Sverige2. Ett problem har varit att företeelsen är tabubelagd. Vi vill t.ex. inte föreställa oss att 
vuxna barn kan slå sina åldrande föräldrar eller att våld kan förekomma mellan äldre makar. 
Nutida forskning inom området har visat på att övergrepp mot äldre förekommer i hög 
omfattning. I en undersökning3, gjord i Sverige 2001, konstaterades att 16% av kvinnorna och 
13% av männen svarat att de varit utsatta för någon form av övergrepp4 efter sin 65-års dag. 
Forskning kring förekomst och omfattning av övergrepp ger oss svar på hur många äldre som 
sannolikt blir utsatta för övergrepp och hur ofta. Om ambitionen är att övergrepp mot äldre 
inte skall förekomma bör samhället satsa på preventiva åtgärder, t.ex. utbildning av 
omsorgspersonal, välfungerande anhörigstöd och inte minst på forskning kring målgruppens 
livsvillkor.  
 
Att forska kring äldre och övergrepp kräver ett mått av reflexion och det är viktigt att fråga sig 
om det verkligen finns några skillnader mellan våld och övergrepp mot äldre jämfört med 
andra grupper i samhället. En kvinna som blir misshandlad av sin man före 65 års ålder kan 
bli misshandlad även efter sin pensionering, och såväl förutsättningar som bakomliggande 
orsaker kan vara exakt de samma som tidigare. Våld och övergrepp mot äldre personer kan 
alltså orsakas av samma betingelser som det våld som riktas mot andra grupper i samhället 
t.ex. mot kvinnor, barn eller invandrare. Modern forskning kring våld och övergrepp har 
genomförts på olika sätt av olika forskare och det sk. offer och förövarperspektivet har varit 
det vanligast förekommande sättet att närma sig problematiken.  

                                                 
1 När valet står inför två handlingsalternativ där båda leder till en oönskad konsekvens talar man, enligt Vetlesen 
  & Henriksen (2001, sid 264) om ett etiskt problem. 
2 Socialstyrelsen (1994, sid 7) 
3 Eriksson (2001, s.81) 
4 Eriksson (2001, 81-83) Typer av studerade övergrepp: försummelse, hot/trakasserier, fysiskt våld, sexuella 
trakasserier, sexuellt våld, ekonomiskt våld. 
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Det kan vara värt att, redan i inledningsskedet, påpeka att jag som författare till denna uppsats 
medvetet valt att röra mig bort från det traditionella offer och förövarperspektivet. Som 
sociolog riktar jag mitt fokus på den sociala interaktionen mellan de individer som agerar i en 
relation. Det har för mig varit viktigt att ha följande två citat från Hydle & Johns i åtanke:  
 

1. ”Enbart ålder är en otillräcklig analytisk utgångspunkt.” 5 
2.    ”Fenomenet övergrepp är knutet till relationer, inte till enskilda människor.”6 

 
Även om ålder i sig inte kan anses vara en tillräcklig analytisk utgångspunkt vid studier av 
övergrepp mot äldre så konstaterar jag att risken för funktionshinder och beroende ökar i den 
senare delen av livet och därmed också graden av utsatthet. Vid demenstillstånd ökar graden 
av beroende, och utsatthet, stegvis under sjukdomsförloppet samtidigt som individens 
kognitiva förmåga försämras. Konsekvenserna för det sociala samspelet blir omfattande pga. 
sjukdomens nedbrytande effekter. Sjukdomens konsekvenser påverkar i hög grad även den 
drabbades omgivning som kan ses som sjukdomens indirekta offer. Det vanligaste symptomet 
som förknippas med demens är glömska, men andra symptom, som t.ex. förvirring, ångest 
vanföreställningar och aggressivitet är också vanligt förekommande. Demenshandikappade 
individer kan därför ibland kränka sina omsorgsgivare t.ex. genom att slå någon. Samtidigt 
kan personer i den demenshandikappades omgivning också utföra handlingar som kan 
upplevas som kränkande t.ex. inlåsning för att hon/han inte skall gå ut mitt i natten. 

 
Uppsatsens övergripande syfte har varit att redogöra för relevant litteratur samt att genomföra 
en studie avseende par där demenshandikapp förekommer, för att på vis nå en ökad förståelse 
för hur situationen ser ut för dessa par, för att därigenom stimulera till ytterligare forskning 
och vidareutveckling av anhörigstöd. Min strävan är att i förlängningen kunna bidra till att 
minimera riskerna för övergrepp i denna grupp. Den genomförda intervjustudiens syfte och 
frågeställningar preciseras i avsnitt (2.10). 
 
I den kommande litteraturgenomgången presenteras forskning kring övergrepp mot äldre som 
en bakgrund ur vilken idén till den senare genomförda intervjustudien kring konflikt-
situationer växte fram. En avvägning som jag har fått göra har varit om de delar som avser 
litteratur kring detta ämnesområde skulle redigeras bort, eller inte. Även om denna teoretiska 
bakgrund senare inte används (i intervjustudien) anser jag det vara en viktig bakgrund att ha 
med. Den litteratur som jag har läst har till stor del haft ett offer och förövarperspektiv, och 
det jag läste ledde sedemera mig till slutsatsen att jag borde studera den sociala interationen i 
konfliktsituationer. Denna bakgrund är särskilt relevant för par där demenshandikapp före-
kommer. Detta särskilt eftersom tidigare forskning visat att makar till demenshandikappade 
personer utsätts för mycket stor stress, samt att det även förekommit spontana vittnesmål om 
övergrepp. Därutöver presenteras relevant litteratur inför den genomförda studien där avsnitt 
(2.4 - 2.8) har sitt fokus på demens, kommunikation och på social interaktion vid 
demenshandikapp.  

 
 

                                                 
5 Hydle & Johns (2001, sid. 29) 
6 Hydle & Johns (2001, sid. 29) 
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2. Bakgrund 

2.1 Vad är övergrepp mot äldre? 
Övergrepp definieras på följande sätt i Norstedts Ordbok: ”lagstridig handling riktad mot 
enskild person utförd av ngn starkare el. mäktigare; särsk. om kroppsligt våld e.d.: sexuella~! 
äv. allmännare kränkning av annans värdighet eller rättigheter” 7, medan begreppet 
övergrepp mot äldre ges följande definitioner i nordiska och europeiska rapporter:  
 

”En handling eller en underlåten handling, begången av en familjemedlem som hotar eller skadar 
den äldres fysiska eller psykiska integritet och personliga frihet och som leder till allvarlig skada 
på hans eller hennes personliga utveckling och/eller hotar eller skadar hans eller hennes 
ekonomiska säkerhet” (Europeiska ministerrådet. Översättning hämtad från Ofrid?, Hjelde 
Eriksson 2001, sid. 30) 8 

 
”Övergrepp är en social handling med minst två aktörer, där den ene kränker den andres 
personliga gränser. Denna handling är övergrepp förutsatt att den blir uppfattad och moraliskt 
värderad som illegitim (inte tillåten) av tredje part” (Nordiska ministerrådet. Översättning hämtad 
från Trygghet som saknas, Brottsofferjourernas riksförbund mfl. 2006) 9 

 
”Våld mot äldre är en enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig 
handling, som utförs inom ett förhållande där det finns en förväntan på förtroende och som 
förorsakar skada eller smärta hos en äldre person.” (Torontodeklarationen. Översättning hämtad 
från Trygghet som saknas, Brottsofferjourernas riksförbund mfl. 2006) 10 

 
Det är värt att nämna att Hydle & Johns påminner om att bedömningen av om det verkligen 
rör sig om ett övergrepp, eller inte, överlämnas till utomstående vittnen; dvs. det är inte 
aktörernas (utövaren-offret) uppfattning som avgör om en handling skall anses vara övergrepp 
eller inte.11 Intressant nog gäller detta dock inte för den senaste Torontodeklarationen där en 
tredje part inte nämns (se citatet ovan). Med utgångspunkt från ovanstående teoretiska 
definitioner av begreppet övergrepp mot äldre, nås en djupare förståelse av begreppets 
innebörd och innehåll genom Socialstyrelsens rapport Övergrepp mot äldre i hemmet. Ser vi 
toppen på ett isberg? Rapporten, som presenterades i mitten av 1990-talet, inriktades på 
perspektivet våld inom familjen och den nära vänkretsen. I rapporten nämndes specifikt 
följande typer av övergrepp.12 
 

1. Fysisk misshandel   
2. Psykisk misshandel 
3. Försummelse 

 
Många studier på området tyder på att övergrepp bör förstås utifrån vem förövaren är och var 
övergreppen sker. Våld och övergrepp där förövaren är någon närstående, t.ex. maken, sker 
ofta i det egna hemmet medan övergrepp där förövaren är någon man inte känner även kan 
ske utomhus (t.ex. misshandel). Övergrepp som sker inom omsorgen kan drabba äldre även i 
det egna hemmet (t.ex. om förövaren är en person anställd i hemtjänsten). För personer som 
bor i ett särskilt boende kan förövaren vara någon i personalen eller en anhörig; men 
förövaren kan också vara en medboende som pga. sjukdom utvecklat ett aggressivt beteende. 
De flesta böcker om övergrepp mot äldre, som jag tagit del av, har ett offer och 
förövarperspektiv vilket tydliggörs i den kommande litteraturgenomgången (2.3 of). 

                                                 
7 Norstedts svenska ordbok (2004, sid. 1375) 
8 Ursprungligen på engelska i Europeiska ministerrådet (1992, sid. 16-17) 
9 Urspungligen på engelska i Nordiska ministerrådet (1994, sid. 15) 
10 WHO’s ursprungsdef. på engelska (http://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/alc_toronto_declaration_en.pdf) 
11 Hydle & Johns (1993, sid. 61) 
12 Socialstyrelsen (1994, sid. 8) 

4. Hot 
5. Sexuellt utnyttjande 
6. Ekonomiskt utnyttjande 
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2.2 Vad är demens? 
Melin & Olsen menar att ”Demens är en beteckning för en rad symptom som beror på att 
hjärnans funktion är skadad ” .13 Nedan redogörs för vad som kännetecknar de demensformer 
som drabbar olika delar av hjärnan, alla sakfakta på denna sida är från Melin & Olsen.14 
 

1. Kortikal demens 
Drabbar hjärnbarken, en vanlig sjukdom är Alzheimers. Vanliga symptom är afasi 
(språk- och talstörningar), apraxi (störningar i handlingsmönster), agnosi (störningar i 
uppfattningen av sinnesintryck) och nedsatt orienteringsförmåga. 
 

2. Frontal demens 
Drabbar frontalloberna i den främre delen av hjärnan och exempel på sjukdomar som 
drabbar detta område är Picks demens eller FTD (fronto-temporal degeneration). 
Symptomen är kopplade till en vanligen förändrad personlighet som t.ex. hämnings-
löshet och impulsiva handlingar. Leder ofta till ett klart avvikande beteende medan 
minnesproblem uppträder sent i sjukdomen. 
 

3. Subkortikal demens 
Drabbar området under hjärnbarken. Exempel på sjukdomstillstånd som medför 
skador i detta område är Parkinsons sjukdom samt Chorea-Huntington. Exempel på 
symptom är långsamhet, apati och minnesproblem. 
 

Melin & Olsen redovisar vidare tre typer av orsaker till demenstillstånd.15 
 

1.   Primär degenerativ demens 
Orsakas av sjukdomar som drabbar neuronerna i hjärnan t.ex. Alzheimers sjukdom, 
Picks sjukdom, Huntingtons sjukdom, Downs syndrom, Lewykroppsdemens, Parkin-
sons sjukdom med demens. 
 

2.  Vaskulär demens 
Orsakas av sjukdomar i blodkärlen och kan t.ex. bero på MID (multiinfarktdemens) 
eller Binswagners demens. 
 

3.   Sekundära demenstillstånd 
Beror på ett annat fysiskt tillstånd och kan t.ex. orsakas av tumörer, slag mot huvudet, 
infektioner, Creutzfeldt-Jacobs sjukdom, aids, vattenskalle, ämnesomsättningsstör-
ningar, förgiftningar, aluminumupplagring i hjärnan eller alkohol. 
 

Enligt Melin & Olsen16 karaktäriseras sjukdomsförloppet av försämringar/förändringar inom 
flera områden t.ex: språk (tilltagande glömska, svårigheter att uppfatta, uttrycka och förstå), 
personlighetsförändring (t.ex. bristande intresse/passivitet, rastlöshet), desorientering i tid 
och rum och beteendestörningar (går omotiverat hemifrån, aggressioner, inkontinens-
problematik, förändrade ätvanor, sexuella störningar och psykiska störningar som t.ex. 
ängslan, anspänning, irritabilitet, apati, nedstämdhet, isoleringstendens, depression, katastrof-
reaktioner, vanföreställningar och hallucinationer). Den vanligaste demensjukdomen bland 
äldre är alzheimers och i genomsnitt lever en Alzheimersdrabbad individ mellan 7 och 10 år 
efter insjuknande.17  

                                                 
13 Melin & Olsen (2001, sid. 34) 
14 Melin & Olsen (2001, sid. 42-68) 
15 Melin & Olsen (2001, sid. 52-68) 
16 Melin & Olsen (2001, sid. 44-50) 
17 Melin & Olsen (2001, sid. 44) 
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2.3 Tidigare forskning om övergrepp mot äldre och vid demens 
2.3.1 Övergrepp och våld mot äldre 
Statistiska centralbyråns (SCB) rapport Offer för våld och egendomsbrott omfattar statistik 
för perioden mellan 1978 och 2002 och avser personer mellan 16 och 84 år.18 I rapporten pre-
ciseras tre riskgrupper med avseende på risken att utsättas för våld eller hot: a) yngre män 16-
35 år som deltar i nöjeslivet, b) kvinnor, ofta ensamstående, som blir utsatta för våld i bo-
stadslägenheter och c) vissa yrkesgrupper. Jag konstaterar att äldre inte nämns specifikt men 
att äldre kvinnor givetvis kan ingå i gruppen b). SCB har vidare i rapporten Äldres 
levnadsförhållanden uppskattat att ca. 20 000 ålderspensionärer varje år drabbas av ”något 
våld eller hot” och menar att för ca. 7 000 av dessa handlar det om ”faktiskt våld” . 19 Det är, 
enligt rapporten, ”...den ’mildaste’ formen av våld som dominerar bland äldre, dvs. hot eller 
hotelser om våld som var farliga eller så allvarliga att man blev rädd”. 20 De konstaterar 
vidare att det i intervju-undersökningar är individens subjektiva uppfattning som speglas och 
att det finns ett tydligt åldersberoende med avseende på utsatthet för våld (t.ex. så minskar 
utsattheten från över 10% bland unga mellan 20-24, till under 2% för personer över 65 år).21 
 
En av de senare undersökningarna kring förekomst av övergrepp är - Ofrid? - en studie 
genomförd i Umeå omfattande äldre personer i åldrarna mellan 65 och 80 år.22 Med en 
svarsfrekvens på 76% är denna undersökning relativt unik och dess resultat viktiga och 
intressanta. Studien visade att minst 16% av de äldre kvinnorna och 13% av männen hade 
varit utsatta för någon form av övergrepp23 efter sin 65-årsdag. Rapportens författare Hjelde 
Eriksson valde att i sin undersökning försöka kombinera kunskapsområdena ”våld mot äldre” 
och ”våld mot kvinnor” 24, vilket jag anser vara ett viktigt grepp, eftersom mycket forskning 
pekar på att kvinnor oftare än män drabbas av våld i det egna hemmet. Även om rapporten 
(specifikt) inte studerar situationen för demenshandikappade är resultatet av intresse eftersom 
det är äldre personer som själva rapporterar sina egna upplevelser. I Ofrid? rapporterades 
övergrepp förekomma enligt följande: försummelse 190 kvinnor och 130 män av 1000, 
hot/trakasserier 64 kvinnor och 82 män av 1000, fysiskt våld 14 kvinnor och 16 män av 
1000, sexuella trakasserier 51 kvinnor och 2 män av 1000, sexuellt våld 3 kvinnor och 0 män 
av 1000, ekonomiskt våld 10 kvinnor och 16 män av 1000.25 En reflexion som jag gör i 
sammanhanget är att om utgångspunkten är den att 16% resp 13% drabbas av våld torde detta 
gälla för hela gruppen äldre. Omvänt kan det alltså betyda att ca 85% av de äldre inte drabbas 
av våld alls.  
 
Overgrep mot eldre är en antologisk rapport, utgiven av det Nordiska ministerrådet, i vilken 
ett flertal nordiska forskare presenterar resultatet av nordisk forskning avseende övergrepp 
mot, och försummelse, av äldre i det egna hemmet.26 Rapporten har ett tvärvetenskapligt 
perspektiv (t.ex. historia, sociologi, antropologi och medicin) vilket jag anser är dess styrka.  
 
Lars Tornstam har i rapporten redogjort för resultaten av en intervjustudie vars syfte var att 
kartlägga allmänhetens kännedom om övergrepp mot äldre i Danmark och i Sverige.27  
                                                 
18 Statistiska centralbyrån, rapport 104 (2004, sid 11 och 69). 
19 Statistiska centralbyrån, rapport nr 93 (2000, sid. 250) 
20 Statistiska centralbyrån, rapport nr 93 (2000, sid. 250) 
21 Statistiska centralbyrån, rapport nr 93 (2000, sid. 250-251) 
22 Eriksson (2001, sid. 81) 
23 Försummelse, hot eller trakasserier, fysiskt våld, sexuella trakasserier eller våld, ekonomiskt våld. 
24 Eriksson (2001, sid. 68) 
25 Eriksson (2001, sid. 81-83) 
26 Nordiska ministerrådet (1994) 
27 Tornstam i: Nordiska ministerrådet (1994, sid. 49-54) 
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Resultatet av denna studie visade på en låg förekomst av kännedom om fysisk misshandel 
(mellan 1% till 2% av de tillfrågade) medan den rapporterade förekomsten av övergrepp var 
högre vid en sammanslagning av alla typer av övergrepp (fysisk misshandel, hot om 
misshandel, ekonomiskt utnyttjande, stöld och grov vanvård). Då svarade 8% av de tillfrågade 
att de hade kännedom om övergrepp som skett det senaste året, medan hela 17% svarade 
samma sak när tidsgränsen, tolv månader, inte sattes. Tornstam redogör för att 
gärningsmännen, enligt de svenska respondenterna, ”domineras av ’anhöriga’ ” (t.ex. barn 
eller makar).28 En av de slutsatser som Tornstam presenterar är att det kan antas att övergrepp 
sker i de undersökta länderna. Han menar också att det kan antas vara så att dessa övergrepp 
begås av såväl vårdpersonal som av anhöriga.29 
 
Mot bakgrund av de ovan redovisade studierna kan jag konstatera följande; även om SCB 
menar att utsattheten för våld minskar för personer över 65 år så stärker Erikssons och 
Tornstams studier min uppfattning om att äldre som population ligger i riskzonen för att 
drabbas av våld och olika former övergrepp. Jag kommer i nästa avsnitt att undersöka 
närmare hur problematiken kring våld och övergrepp mot äldre ser ut i samband med demen-
handikapp. 
 
2.3.2 Övergreppsproblematik vid demens 
I Hydle & Johns Övergrepp mot äldre -stängda dörrar och knutna nävar är fokus riktat på 
våld i hemmet. I boken ges en bred översikt över problem vid övergrepp mot äldre. 
Författarna nämner ålderns betydelse för möjligheterna att upptäcka övergrepp, där Hydle & 
Johns beskriver problematiken kring hur lätt det är att äldres skador kan tolkas som orsakade 
av olyckshändelser (detta eftersom många utgår ifrån att äldre lätt får blåmärken); och de 
diskuterar även ålderns betydelse för övergreppens konsekvenser och för vilket bemötande 
som en äldre person får t.ex. att äldre ”...behandlas som inte fullt kompetenta..” . 30 Hydle & 
Johns nämner också hur viktigt det är att känna till en familjs historia för att kunna förstå ett 
händelseförlopp31 och de beskriver också våld mot äldre som en ”kulturell paradox” eftersom 
det i vår kultur finns förväntningar på ”...att familjens äldste har rätt att kräva respekt och 
omsorg”. 32  
 
I ett, för denna uppsats, intressant avsnitt diskuterar Hydle & Johns Sjukdom som leder till 
våld. Författarna berör den svåra situation som just anhöriga till demenshandikappade lever i 
på följande sätt. 

 
”I många sammanhang framhålles senil demens som en av de sjukdomar som leder till störst 
belastning för de anhöriga. Därför uppfattas den också som en av de sjukdomar som kan föra till 
att de anhöriga misshandlar eller vansköter den äldre, demente, för att de inte orkar mer eller blir 
så rasande eller uppgivna att det rinner över”. 33   

 
I bokens senare del nämner Hydle & Johns en lång lista med varningssignaler och riskfaktorer 
för övergrepp mot äldre, t.ex. nämns ”...-dålig kommunikation mellan den äldre och 
anhöriga,...”.34 Detta anser jag är viktigt att framhålla i den nu pågående studien eftersom 
demenshandikapp ofta leder till problem med just kommunikation.  

                                                 
28 Tornstam i: Nordiska ministerrådet (1994, sid. 54) 
29 Tornstam i: Nordiska ministerrådet (1994, sid. 55) 
30 Hydle &Johns (1993, sid. 28) 
31 Hydle & Johns (1993, sid. 29) 
32 Hydle & Johns (1993, sid. 30) 
33 Hydle & Johns (1993, sid. 71) 
34 Hydle & Johns (1993, sid. 123) 
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Dessutom nämns även att ”senildemens” kan leda till aggressivitet och därmed en risk för att 
såväl vårdaren som den demenshandikappade kan utsätta för varandra för övergrepp.35 Jag 
konstaterar att boken har ett starkt offer och förövarperspektiv och i bokens avslutande del 
beskrivs i ett antal punkter hur de professionella bör förhålla sig till förövaren. Detta, anser 
jag, torde vara särskilt viktigt i de fall där övergrepp har präglat en relation innan konse-
kvenserna av ett demenshandikapp påverkat relationen. 
 
Jag tror dock att förutsättningarna är helt annorlunda i relationer där övergrepp och våld inte 
förekommit innan demenshandikappet. Härvid anser jag därför att det istället handlar om att 
den demenshandikappade personens omsorgsgivare (anhöriga) bör få den hjälp, och det stöd, 
som behövs för att undvika att övergreppsnära situationer överhuvudtaget uppstår. För detta 
kan det finnas ett behov av ytterligare forskning som kan leda till att konkreta verktyg tas 
fram. 
 
I den tidigare nämnda rapporten (avsnitt 2.3.1) Overgrep mot eldre finns även ett särskilt 
kapitel skrivet med inriktning på Övergrepp som konsekvens av tung omsorgsbörda. 
Margareta Grafström konstaterar där att anhörigvårdare utsätts för stora påfrestningar i och 
med de förändringar som demenssjukdom medför för den drabbade individen.36 Grafström 
menar att det inte bara är demenssjukdom och dess symptom som är avgörande för risken att 
övergrepp skall begås. 
 

”Den demente kan bli en källa till svåra påfrestningar för den anhörige, vilket i speciella, utsatta 
situationer kan leda till fysiska eller psykiska övergrepp. Hur den anhörige möter den dementes 
behov och svagheter beror inte bara på sjukdomssymptom och beteendeförändringar, utan också 
på hur de löser de ofta svåra utmaningar som dagligt liv med en dement kan innebära. Hur dessa 
”möten” gestaltar sig beror självklart på många faktorer: den anhöriges egen personlighet, hur man 
hanterat problem och konfrontationer i andra situationer under livet, den tidigare relationens 
kvalitet, den egna fysiska och psykiska hälsan och om stöd från det informella nätverket eller 
samhället är befintligt”. 37   
 

Det är viktigt att notera att Grafström betonar vikten av den anhöriges förmåga att möta/-
lösa/bemästra svåra situationer, sk coping38, något som även andra författare framhåller. 
Grafström menar vidare att såväl demenssjuka personer som deras anhöriga kan anses vara 
offer för sjukdomens konsekvenser.39 Trots att övergrepp är ett känsligt ämne skriver 
Grafström att deltagare i en studie spontant berättat om övergrepp som de själva begått, och 
hon menar att stödbehovet för anhöriga är som störst i stadiet mild-måttlig demens samt att 
det bland anhöriga till demenssjuka finns ett stort behov av att tala om sina upplevelser.40 I 
Overgrep mot eldre presenterar den nordiska forskargruppen, företrädd av Sigurd Johns, 
även ett kapitel med slutsatser (”konklusjon”); gruppen redovisar bland annat en lista med 
orsaker och riskfaktorer till övergrepp mot äldre.41 Det är intressant att notera att förekomst 
av demens, i sig, ses som en riskfaktor. Förutom demens (med risk för aggressivitet från 
såväl den demenshandikappades sida som från vårdarens) nämns t.ex. kvinnomisshandel 
(könsroller), missbruk (alkohol/droger), vuxna barn med sociala/ekonomiska/psykiska pro-
blem samt långvariga familjekonflikter eller tidigare förekomst av övergrepp.  

                                                 
35 Hydle & Johns (1993, sid. 123) 
36 Grafström i: Nordiska ministerrådet (1994, sid. 87) 
37 Grafström i: Nordiska ministerrådet (1994, sid. 88) 
38 En definition av coping/bemästring ges i avsnitt 2.5.1. 
39 Grafström i: Nordiska ministerrådet (1994, sid. 91) 
40 Grafström i: Nordiska ministerrådet (1994, sid. 87-93)  
41 Kapitel 11 i: Nordiska ministerrådet (1994, sid. 122-123) 
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Avseende anhörigas situation i samband med demens leder litteraturstudien mig till Social-
styrelsens rapport Övergrepp mot äldre i hemmet. Ser vi toppen på ett isberg? som är inriktad 
på perspektivet våld inom familjen. I rapporten finns ett särskilt avsnitt, avseende anhöriga 
som vårdare, i vilket det konstateras att anhöriga lätt blir isolerade och att den anhöriga 
ibland måste ”finnas till hands under dygnets alla timmar och ensam klara tunga lyft”. 42 
Vidare framgår att det ”...är de psykiska påfrestningarna som anhöriga uppger som svårast. 
Speciellt när det gäller omsorgen om en dement person.” 43 Enligt rapporten är det under 
demenssjukdomens medelfas som de största problemen uppstår, detta som en följd av 
beteendestörningar hos den sjuke. Avseende omsorgssituationen menar rapporten att det är 
av betydelse hur relationen såg ut före sjukdomen, och att risken ökar för att den vårdande 
anhörige skall bli aggresiv om relationen tidigare varit dålig.44 I rapporten, framgick vidare 
att (baserat på en enkät riktad till bl.a. hemtjänstpersonal); 1. offren ofta är ensamboende 
kvinnor, med fysiska och/eller psykiska handikapp, som sällan får besök och har få kontakter 
med andra människor. 2. förövaren är ofta en manlig familjemedlem, men avseende 
övergrepp inom parrelationer gäller att ”...nästan lika många kvinnor som män begår någon 
form av övergrepp mot sin partner”.45 3. närmare hälften av de redo-visade övergreppen 
avser psykiska övergrepp och det är inte ovanligt att flera typer av övergrepp förekommer 
samtidigt. 4. avseende orsaker till övergrepp nämns följande: vanligast att någon form av 
vinst uppnås (t.ex. pengar till missbruk), familjekonflikter, och i endast ett fåtal fall angavs 
tungt vårdansvar som orsak.46  
 
Jag konstaterar att relationens historia anses vara av betydelse och att såväl män som kvinnor 
i parrelationer rapporterades kunna begå övergrepp mot sin partner. Jag konstaterar vidare att 
det i den förstnämnda gruppen (1) kan tänkas ingå kvinnor med demenshandikapp, vilket 
dock inte nämns specifikt. Jag noterar även att jag inte, för par där demenshandikapp 
förekommer, kan anta att punkten (4) skulle vara tillämplig rakt av avseende alla par. Detta 
eftersom det är osannolikt att denna problematik skulle förekomma hos alla par där demens-
handikapp är en del av bilden. Särskilt med tanke på att det i endast ett fåtal fall angivts att ett 
tungt vårdansvar varit orsak till övergrepp.  
 
För att närmare förstå vad som ligger bakom övergrepp mot äldre redovisar jag nedan den 
niopunktslista över faktorer som kan bidra till att övergrepp uppstår, som Pritchard presen-
terar i The abuse of elderly people.47 Samtliga punkter riskerar att leda till ökad stress för 
omsorgsgivaren. 
 

1. ”Increased dependency-...” 
2. ”Multiple dependency-…” 
3. ”Within the family there has been a history of psychological/psychiatric problems.”  
4. “History of abuse in the family...”  
5. ”History of poor family relationships…”  
6. “Environmental problems-...”  
7. ”Financial problems-…” 
8. “The elderly person may present difficult behaviour or personality problems…” 
9. ”The carer may have specific problems...”  
 

                                                 
42 Socialstyrelsen (1994, sid. 19) 
43 Socialstyrelsen (1994, sid. 19) 
44 Socialstyrelsen (1994, sid. 19) 
45 Socialstyrelsen (1994, sid. 24) 
46 Socialstyrelsen (1994, sid. 24-25) 
47 Pritchard (1992, sid. 32) 
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Med utgångspunkt av ovanstående kan man dra slutsatsen att det vid demenstillstånd finns 
risk för övergrepp eftersom dessa tillstånd med tiden alltid leder till ökat beroende (punkt 1) 
och/eller multipelt beroende (punkt 2). Risken är stor för att personer med demenshandikapp 
också uppfyller kriterierna för svåra beteendeproblem (punkt 8). Tre av nio punkter kan 
således uppfyllas enbart genom handikappets konsekvenser, utan att ha tagit hänsyn till miljö 
eller om tidigare problem funnits i familjen osv.  
 
Pritchard menar också att det är av vikt att inte bara se till hur situationen ser ut idag utan att 
också söka efter förklaringar till att övergrepp förekommer bakåt i tiden.48 Avseende vårdare 
och stress lyfter Pritchard dessutom fram fem faktorer som kan leda till att omsorgsgivaren 
“går över gränsen”.49 
 

1. “Behaviour traits of the elderly person”   
2. “The tasks which had to be performed”  
3. “Frustration experienced by the carer” 
4. “The carer´s sense of isolation” 
5. “Lack of services and other support”  
 

Med avseende på anhöriga till personer med demenshandikapp kan jag tillämpa ovan som 
följer; 1. beteendemässiga problem, t.ex. som vid BPSD50. 2. överbelastning av arbetsupp-
gifter som anhörigvårdaren har att utföra t.ex. tunga lyft, personlig hygien och ”dygnet- runt-
tillsyn”. 3. graden av frustration som omsorgsgivaren känner, vilket t.ex. kan påverkas av den 
tidigare relationens kvalitet eller bero på individuella bemästringsstrategier. 4. känslor av 
isolering som t.ex. kan förstärkas av den stigmatisering som demenshandikapp ännu om-
gärdas av idag. 5. avsaknad av omgivningens stöd, t.ex. bristande tillgång till samhällets stöd 
i form av korttidsboende eller avlastning.  
 
Med utgångspunkt av Pritchard kan jag dra slutsatsen att anhöriga till demenshandikappade 
riskerar att hamna i så extremt stressfyllda situationer att de också kan riskera att gå över 
gränsen.51 I sammanhanget kan det vara värt att citera Beck-Friis ur Det blir lättare när det 
blir svårare där hon skriver följande avseende aggressivt beteende och den situation som 
anhöriga till demenshandikappade lever i.   
 

”Att vårda demenshandikappade innebär att ständigt försöka bibehålla lugn och behärskning, 
vilket kan vara en omöjlig uppgift för en nära anhörig. Ingen människa orkar bära en börda av 
ständigt tilltagande problem. Därför är det viktigt att anhöriga får avlastning och förståelse från 
samhällets och den övriga familjens sida.” 52 

 
Beck-Friis skriver vidare att det ibland kan vara så att anhöriga inte berättar för andra om sin 
tunga omsorgsbörda pga. skam och ”...för att skydda den sjuke” och att detta kan leda till att 
hjälpen utifrån kommer allt för sent när anhöriga redan är helt utmattade.53 Beck-Friis be-
skriver risken för att övergrepp sker till följd av ständig överbelastning på följande sätt. 
 
  
 
                                                 
48 Pritchard (1992, sid. 33-34) 
49 Pritchard (1992, sid. 33) 
50 (BPSD) Beteendestörningar och psykiatriska symptom vid demens. 
51 Detta antagande kan också sägas bekräftas av såväl Hydle & Johns som av Grafström vilkas citat (avseende 
anhörigas påfrestande situation vid demens) tidigare redovisats.  
52 Beck-Friis (2000, sid. 48) 
53 Beck-Friis (2000, sid. 59-60) 



 Interaktionen i parrelationer med demenshandikapp 
 

  - 11 -  

” Den ständiga överbelastningen påverkar givetvis vårdaren och ger svåra känslor, som kan växla 
mellan hat och kärlek. Då kan risk föreligga att man slår den sjuke, tar onödigt hårt i honom, 
knuffar eller låser honom inne. Åldringsmisshandel omväxlande med svåra skuldkänslor gör 
tillvaron till en mardröm. ” 54 

 
Av gruppen äldre par där demenshandikapp förekommer har inga siffror avseende 
omfattning och förekomst av våld och övergrepp kunnat hittas. Den ovan redovisade littera-
turen beskriver dock att anhöriga till personer med demens ofta befinner sig i en mycket svår 
situation med stor känslomässig stress. Vad avser risken för förekomst av övergrepp blir 
bilden mer komplex när bl.a. individuella faktorer hos omsorgsgivaren och hos personen med 
demenshandikapp skall tas med i beräkningen. I linje med Pritchard (m. fl.) anser jag att rela-
tionens historia bör anses vara av relevans vid förekomst av demenstillstånd (och vid studier 
av övergrepp mot äldre).  
 
Nästa steg i litteraturstudierna blir att gå igenom vilka problem som är specifika för 
demenstillstånd. Detta eftersom det är viktigt att förstå vilka konsekvenser demenstillstånd 
kan medföra för den sociala interaktionen. 

2.4 Demensproblematik 
2.4.1 BPSD ur medicinsk synvinkel 
En del av problematiken med demens är det som kallas BPSD55, vilket enligt Gulmann är så 
vanligt förekommande att tillståndet ”...kan ses som en integrerad del av den totala 
symptombilden vid demens”. 56 Gulmann förklarar vidare i, Gerontopsykiatri, att ”...allvar-
liga beteendestörningar och psykiatriska komplikationer till demens finns hos mer än hälften 
av de demensdrabbade.” 57 Han redogör vidare för att det förekommer skillnader mellan olika 
studier avseende förekomst av aggressivitet. Som mest uppges en 30-procentig förekomst av 
fysisk aggressivitet, och samma siffra nämns avseende förekomst av hallucinationer och van-
föreställningar.58 Gulmann menar att beteendestörningar ofta uppträder i senare skeden av 
demensförloppet, och att det i de tidigare faserna är vanligare med känslomässiga och 
psykiatriska symptom. I ett avsnitt beskriver Gulmann problemet med  sk. roparbeteende 59 
som ”i stort sett icke-behandlingsbart” och skriver vidare så här.  
 

”Ganska sällan kan roparbeteendet skyllas på icke upptäckt kroppslig sjukdom med smärta, ej 
påvisad fraktur eller urinretention. Demens med komplikationen delirium kan vara orsaken. Då 
finns behandlingsmöjligheter, annars inte. I de flesta fall kan man dock inte peka på någon 
kroppslig eller psykologisk belastning. Beteendet är emotionellt neutralt eller lustbetonat, så kallat 
automatiskt ropande, och det finns ingen psykofarmakologisk behandling så framt man inte 
framkallar sömn 24 timmar om dygnet.”  60 

 
Det Gulmann beskriver är ur en strikt medicinskt utgångspunkt och jag vill jämföra Gulmanns 
påståenden med andra “behandlingsmodeller” som jag funnit i litteraturen. Gulmann menar 
att tillståndet ej kan behandlas medicinskt, dvs. med läkemedel. Han menar även att det oftast 
inte går att påvisa någon bakomliggande problematik på det biologiska eller psykologiska 
planet.  
                                                 
54 Beck-Friis (2000, sid. 60) 
55 Beteendestörningar och psykiatriska symptom vid demens. 
56 Gulmann (2003, s. 75) 
57 Gulmann (2003, s. 76) 
58 Gulmann (2003, s. 76) 
59 Roparbeteende innebär att individen ropar/skriker om och om igen. Detta kan, enligt Gulmann, pågå under 
långa perioder (månader/år).  
60 Gulmann (2003, s. 86) 
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Härvid finns det litteratur som pekar i en annan riktning, nämligen det att problematiska 
beteenden skulle kunna ha en viss mening. I det kommande avsnittet (2.4.2) kommer jag bl.a. 
att redogöra för en studie av Ingalill R Hallberg som föreslår att problematiska beteenden kan 
vara kommunikationsförsök.61 I ett senare avsnitt (2.6) kommer jag att redogöra för en av de 
idéer som den amerikanske vetenskapsmannen Kitwood presenterar och där han, i likhet med 
Hallberg, menar att man (i den nya omsorgskulturen) kan tolka beteendeproblem som 
kommunikationsförsök.62 Dessa utgångspunkter öppnar dels för möjligheten att finna bakom-
liggande orsaker till dessa beteenden, och dels till att (om möjligt genom ett förändrat förhåll-
ningssätt hos omsorgsgivare) öka möjligheterna till välbefinnande hos individer med demens. 
 
2.4.2 Störande beteende eller kommunikationsförsök? 
Ingalill R Hallbergs Problematiska beteenden hos demensdrabbade är en mycket intressant 
studie i vilken demenshandikappade personer sätts i fokus. Hallberg pekar på möjligheten att 
problematiska beteenden kan vara ett försök till kommunikation.  
 

”Det faktum att ett beteende anses störande speglar mera motpartens eller omgivningens 
personliga värderingar än personen som handlar på ett visst sätt. På något sätt är ett sk. störande 
beteende meningsfullt för den som ”stör” ! ” 63 

 
Hallbergs bok är viktig framför allt för att hennes avsikt har varit att beskriva demenshandi-
kappade individer, deras beteenden, deras miljö samt vårdpersonalens syn på sig själva.64 På 
så sätt har hon bidragit till att öka förståelsen kring demenshandikappade personer. Hallberg 
menar att det finns tre områden vilka måste studeras och analyseras för att kunna be-
döma/förstå en persons beteende.65 Det första som Hallberg nämner är ”situationen” och med 
det menar hon t.ex. att man måste analysera livsbetingelser, miljö, det aktuella beteendet och 
andra personers beteende. Det andra som enligt Hallberg bör studeras är ”personens 
historiska ’bagage’ ”, där hon bl.a. nämner livshistoria, personlighet, vanor och sätt att lösa 
konflikter. Det tredje området är ”personens funktionsförmåga i nuet”, där hon bl.a menar att 
det nuvarande somatiska hälsotillståndet samt anpassning till detta och fysiska och 
psykosociala konsekvenser av hjärnskadan bör analyseras.66 Hallberg föreslår också att 
datainsamlingen för att kunna genomföra analysen utifrån ovanstående tre områden kan göras 
genom att göra systematiska observationer och reflektiva samtal avseende situationer och 
samtal med anhöriga om personens historiska bagage, samt för att bedöma funktions-
förmågan bla. använda sig av systematiska observationer, medicinska undersökningar och 
bedömningar från olika professioner.67 Hallberg skriver också om omvårdnadsrelationen på 
ett intressant sätt där hon är inspirerad av psykologiska teorier. 
 

”Relationen vårdare-patient betonas oftast som central i omvårdnaden. Genom den relationen kan 
patientens känslor för det ovan nämnda understödjas eller raseras. I den mån ’goda’ upplevelser 
understöds har relationen en terapeutisk effekt på patienten. Det betyder att den är ett medel för att 
patienten skall uppnå något gott. Vårdarens uppmärksamhet inriktas på att tolka och förstå vad 
patienten upplever med hänsyn tagen till dennes situation.../ /...istället för att reagera på ’icke 
önskvärda beteenden’. Beteendena tolkas som uttryck för upplevelser och känslor, som hänger 
ihop med den situation, där de uppträder” 68 

                                                 
61 Hallberg (1997) 
62 Kitwood (1997) 
63 Hallberg (1997, sid. 14) 
64 Hallberg (1997, sid. 16) 
65 Hallberg (1997, sid. 31of.) 
66 Hallberg (1997, sid 31, figur 3) 
67 Hallberg (1997, sid. 125, figur 14) 
68 Hallberg (1997, sid. 33) 
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Jag ser en direkt koppling mellan Hallbergs ”I den mån ’goda’ upplevelser understöds har 
relationen en terapeutisk effekt på patienten.” och de tankar som idag ofta förs fram avseende 
positive person work69 och validation70. Jag anser detta vara viktigt att ha i åtanke då jag ställt 
mig kritisk till Gulmanns tidigare citat i vilket han menar att t.ex. roparbeteende skulle vara 
svårt att behandla (medicinskt). Hallbergs citat tyder dessutom, menar jag, på att ”ett öppet 
sinne” vid bemötandet av personer med demenshandikapp kan underlätta interaktionen. 
 
I Handbok i demens redovisar Melin & Olsen en tabell för ”basala validationsmetoder för 
vårdpersonalen” där läsaren får vägledning i att bekräfta demenshandikappade personer be-
roende på i vilket stadium de befinner sig.71 Av tabellen framgår att rekommendationen är att 
i de tidiga stadierna av sjukdomen understödja individens ”dominerande sinne” (syn, känsel, 
hörsel), ställa frågor (vem, vad, hur) och använda ett ”minimum av kroppskontakt”. I det 
slutliga stadiet rekommenderas ”spegling”, ”beröring för att få kontakt”  och användandet av 
”sång och musik för att få kontakt”.72 Såväl Hallbergs citat som Melin & Olsens tankar kring 
validation stärker min ståndpunkt att kommunikation och social interaktion är mycket 
intressanta att studera avseende konfliktsituationer vid demens. Dessutom framstår relationen 
och vårdarrollen som mycket viktig och tydliggör också, anser jag, att det ställs höga krav på 
vårdarens egen förmåga och kunskap att agera som ovan citerats.  
 
Hallberg har även studerat innehållet i den verbala kommunikationen mellan vårdare och 
demenshandikappade patienter.73 Hennes analys visade ”...att samspelet mellan vårdare och 
patient präglades av sparsam verbal kontakt, stark uppgiftsorientering och låg grad av 
personlig verbal interaktion.” 74 Hallberg presenterar mot slutet av sin bok en del resultat från 
sin observationstudie, i vilken inte enbart demenshandikappade personer studerats. Vårdarnas 
situation beskrivs där som ”stark känslomässig påfrestning och få möjligheter att hantera den 
samma” 75. Detta alltså när det handlade om professionella omsorgsgivare. Hallberg fann att 
vårdarna upplevde de känslomässiga konflikterna i omvårdnaden som mycket påfrestande. 
 

 ”Konflikten förstärktes av att patienterna ständigt påminde dem om sitt illabefinnande och att de 
själva i sina inre bilder såg att patienterna behövde inre lindring. En sådan konflikt kan aktivera 
vårdarnas försvar så att de känslomässigt avlägsnar sig från patienterna och utför de dagliga 
sysslorna på ett tekniskt och opersonligt sätt” 76 

 
Härvid är det stor skillnad på att vara anhörigvårdare eller professionell vårdare. Anhörig-
vårdaren har tidigare haft en relation med den vårdade och kan därför ställas inför tuffare 
utmaningar då de skall hantera sina egna känslor i en situation där en kombination av roller 
förekommer samtidigt (t.ex. make/maka och förälder på samma gång).  
 
 
 
 

                                                 
69 Positive personal work avser positiva interaktionsmetoder. Detta kommer att diskuteras vidare i avsnittet 2.7 
70 Validation innebär i korthet att en persons känslor bekräftas. Begreppet finns även med i beskrivningen av 
positiva interaktionsmetoder i avsnitt 2.7. 
71 Melin & Olsen (2001, sid. 167) 
72 Melin & Olsen (2001, sid. 167) 
73 Hallberg (1997, sid. 82) 
74 Hallberg (1997, sid. 90) 
75 Hallberg (1997, sid 118) 
76 Hallberg (1997, sid 119) 
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2.5 Kommunikation 
2.5.1 Omvårdnadsorienterad kommunikation 
Inspirerad av Hallberg sökte jag efter litteratur som behandlade kommunikation och fann då 
att författarna Hilde Eide och Tom Eide skrivit boken Omvårdnadsorienterad kommunikation. 
I sin bok redogör Eide & Eide bla. för vikten av individens förmåga till bemästring (coping 
på engelska). Eide & Eide definierar bemästrande som följer. 
 

”Bemästrande innebär att förhålla sig till den belastande situationen på ett sätt som återupprättar 
mening och sammanhang, bidrar till att bearbeta de känslomässiga reaktionerna och eventuellt 
också till att lösa de svårigheter man möter.” 77 
 

Eide & Eide redogör också för att kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare 
präglas av ett sändande av såväl verbala som av icke-verbala signaler, och där relationen 
påverkar kommunikationen.78 Utöver relationens påverkan, menar Eide & Eide, att det 
kommunicerade budskapet påverkas av aktörernas egna ”perceptionsprisman” som symboli-
serar personens egen tolkning av budskapet då det tas emot. Eide & Eide menar också att 
”...de tre viktigaste kanalerna till icke-verbal kommunikation är syn, hörsel och hudkontakt 
(känsel/beröring).” 79 I sin bok redogör Eide & Eide även för aktivt lyssnande som en viktig 
färdighet. 
 

 ”Att vara lyssnande och mottaglig innebär i detta sammanhang inte bara att passivt observera och 
höra det den andra parten har att säga, utan att man är aktivt närvarande och tar ansvar i 
förhållande till den andra parten.” 80  

 
Eide & Eides tema, icke-verbal kommunikation, återkommer i Communication and the care 
of people with dementia där Killick & Allan skriver en lång lista med exempel på vad som 
kan avses med icke-verbal kommunikation. I listan ingår allt från ögonkontakt, ögonrörelser, 
och kroppsspråk till röst och tonläge eller hur man placerar sig i relation till den fysiska 
omgivningen.81 I ett avsnitt som behandlar icke-verbal kommunikation och demens skriver 
Killick & Allan som följer. 
 

“When access to words and skills in putting them together deteriorate, the person may find it 
easier to express their meaning in nonverbal terms. There is also the fact that as the facility for 
understanding the language of others decline, energy may become increasingly devoted towards 
interpreting meaning through nonverbal channels.” 82 

 
Killick & Allan menar alltså att det är sannolikt att personer med demenshandikapp försöker 
att kompensera för en del av demenshandikappets konsekvenser genom att förlita sig till icke-
verbala kanaler/kommunikation. Detta betyder att vi vid mötet med demenshandikappade bör 
vara mycket observanta på vad det kan finnas för alternativa innebörder i kommunikationen. 
Killick & Allan menar dock att det är viktigt att komma ihåg att alla problem som man stöter 
på inte behöver vara relaterade till demenshandikappet. De menar till exempel att en person 
som är mycket högljudd kanske har varit det tidigare under sitt liv.83 
 
 

                                                 
77 Eide & Eide (1997, sid. 97) 
78 Eide & Eide (1997, sid. 41)  
79 Eide & Eide (1997, sid. 33) 
80 Eide & Eide (1997, sid 132) 
81 Killick & Allan (2001, sid 45-46) 
82 Killick & Allan (2001, sid. 49) 
83 Killick & Allan (2001, sid. 126) 
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Ulla Hällgren Graneheim menar i Störande beteende i interaktionen mellan personer med 
demens och deras vårdare att ett sk. störande beteende kan tolkas på flera sätt. 
 

”Störande beteende kan tolkas både som symtom och som kommunikation. Personer med demens 
kommunicerar med en skadad hjärna och de kognitiva och funktionella förändringar som skadan 
medför. Det är svårt och kanske inte möjligt för vårdaren att avgöra om beteendet är ett tecken på 
hjärnskada eller om det finns en mening med beteendet.” 84 

 
Här i finns det likheter mellan Hellgren Graneheim och Hallberg som båda menar att det som 
av andra tolkas som störande kan vara ett tecken på kommunikation. Dessa slutsatser går även 
i linje med tankarna om icke-verbal kommunikation som flera författare nämnt (t.ex. Eide & 
Eide, Killick & Allans) eftersom det som kallas för störande beteende (t.ex.  nypningar) i 
själva verket kan vara ett uttryck för ett försök till kommunikation. Hällgren Graneheim 
betonar dessutom vikten av den sociala interaktionen i slutsatserna till sin studie. 
 

”Som jag ser det är benämningarna på störande beteende som används i litteraturen alltför 
övergripande och generella och innebörden i fenomenet blir osynligt. De utgör en etikett på ett 
problem som ensidigt tillskrivs personen med demens eller psykos och bortser från ett 
interaktionistiskt perspektiv. Benämningarna skiljer inte heller på upplevelse och beteende utan 
fokuserar på effekterna av beteendet snarare än på personen som använder beteendet för att 
kommunicera. Störande beteende är alltså beteenden som inte bekräftar den andre. När vårdarna 
inte blir bekräftade upplever de personerna med demens vara störande och när personerna med 
demens inte blir bekräftade upplever de vårdarna vara störande.” 85 
 

Jag har funderat en del kring hur en demenshandikappad person hanterar kommunikation och 
även på hur lång tid bearbetningen av inkommande budskap kan tänkas ta vid demens. Jag har 
i Melin & Olsen hittat ett stycke där de nämner att det ibland kan behövas ca. en minut för att 
bearbeta inkommande information86. Detta innebär också att de rekommenderar att budskap 
riktade till personer med demens skall vara ”entydiga” och att man ska ”tala om en sak åt 
gången”. 87 Ett annat problem som Melin & Olsen pekar på, anser jag anknyter till icke-verbal 
kommunikation, är det som de kallar för ”rollbestämd kommunikation”.88 Melin & Olsen 
menar att det är viktigt att bibehålla kommunikationen på en vuxen-vuxen nivå, och pekar 
också på riskerna med rollförändringar i samband med anhörigvård. Rollförändringen vid 
anhörigvård kan, enligt Melin & Olsen, skapa problem för såväl de anhöriga som personen 
med demenshandikapp. De nämner t.ex. att omsorgssituationer kan leda till att personen med 
demenshandikapp antar rollen av ett barn samtidigt som den anhörige ses som en förälder89.  
 
En koppling jag gör i sammahanget är den till Grafström som i ett citat pekar på vikten av den 
anhöriges förmåga att möta de utmaningar som det innebär att dela vardagen med en 
demenshandikappad person. De ständiga rollförändringarna innebär sannolikt en stor källa till 
stress, oro och frustration där den anhörige stegvis övertar fler roller och ansvar. Även 
Hallberg har pekat på svårigheterna med ständiga rollväxlingar.  
 
 
 
 
 
                                                 
84 Hällgren Graneheim (2004, sid. 13) 
85 Hällgren Graneheim (2004, sid. 48) 
86 Melin & Olsen (2001, sid. 114) 
87 Melin & Olsen (2001, sid. 117) 
88 Melin & Olsen (2001, sid. 116) 
89 Melin & Olsen (2001, sid. 116) 
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2.5.2 Symbolisk interaktionism och kommunikation  
De symbolisk interaktionistiska idéerna lämpar sig särskilt väl vid studier av mänskligt sam-
spel, där såväl verbal som icke-verbal kommunikation ingår. Jag redogör därför nedan, i kor-
thet, för symbolisk interaktionism. Först ett citat ur Trost & Levins Att förstå vardagen. 

 
”Symbolisk interaktionism är ett synsätt, ett perspektiv, en utgångspunkt för en analys av den 
sociala verkligheten.” 90 

 
Det finns, enligt Trost & Levin, fem viktiga hörnstenar i symbolisk interaktionism.91 
 
1. Definitionen av situationen 
-hur individen definierar situationen blir avgörande för hur hon handlar  
 (oavsett hur andra definierat situationen) 
 
2. All interaktion är social 
-socialt samspel sker på flera plan, verbalt eller icke-verbalt 
 
3. Vi interagerar med hjälp av symboler  
-symboler kan vara ord eller handlingar som tolkas på liknande sätt i socialt samspel 
 
4. Människan är aktiv  
-sociala processer fortgår, förändring sker och människor beter sig som sociala varelser 
 
5. Vi handlar, beter oss och befinner oss i nuet  
-vi agerar i nuet, vi definierar situationen i nuet även om våra tidigare erfarenheter finns med i helheten  
 
En viktig del i mänskligt samspel är kommunikation. Trost & Levin förklarar dock att social 
interaktion kan ske hos en enda person, t.ex. då man ”tänker” eller när ”man talar med sig 
själv”, medan kommunikation inte kan ske hos en ensam individ.92 Trost & Levins påpekande 
är viktig eftersom interaktionen inom individen kan påverka den senare kommunikationen i 
det sociala samspelet. Trost & Levin påpekar också att kommunikation kan ske på andra sätt 
än genom språket t.ex. genom klädseln.93 Det finns många begrepp inom symbolisk 
interaktionism t.ex. sociala roller, sociala identiteter och signifikanta andra. Dessa begrepp 
kommer att användas beroende på vad som senare framkommer vid anlysen av intervju-
studien. Inom symbolisk interaktionism är dock definitionen av situationen fundamental och 
Trost & Levin beskriver den sk. ”triaden” som vilar på den bas som definitionen av 
situationen antas utgöra.94 Triaden består av den handling, varseblivning och tolkning som en 
individ gör i en situation - i samspel med en annan person som handlar, varseblir och tolkar i 
sin egen triad.  
 
Jag kommer i de följande avsnitten (2.6, 2.7 och 2.8) att fördjupa mig i de idéer som Tom 
Kitwood presenterar, avseende interaktion med personer som har demenshandikapp, med 
början i hans redogörelser rörande den gamla och den nya omsorgskulturen. 
 
 
 

                                                 
90 Trost & Levin (2001, sid. 9) 
91 Trost & Levin (2001, sid. 11-26) Beskrivningen av de fem punkterna bygger i sin helhet på Trost & Levin. 
92 Trost & Levin (2001, sid. 96) 
93 Trost & Levin (2001, sid. 97) 
94 Trost & Levin (2001, sid. 102) 
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2.6 Gammal kontra ny omsorgskultur 
Det kan för läsaren vara intressant att känna till att det närmast sker ett paradigmskifte i synen 
på demenstillstånd, dess konsekvenser och omsorg om demenshandikappade personer (och att 
detta även delvis gäller för andra typer av funktionshinder). Detta avspeglas inte minst vad 
avser språkbruket som idag har förändrats, och där jag te.x. oftare väljer att använda begrepp 
som demenshandikappad person istället för demenssjuk. 
 
Författaren Tom Kitwood beskriver i sin bok Dementia reconsidered det som han kallar för 
den gamla kulturen kontra den nya kulturen. Kitwood är en förespråkare av den nya kulturen 
och han skriver i sin inledning att syftet med hans bok är att ”...presentera ett paradigm där 
individen sätts i första rummet”. 95  
 
Enligt Kitwood kännetecknas den nya kulturen t.ex. av att man primärt fokuserar/ser på 
demenstillståndets konsekvenser som handikapp/funktionshinder och där omsorgskvalitet är 
av avgörande betydelse, medan man i den gamla kulturen främst fokuserar på demens som en 
sjukdom med ett progressivt förlopp där personlighet och identitet raderas/förstörs i ett 
fortskridande förlopp.96 Eftersom detta nya synsätt, enligt min mening, är viktigt har jag först 
översatt och sedan komprimerat innehållet i tabellen i vilken Kitwood beskriver andan i den 
gamla respektive nya kulturen för en kort introduktion i dessa tankar. Den gamla 
omsorgskulturen innebär, enligt Kitwood: fokus på sjukdom, läkarvetenskap och väntan på ett 
medicinskt genombrott; fokus på den fysiska omvårdnaden och symptom och där 
problematiska beteenden behandlas (medicinskt); och att vårdarens känslor hamnar i 
skymundan.97 Den nya omsorgskulturen innebär, enligt Kitwood: att demens ses som en form 
av funktionshinder med fokus på vårdkvalitet och kompetenta vårdare, och där omvårdnads-
metoder kan utvecklas; att individens personlighet, psyke, behov av trygghet och bibehållna 
förmågor uppmärksammas; där problematiska beteenden ses som försök till kommunikation 
och där omsorgsgivarens känslor anses vara viktiga.  
 
Kitwood drar också slutsatser kring studier av social interaktion med personer som har 
demenshandikapp, och konstaterar att de flesta episoder av social interaktion varar mindre än 
två minuter (när det inte handlar om fysisk omvårdnad).98 Kitwood menar vidare att personer 
med demens (förutom fysisk omvårdnad) har pykologiska behov som kan sammanfattas i fem 
termer: attachment (tillgivenhet, hängivenhet), comfort (tröst/stöd), identity (identitet), 
occupation (sysselsättning), inclusion (inkludering/inbegripande).99 Kitwood beskriver senare 
också hur ett positivt personarbete (positive person work) kan uppnås i interaktion med 
personer med demens så att de psykologiska behoven kan understödjas.100 Detta kommer jag 
att redogöra noggrant för i nästa avsnitt (2.7).  
 
Kitwood menar också att det finns hinder för en vidareutveckling och implementering av den 
nya omsorgskulturens anda. Kitwood definerar problemet genom att peka på omsorgsarbetets 
låga status jämfört med det medicinska forskningsfältets prestige och dess styrka.101 Kitwood 
menar också att det finns starka ekonomiska krafter, som vill bevara den gamla kulturen, och 
att läkare står under press att behandla medicinskt och därmed förskriva läkemedel.  

                                                 
95 Kitwood (1997, sid. 2) Citatet är fritt översatt. 
96 Kitwood (1997, sid. 136, tabell 9.1) 
97 Kitwood (1997, sid. 136, tabell 9.1) 
98 Kitwood (1997, sid. 86) 
99 Kitwood (1997, sid. 81-84) 
100 Kitwood (1997, sid. 89) 
101 Kitwood (1997, sid. 137-140) 
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Jag anser att forskningsfältet social omsorg och den nya omsorgskulturen bör ses som viktiga 
delar i en positiv utveckling som i förlängningen leder till att personer med demenshandikapp 
erbjuds det bästa stödet från olika discipliner- i nuet. Litteratur likt Kitwoods utgör viktiga 
bidrag som breddar omsorgens perspektiv.  

2.7 Positiv interaktion 
Tom Kitwood102 presenterar, i Dementia reconsidered, en lista med punkter under rubriken 
positive person work (fri översättning: positivt personarbete eller positiv interaktion). 
Punkterna bygger, enligt Kitwood, på en observationsmetod kallad Quality of Interaction 
Schedule (QIS) i kombination med Dementia Care Mapping103 (DCM). Dessa typer av positiv 
interaktion kännetecknas av att de stödjer, stärker och bekräftar individen samt uppmuntrar de 
förmågor som individen har (i den nya omsorgskulturens anda). Nedan redovisas dessa tolv 
typer av interaktion i en fri översättning/tolkning från engelskan.104 
 

1. Erkännande (Recognition) Personen erkänns/bekräftas som unik. Erkännandet kan 
ske verbalt (t.ex. genom att tilltalas med namn, genom att lyssna) eller icke verbalt 
(t.ex. genom ögonkontakt) 

2. Förhandling (Negotiation) Personen tillfrågas om sina önskningar och behov (och 
inte genom att behoven blir tillgodosedda när och så som andra anser). Personen får 
därigenom makt över sitt eget liv och kontroll över omsorgen. (t.ex. tidpunkt för 
uppstigning, måltider eller promenader). 

3. Samarbete (Collaboration) Att göra (något) tillsammans med andra stärker individen 
eftersom det då inte enbart blir fråga om ett passivt mottagande av omsorg. Att göra 
tillsammans (är en process) där individens initiativ och förmågor är delaktiga.  

4. Lek (Play) Leken ligger utanför aktiviteten som genomförs och har i sig inget mål. 
Lekens syfte är istället att vara som en övning med inslag av spontanitet och där 
personen kan uttrycka sig själv och sin personlighet i leken.  

5. Timalation (Timalation) Sensuell interaktion t.ex. aromaterapi eller massage. Inget 
behov av kognitiv/intellektuell förståelse; denna typ av interaktion leder enligt 
Kitwood till kontakt, bekräftelse, njutning och är särskilt tillämpbar vid grava 
kognitiva funktionshinder. (Enligt Kitwood: timalation är ett nybildat ord.) 

6. Firande (Celebration) I detta sammanhang avses mer en miljö eller en anda där man 
kan fira vardagliga situationer som upplevs som positiva/med njutning, dvs. det 
behöver ej handla om högtidliga tillfällen. Kitwood jämför detta med en andlig 
upplevelse där samvaron mellan omsorgsgivare och omsorgstagare gör att vi-känslan 
betonas och där gränsen mellan de båda individerna närmast raderas bort. 

7. Avkoppling (Relaxation) En interaktion av låg intensitet som kan upplevas i 
ensamhet, men personer med demens (som har starka sociala behov) kan ofta inte 
slappna av utom när andra är nära dem, eller har direkt kroppskontakt med dem. 

8. Validation (Validation) Har sitt ursprung i psykoterapeutiska metoder. Innebär en 
förstärkning och en bekräftelse av mottagarens subjektiva upplevelser och känslor, 
oavsett hur omgivningen tolkar situationen (t.ex. vid paranoia eller hallucinationer), 
och kräver en hög grad av empati för att förstå personens referensramar. Kärnan är att 
bekräfta de upplevda känslorna, som är verkliga för individen, och att besvara dessa 
på tillbörligt sätt. 

                                                 
102 Kitwood, (1997, sid. 89) Observera att hela avsnittet bygger på Kitwoods redogörelser. 
103 Kitwood (1997, sid. 89 of.) Dementia Care Mapping har som syfte att kunna mäta/värdera omsorgsprocessens 
kvalitet med fokus på interaktion mellan omsorgsgivare och mottagare samt välbefinnandet hos mottagaren. 
104 Kitwood (1997, sid.90 of.) 



 Interaktionen i parrelationer med demenshandikapp 
 

  - 19 -  

9. Omfamning (Holding) Omsorgsgivaren möter upp och erbjuder ett tryggt psyko-
logiskt utrymme, en ”psykologisk omfamning” som även kan innebära en fysisk 
omfamning. Detta utrymme utgör en säker ”plats” där det är tillåtet att visa känslor, att 
visa sårbarhet, och där omsorgsgivaren stannar kvar även om t.ex. starka aggressioner 
riktas mot denne.  

10. Främjande/Underlättande (Facilitation) Denna form av interaktion står nära 
”samarbete” (punkt 3) och innebär att omsorgsgivaren främjar/underlättar genom-
förandet av en aktivitet, men enbart genom att bidra med de delar som saknas (det som 
den demenshandikappade personen inte förmår att bidra med). Omsorgstagaren 
kanske endast kan visa försök till (tvekande förmåga) interaktion/aktivitet. Omsorgs-
givaren ”hjälper igång” eller ”fyller i” så att interaktionen/aktiviteten kan fyllas med 
mening.  

11. Skapande (Creation) Interaktionen innebär att personen med demens spontant 
erbjuder/tillför något till den sociala situationen (utifrån egen förmåga). T.ex. nämner 
Kitwood att någon börjar sjunga eller dansa med en inbjudan till andra att vara med.  

12. Givande (Giving) Interaktion (Du och Jag) där personen med demenshandikapp 
uttrycker något (t.ex. omtanke, tillgivenhet, tacksamhet) genom att erbjuda hjälp eller 
genom en gåva. 

 
Enligt Kitwood gäller för de första tio punkterna att personen med demens i huvudsak är 
”mottagare” (t.ex. av omsorgsgivarens bekräftelse) medan det för de två sista punkterna är så 
att personen med demens kan vara ”sändare/givare” (och att mottagarens roll då mera avser 
ett förhållningssätt t.ex. empatiskt gensvar).105 Punkterna 8-10, menar Kitwood, är pysko-
terapeutiskt inriktade till sin karaktär till skillnad från de första sju punktena som fokuserar 
mer på ett positivt innehåll i interaktionen.106  
 
Vad avser omsorgsgivarens roll vid interaktion menar Kitwood att det är viktigt att inse att det 
vid omsorgsarbete krävs en förskjutning från fokus på ”att göra” (doing) till ”att vara” (be-
ing).107 De ovan redovisade punkterna avser att omsorgsgivaren måste förhålla sig på ett visst 
sätt i sitt bemötande och vid ”görandet”. Kitwood har också identifierat hur omsorgsgivaren 
”kan vara” eller ”förhålla sig” med utgångspunkt av de ovan redovisade begreppen. På nästa 
redovisas dessa förhållningssätt, i en fri översättning/tolkning från engelskan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

                                                 
105 Kitwood (1997, sid. 92) 
106 Kitwood (1997, sid. 91) 
107 Kitwood (1997, sid. 119) 
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Omsorgsgivaren kan föra detta med sig / bidra med 108      

 
1. Recognition En öppen, fördomsfri attityd utan stereotyper. Ser personen med  

demens som unik.  
2. Negotiation Omsorgsgivaren lutar sig inte på färdiga antaganden om vad som  

ska göras. Vågar fråga och lyssna till personen med demens. 
3. Collaboration Frånvaro av maktanvändning. Skapar utrymme där personen med  

demens bidrar, efter förmåga, till aktiviteten. 
4. Play  Omsorgsgivaren förmår ge tillträde till fria, barnsliga, kreativa sätt 
                                att vara på. 
5. Timalation Omsorgsgivaren känner sig trygg/förmår att kunna vara i en i

  situation där personen med demens ges njutning i form av sensuell 
interaktion (t.ex. massage); är trygg i den egna sensualismen. 

6. Celebration Bortom bördan av det dagliga arbetets krav, ha en förmåga eller  
inställning som präglas av glädje och tacksamhet över livets gåva. 

7. Relaxation Omsorgsgivaren förmår att stoppa pågående arbete eller ändra  
planerna för en stund, då hon/han identifierar ett behov av att sakta  
ned (vanligt hos personer med demens) och ge personen en paus.  

8. Validation Omsorgsgivaren förmår att gå längre än de egna referensramarna 
och empati är av avgörande betydelse. 

9. Holding Oavsett vilket känsloläge personen med demens ger uttryck för  
kan omsorgsgivaren förbli fullt närvarande i situationen. 

10. Facilitation Omsorgsgivaren är öppen med sin fantasi och är redo att svara på  
tecken/budskap/handlingar från personen med demens. Delar stun-
den, delar skapandet av en handling. 

11. Creation Omsorgsgivaren tar emot den kreativa handlingen och besvarar 
denna, dock utan att ta över i situationen. 

12. Giving Omsorgsgivaren är ödmjuk vid denna interaktion, och ser sig inte 
som en ”välgörare” vid mottagandet av hjälpen eller gåvan. Kan 
erkänna att som omsorgsgivare ha ett behov som omsorgs-
mottagaren kunnat ”hjälpa till med”.                                                                         

   
 
 

***** 
 
Det kan vara intressant att redan här nämna att det i intervjustudien presenteras en interak-
tionstyp som inte kunnat placeras in under de tolv punkter som Kitwood redogjort för.  
 
Den i intervjumaterialet funna interaktionstypen anses av mig ha en positiv karaktär och har i 
denna studie kallats för avrundning. Denna interaktionstyp innebär i korthet att en stark 
känslomässig process hos personen med demenshandikapp (med känslor av ilska/irritation) 
avbryts med hjälp av en symbolisk (och kärleksfull) handling. Detta belyses i avsnitt (4.3). 

 
 

                                                 
108 Kitwood (1997, sid.119 of.) 
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2.8 Negativ interaktion 
Som en kontrast till de tolv punkter som Kitwood menar kännetecknar positiv interaktion, 
redovisar han 17 punkter i en lista som han menar kännetecknar negativa sätt att interagera 
med personer som har demens.109 Kitwoods term för dessa punkters innehåll är ”malignant 
social psychology” där “malignant” står för att dessa sätt medför skada/underminerar 
personligheten, och påverkar välbefinnandet negativt. Dessa kan sägas vara en del av den 
gamla omsorgskulturen. Kitwood påpekar att dessa sätt att interagera påverkar individerna 
negativt genom sina avhumaniserande tendenser (”depersonalizing”). Han menar också att det 
är viktigt att förstå att när människor (t.ex. omsorgsgivare, professionella eller anhöriga) 
interagerar på detta sätt så har detta inget med ondska att göra. Kitwood menar istället att 
dessa tendenser utgör, eller är resultatet av, en del av vårt kulturella arv.110 Nedan presenteras 
Kitwoods lista över dessa 17 negativa sätt att interagera på, i en fri översättning/tolkning från 
engelskan.  
 

1. Trolöshet/Svek (Treachery) Interaktionen innebär att personen vilseleds, manipuleras 
eller tvingas till foglighet/medgörlighet. 

2. Omyndigförklarande (Disempowerment) Personen tillåts inte använda sig av de 
förmågor som hon har, en brist i att hjälpa personen att genomföra/avsluta aktiviteter 
eller handlingar som hon påbörjat. 

3. Förbarnsligande (Infantilization) Personen behandlas på ett mycket nedlåtande/över-
beskyddande sätt, så som en okänslig förälder skulle kunna behandla ett litet barn. 

4. Skrämsel/Hotelser (Intimidation) Personen förs till skrämsel genom hot eller fysisk 
styrka. 

5. Etikettering (Labeling) Ett förhållningssätt i interaktionen där personen med demens 
enbart behandlas efter en kategori (demens) eller där förklaringen till beteenden 
betecknas på detta sätt. (dvs. interaktionen sker med utgångspunkten att det handlar 
om en “organisk psykisk störning”.) 

6. Stigmatisering (Stigmatization) Individen stigmatiseras och behandlas som ett 
sjukligt objekt, en främling. 

7. ”Hålla hög fart” (Outpacing) I en alltför hög hastighet ges information eller erbjuds 
(flera) val/alternativ (svårt för personen att förstå). Ställa alltför stor press att göra 
saker fortare än vad personen förmår.  

8. Icke-validation (Invalidation) En oförmåga att bekräfta en persons subjektiva 
verkliga erfarenheter, särskilt med avseende på dennes känsloupplevelser. 

9. ”Förvisning” (Banishment) Personen avvisas, eller utesluts, psykiskt eller fysiskt. 
10. Objektifiering (Objectification) Personen behandlas som ett föremål (som kan 

behandlas hur som helst t.ex. lyftas, knuffas) utan hänsynstagande till att det handlar 
om människor som har känslor.  

11. Negligering (Ignoring) Personen negligeras/ignoreras vid samtal eller vid genom-
förandet av en aktivitet (så som att hon inte var närvarande). 

12. ”Påprackande” (Imposition) Att genom tvång föra en person att göra något, köra 
över dennes önskemål eller förnekande av dennes möjlighet att göra egna val. 

13. “Förnekande av behov” (Withholding) En vägran att ge önskad uppmärksamhet, 
eller att möta uppenbara behov. 

14. Anklagelse (Accusation) Att anklaga en person för dennes handlingar (eller brist på 
handlingar) som härleds av bristande förmåga, eller av en feltolkning av situationen. 

                                                 
109 Kitwood (1997, sid. 46-47) Observera att hela avsnittet bygger på Kitwoods redogörelser. 
110 Kitwood (1997, sid. 42-46) 
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15. Söndrande (Disrupsion) Att störa  personen (hastigt intrång) då denna befinner sig 
mitt i en handling/aktivitet; ett klumpigt sätt att söndra referensramarna. 

16. “Göra till åtlöje” (Mockery) Skratta åt en persons avvikande handlingar, eller tal. Att 
retas, förnedra eller skämta åt/skratta på bekostnad av denna person. 

17. Nedvärdering (Disparagement) Tala om för en person att hon/han är inkompetent, 
oduglig, värdelös osv. Sända budskap som skadar självkänslan. 

 
Kitwoods tankar, och listan, föregås av en lång redogörelse av det han kallar ”The 
problematic inheritance” 111 (fritt översatt: det problematiska arvet) som bakgrund till 
“malignant social psychology”. Hans redogörelse startar i medeltiden då inga organiserade 
modeller för att ta hand om sårbara samhällsmedlemmar fanns. Han för läsaren genom 
historien till mer organiserade former där omsorgen, liksom andra företeelser i samhället, 
genomfördes på ett alltmer effektivt och institutionaliserat sätt, och ibland med depersona-
liserande effekter. Kitwood diskuterar det medicinska forskningsfältets stora betydelse, vilken 
har fört mycket positivt med sig, men där patientens personlighet och psykologiska behov 
hamnat i skymundan dvs. det har varit lätt att enbart se till det biologiska tillståndet (söka 
efter botemedel) samtidigt som omsorgens kvalitet inte ägnats särskilt stort intresse. När 
människor/omsorgsgivare idag agerar på ett depersonaliserande sätt härleder Kitwood detta 
till det kulturella arvet där man alltså inte gav omsorgsmetoder något större intresse, vilket 
kunde t.ex. resultera i en onödig användning av läkemedel (för beteendekontroll snarare än 
lindring) eller att betrakta en människa som ett “vårdpaket” osv. 
 

***** 
Jag har valt att ta med avsnittet om negativ interaktion eftersom det är viktigt att ha med sig 
denna kunskap. Som kommer att framgå i avsnitt (2.10) har meningen med min kommande 
intervjustudie varit att analysera konfliktsituationer och det vore självklart rimligt att försöka 
analysera alla perspektiv. Jag har dock, av flera skäl, valt att inte aktivt använda mig av 
begreppen avseende negativ interaktion. Uppsatsens omfattning medger inte återkommande 
och fördjupade intervjuer. Jag anser därför att det är orimligt att på så kort tid skapa en sådan 
förtroendefull relation att dessa typer av negativ interaktion skulle kunna låta sig diskuteras på 
ett konstruktivt sätt, och därmed vara värdefulla vid en analys. Jag känner att det skulle kunna 
bli fel att ställa kontrollerande frågor kring negativ interaktion och det är viktigt att visa 
hänsyn till intervjudeltagarna. Det finns dessutom en risk för att flera av de begrepp som 
Kitwood använder sig av kan vara svåra att få fram i en intervju, t.ex. kan informanten kanske 
inte förmedla att denne är överbeskyddande (infantilization) eftersom han/hon inte är 
medveten om detta). Det bästa sättet att få fram ett heltäckande perspektiv vore en 
observationsstudie t.ex. genom videoinspelning (valet av metod diskuteras närmare i avsnittet 
3.1). Om jag under intervjun får signaler om, eller vid analysen hittar tecken på, negativ 
interaktion kommer dock detta självklart att redovisas. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
111 Kitwood (1997, sid 42-46) 
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2.9 Diskussion 
Det kan vara värt att tydligt nämna att jag framöver kommer att röra mig bort från individnivå 
till dyadnivå. Flera författare i min litteraturstudie pekar på faktorer, på individnivå, som 
riskfaktor/förklaring till övergrepp/våld: Socialstyrelsen112 som nämner riskfaktorerna 
missbruk, vuxna barn med sociala, ekonomiska eller psykiska problem och tidigare erfaren-
heter av övergrepp; eller Pritchard som pekar på att vårdgivaren kan ha specifika problem 
eller om det funnits tidigare psykiska problem.  
 
Dock menar jag att man bör se bortom individnivån, när det gäller par där demenshandikapp 
förekommer, eftersom det är osannolikt att det bland 100% av anhörigvårdarna skulle finnas 
allvarligare problem/störningar (på den enskilda individnivån) som förklaringar till konflikter, 
och som riskerar att leda till övergrepp. På samma sätt torde vi inte kunna anta att 100% av 
alla demenshandikappade personer som anses ha ett problematiskt beteende (t.ex. utåtage-
rande) skulle vara det enbart på grund av sjukdomens fysiska/biologiska konsekvenser. Flera 
författare pekar på möjligheten att problematiskt beteende kan ses som kommunika-
tionsförsök. Det kan alltså, enligt min mening, vara intressant att studera det sociala 
samspelet på dyadnivå. 
 
Flera författare pekar på betydelsen av att ha kännedom om hur det sett ut i historien för att i 
nuet kunna söka förståelse till olika fenomen. Såväl individens som relationens historia anses 
vara viktiga att känna till; t.ex nämner Grafström vikten av den tidigare relationens kvalitet; 
Hallberg pekar på vikten av att ha kännedom om personens historiska bagage; och  Killick & 
Allans som påpekar att tidigare vanor kan göra sig påminda i nuet. Dessa synpunkter är jag 
inte kritisk till och jag avser därför att ha med dessa i min förförståelse i den kommande 
studien.  
 
Hydle & Johns och Beck-Friis bekräftar att anhöriga till demenshandikappade personer 
drabbas särskilt hårt av sjukdomens konsekvenser och de pekar på att det finns stora risker för 
att anhöriga pressas så hårt att de riskerar att ”gå över gränsen” och begå övergrepp. Det finns 
även exempel på att anhöriga spontant berättat om övergrepp de begått (Grafström). Såväl 
Hellgren Graneheim som Hallberg berör frågor kring ”störande beteenden” och de menar att 
dessa kan ses som tecken på kommunikation från den demenshandikappade personen. 
Ovanstående stärker min övertygelse om att det kan vara av intresse att studera konflikter hos 
par där demenshandikapp förekommer. 
 
Jag har även kunnat konstatera att den litteratur som behandlar övergrepp mot äldre i 
huvudsak har ett offer och förövarperspektiv, ett perspektiv som jag inte alltid anser kan 
tillämpas. Förekomst av demenshandikapp medför funktionsstörningar av en sådan karaktär 
att det ställs så stora krav på omgivningen att jag, i likhet med t.ex. Grafström, menar att det 
istället kan vara mer rättvisande att tala om ett flerfaldigt offerperspektiv. Det kan då också 
kan vara mer intressant att studera konfliktsituationer istället för att studera eventuella 
övergrepp i sig.  
 
Vad avser konfliktsituationer är kommunikation av stor vikt, härvid kan därför anknytas till 
Eide & Eide som särskilt berör omsorgsgivarens bemästringsstrategier, vilka har betydelse 
för kommunikationen. Även Kitwoods idéer kan sägas anknyta till omsorgsgivarens förmågor 
genom de interaktionstyper han presenterar, där ett stort “ansvar” vilar på omsorgsgivaren.  
 

                                                 
112 Som tidigare redovisats avseende Övergrepp mot äldre i hemmet. Ser vi toppen på ett isberg? 
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Även om Kitwood främst har erfarenheter av institutionaliserad omsorg är hans teorier och 
idéer intressanta att tillämpa vid studier av samspelet i en parrelation, och vid konflikt-
situationer i hembaserad anhörigomsorg. Kitwood diskuterar förvisso även anhörigomsorg, 
men boken har en tydlig professionell inriktning t.ex. redovisar han sin syn på vad som 
kännetecknar en omsorgsorganisation/struktur som främjar eller underlättar processer i den 
nya omsorgskulturens anda.113  
 
Kitwoods bok är att anse som värdefull för anhöriga som lever tillsammans med en 
demenshandikappad person. Hans rekommendationer i stort kan och bör kunna inspirera såväl 
professionella som andra omsorgsgivare. För egen del tänker jag mig att Kitwoods ”listor” 
med interaktionstyper, som beskriver förhållningssätt i omsorgsarbete, kan vara användbara 
vid en analys av de konfliktsituationer som kan uppstå hos par där demenshandikapp 
förekommer. Teorierna om symbolisk interaktionism anser jag vara tillämpliga för att studera 
hur konflikter hanteras hos par där demenshandikapp förekommer. Den kommande studien 
kommer således att vara en utmaning där jag försöker ”föra ihop tankar” från flera olika 
författare, avseende övergrepp mot äldre, kommunikation, demensproblematik, positiv 
interaktion. Detta kommer att utgöra basen för min förförståelse och min teoretiska 
referensram vid analysarbetet.  
 

2.10 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att nå en ökad förståelse för hur konfliktsituationer114 hanteras i parrela-
tioner där en person har ett demenshandikapp.  
 
Studiens frågeställningar är:  
1. Hur hanteras interaktionen vid konfliktsituationer?115 
2. Hur hanteras kommunikationen vid konfliktsituationer?116 
3. Hur hanteras förekomst av störande beteende? 
4. Vilken betydelse har relationens historia för hur konfliktsituationer hanteras i nuet?  
 
Studiens antaganden/utgångspunkter. 
1. Konfliktsituationer antas förekomma i alla relationer där demenshandikapp förekommer. 
2. I de fall som det vid intervjuer framkommer att övergrepp har förekommit i en relation 

(oavsett i vilken riktning dessa riktats) skall utgångspunkten vara att, i studien, röra sig bort 
från offer och förövarperspektivet för att istället fokusera på den sociala interaktionen   

 
 
 
 
 

                                                 
113 Kitwood (1997, sid. 103 of.) 
114 I den kommande studien används termerna konflikt och konfliktsituationer för att relatera till de specifika 
problem som förekommer hos par där demenshandikapp finns med i bilden; och som t.ex. kan leda till mycket 
stressfyllda situationer och/eller starka känslor; och i vissa fall till att övergrepp kan förekomma. 
115 Med utgångspunkt av Kitwoods interaktionstyper. 
116 Med avseende på verbal och icke-verbal kommunikation. 
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3. Metod 
3.1 Val av undersökningsmetod 
För att uppnå studiens syfte har jag valt att studera interaktionen/kommunikationen vid 
konfliktsituationer, i parrelationer där en person har ett demenshandikapp, genom kvalitativa 
intervjuer av den icke-demenshandikappade personen (informant). Då jag t.ex. avser att 
studera Kitwoods begrepp inser jag att det hade varit bättre att göra en observationsstudie 
(t.ex deltagande observation med videoinspelning). Detta alternativ valdes medvetet bort av 
flera skäl. Dels kan det finnas etiska problem som behöver övervägas (vilket inte hinns med 
inom ramen för en C/D-uppsats), dels kan närvaron av en observatör störa/påverka inter-
aktionen. En observationsstudie beräknas dessutom ta längre tid att genomföra än vad denna 
uppsatsform medger. En stor nackdel med intervjumetoden är att det är enbart de uppgifter 
som informanten berättar om som framkommer, och att relevant information som en observa-
tionsstudie skulle kunna täcka in saknas (t.ex. omedvetna handlingsmönster). Då personen 
med demenshandikapp inte intervjuas saknas alltså dessa personers egna perspektiv. 

3.2 Teori 
Informanternas beskrivning av konfliktsituationer analyseras med hjälp av (1) de genomförda 
litteraturstudierna, (2) inspiration i de symbolisk interaktionistiska idéerna, och (3) med 
inspiration av hermeneutiken, där förförståelsen legat i de genomförda litteraturstudierna. I 
den analytiska processen har jag låtit mig inspireras av Alvesson & Sköldbergs herme-
neutiska cirkel.117 Bearbetningen av materialet har skett kontinuerligt så att jag hela tiden 
kunnat föra med mig kunskap från tidigare intervjuer till de nya, i en förhoppning om att 
kunskapsmättnad skulle uppnås.  

3.3 Informantgruppens urval 
Ofta har den rådande pensionsåldern -i Sverige 65 år- satts som en nedre gräns vid studier 
avseende äldre populationer.118 Andra gånger har lägre åldersgränser förekommit t.ex. -50 år-
119. I denna studie har ingen tydlig avgränsning avseende ålder gjorts. Detta motiveras dels 
med att demenshandikapp kan drabba yngre individer och dels med att det ibland kan vara 
stora ålderskillnader mellan makar. (Informanternas ålder landade sedemera på 76 till 86 år.) 
Ett missivbrev120 har spridits genom två nyckelpersoner i det utvalda länet, deltagarna har 
sedan anmält sig frivilligt till studien. En brist i denna studie är att informantgruppen inte 
utgör resultatet av ett strategiskt urval. Ett optimalt strategiskt urval skulle kunna bestå av 
personer som representerar olika typer av kategorier t.ex. personer av olika etnisk bakgrund, 
jämn/representativ fördelning av kön, par som har haft olika långa relationer, personer från 
olika socioekonomiska skikt, osv. I denna studie bör beaktas att personer som anmäler sig 
som frivilliga, ensidigt kan vara representanter för en viss kategori eller en viss typ av 
människor (t.ex. personer som engagerar sig i föreningsliv, är benägna att söka och ta emot 
hjälp och/eller har en viss typ av bemästringsstrategier, osv.) Ytterligare ett beaktande är att 
urvalet av informanter enbart medger en beskrivning av intervjudeltagarnas perspektiv. Mot 
bakgrund av ovanstående bör studiens resultat/slutsatser tolkas med försiktighet. 
                                                 
117 Alvesson & Sköldberg (1994, sid. 174) 
118 Två exempel på detta är: Ofrid? Våld mot äldre kvinnor och män- en omfångsundersökning i Umeå kommun. 
skriven av Hjelde Eriksson (2001) och Övergrepp mot äldre i hemmet. Ser vi toppen på ett isberg? Publicerad av 
Socialstyrelsen (1994). 
119 Exempel på detta är: Kvinnor 50+ i Europa- en kartläggning. Publicerad (2005) av Sveriges 
pensionärsförbund och MERI (Mapping existing research and identifying knowledge gaps concerning the 
situation of older women in Europe).  
120 Se missivbrev i bilaga 1 (1 sida) 
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3.4 Intervjuerna och intervjuguidens disposition 
! Informanterna har intervjuats under 1½ till 2 timmar.  
! Intervjuerna har genomförts med utgångspunkt av en intervjuguide men har samtidigt 

tillåtits att vara fria (att växa åt det håll som informanten genom sin berättelse försökt 
att beskriva interaktionen/konfliktsituationerna). 

! Tre av intervjuerna har bandats efter att deltagaren givit sitt medgivande.Vid en inter-
vju har endast skriftliga anteckningar förts. Innehållet i bandade intervjuer har trans-
kriberats (för analys) och därefter raderats. Även skriftliga anteckningar har raderats.  

! Alla informanter har muntligen informerats om de forskningsetiska principer som 
gäller för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och om att studien ge-
nomförs enligt dessa regler. 121 

! Informanterna har, dels genom missivbrev och dels muntligen vid intervju, informe-
rats om att studien genomförs under handledning av professor Lars Tornstam och att 
studien sker inom ramen för en C/D-uppsats i sociologi. 

 
Intervjuguiden122 består av dels en informationsdel och dels en intervjudel. Informa-
tionsdelens syfte är att uppfylla de forskningsetiska kraven. Intervjudelen har en mjukstart 
(blocken A-G) som består av frågor avseende bl.a. kön, ålder, relationens längd och översikt-
liga frågor kring konfliktsituationer (t.ex. frekvens eller plats). Ett huvudblock (H) bestående 
av 17 frågor inriktas inledningsvis på en beskrivning av konfliktsituationerna. Fråga nr. 1 
(beskrivning av konfliktsituationen) hör ihop med fråga nr. 4 (fördjupad beskrivning) och jag 
har avsiktligt placerat två frågor (nr. 2 och nr. 3) i mellan. Syftet är att informanten i fråga nr. 
1 fritt och med egna ord skall berätta om situationerna utan att jag som intervjuare styr. Under 
besvarandet av fråga nr. 1 hoppas jag att informanten skall besvara frågan så att informantens 
spontana beskrivning framträder (t.ex. vad väljer informanten för begrepp, läggs fokus på 
känslor, handling, verbala signaler osv). Alltså vad informanten själv väljer att fokusera på 
vid en beskrivning av situationen. I fråga nr. 4 ber jag informanten att beskriva 
kommunikationen på ett mer strukturerat sätt, inledningsvis med utgångspunkt av dennes 
beskrivning i fråga nr. 1. Senare, eventuellt, kommer jag att styra/hjälpa informanten att även 
beskriva sådant som denne “glömt”, “filtrerat bort” eller inte ansett vara relevant att ha med 
vid beskrivningen (t.ex. kroppsspråk, om detta inte redan beskrivits av informanten). Under 
samtalets gång (dvs. under fråga nr.4) ställs korta kontrollerande frågor med utgångspunkt av 
Kitwoods begrepp, vilka jag har med i en minneslista. Frågor kring känslolägen efterfrågas i 
frågorna nr. 2-3. Frågorna nr. 5 och nr. 6 fångar in intervjudeltagarens uppfattning om och 
tolkning av hur partnern kommunicerar inklusive eventuell förekomst av störande beteende. 
Frågorna nr. 7-17 behandlar bl.a. livet idag, den tidigare relationens historia, kommunika-
tionen före och efter demenshandikappets inträde i relationen och informantens upplevda 
hälsotillstånd, tillgång till anhörigstöd och socialt nätverk. Dessa frågor är tänkta att ha en 
stimulerande verkan för att fånga upp andra perspektiv, och med tanke på intervjuns 
övergripande tema eftersträvas flexibilitet att anpassa intervjun beroende på vad som 
framkommer. Jag har i försökt att tillämpa Kvales råd123 avseende intervjufrågor och även om 
intervjufrågorna främst kan klassificeras som tematiska (rörande forskningsämnet) så kommer 
jag att under intervjun försöka stimulera informanten genom att formulera uppföljningsfrågor 
(ibland som “hmm”) eller sonderande frågor, använda tystnad, ställa tolkande frågor (oftast 
genom en upprepning av det som informanten sagt dessförinnan) eller specificerande frågor.   

                                                 
121 Enligt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet publicerat (1991) 
122 Se intervjuguiden i bilaga 2 (2 sidor) 
123 Kvale (1997, s. 123-125) 
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4. Resultat och analys  
4.1 Introduktion 
Av informanterna är 3 kvinnor och 1 är man. De är alla mellan 76 och 86 år och har en etniskt 
svensk bakgrund (gäller även deras makar). Samtliga har, eller har haft, långa äktenskap (ca. 
20-60 år) med en make/maka som har ett diagnostiserat demenshandikapp. I samtliga fyra fall 
har detta berott på alzheimers sjukdom. En informant är i nuläget änka/änkling, två infor-
manter är sammanboende med sin demenshandikappade partner, och en informant är sär-
boende då partnern bor på ett särskilt boende på heltid. För samtliga gäller att de har/haft 
kontakt med olika typer av samhälleligt stöd, t.ex. avlastning, korttidsboende, särskilt boende, 
kontakt med anhöriggrupper eller annan form av stöd.  
 
För att skydda informanternas anonymitet har jag i den kommande analysen valt att inte 
redovisa för var och en av informanternas kön, detta bl.a eftersom informantgruppen är 
begränsad och att ämnet anses vara känsligt. Härvid kan det som sociolog vara viktigt att 
påpeka att detta val, att inte redovisa kön, låter sig göras eftersom relevanta resultat/slutsater, 
med avseende på genus, inte framkommit under analysen. För att förenkla läsningen har jag 
valt att döpa informanterna till könsneutrala namn124 och namnet på respektive make/maka 
ersätts även det med ett könsneutralt namn vid redovisning av intervjucitat (även han eller 
hon byts ut mot ett valt namn). Det första namnet i varje par som följer är informantens namn: 
Cay & Alex, Kim & Elis, Ingert & Robin och Thorild & Love. Jag inser att det, för att 
underlätta den kommande läsningen, hade varit bra att lämna en kort presentation av varje 
par, och särskilt av informanterna. Eftersom antalet informanter varit få, låter sig detta inte 
göras utan att samtidigt äventyra deras anonymitet.  
 
Vid beskrivningen av känsloläget vid konfliktsituationer (både avseende informanten och 
dennes partner) vittnade informanterna främst om irritation och frustration, och ibland om 
sorg och ilska. Senare kommer jag även att redovisa att informanterna många gånger “håller 
igen” genom att svälja sina känslor. Vad avser informanternas makar rapporterades ibland att 
de hade varit frustrerade och att detta lett till den ilska eller irritation, som de kände i de 
aktuella situationerna. Ingen av informanterna har vittnat om övergrepp, åt något håll. 
Avseende konflikter och andra problematiska situationer har en informant uppgivit att vissa 
konfliktsituationer sker nattetid och att de uppstår främst då “olyckor” sker (t.ex. kissa på 
golvet) som bl.a. leder till merarbete för informanten. Två informanter har uppgivit att 
”besvärliga” situationer sker vid olika tidpunkter på dygnet, och att de ibland kan uppstå i 
förhållande till andra personer i parets omgivning (vilka inte alltid vet om att personen har ett 
demenshandikapp). Två av informanterna menade att några egentliga konfliktsituationer 
överhuvudtaget inte uppstått i relationen, varken före eller efter demenshandikappet. Den 
känsla jag fick under intervjuerna var att informanterna reagerade på själva ordet konflikt 
(som är värdeladdat). En av dessa två informanter beskrev istället att de “svåraste” situa-
tionerna uppstod då partnern befann sig i situationer som denne inte kunde reda ut själv, och 
därmed medförde stor frustration. I de två sistnämnda fallen har jag valt att fokusera 
intervjuerna utifrån informanternas beskrivning av sitt eget agerande i situationer som de 
menat varit “mycket besvärliga” eller “mycket svåra” på något sätt.  
 
 
 

                                                 
124 De könsneutrala namnen har tagits fram genom PRV (patent och registreringsverket) och den förteckning 
över könsneutrala namn som de publicerar på internet; http-adress och datum enligt källförteckning. 
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Gemensamt för beskrivningen av konfliktsituationer/svåra situationer är att det handlat om si-
tuationer där handikappet lett till att kommunikationen i relationen blivit allt mer “haltande” 
och där informanterna försökt att förstå innebörden av hur situationen tett sig för partnern. Si-
tuationerna har ofta skett i hemmet och i situationer som innebär att personen med demens har 
haft behov av stöd i genomförandet av ADL-aktiviteter125 (som t.ex. födointag, toalettbesök, 
badning och på/avklädning), eller vid försök att ägna sig åt mer komplicerade aktiviteter som 
individen med lätthet förmått att göra tidigare (t.ex. reparationer i hemmet).  
 
En annan typ av situation som nämndes, men som inte beskrevs som en egentlig konflikt-
situation (utan mer som en “lång och jobbig process”), var den då personen med demens-
handikapp fick “hjälpas” att förstå att det inte längre var lämpligt att hon/han körde bil. Detta 
upplevdes som särskilt svårt, och kan av mig tolkas som att informanten då också, i 
förlängningen, “övertog” en symboliskt viktig aktivitet (som innebär en viss förlust av frihet 
och självständighet för personen med demenshandikapp). Övertagandet av aktiviteter är 
annars något som informanterna vittnat om skett på ett naturligt sätt, vilket kommer att 
framgå i den kommande analysen. Informanterna vittnade även om att det varit svårt på olika 
sätt under de olika stadierna i sjukdomen. Då en demensdiagnos ställdes innebar det en 
“förklaring” samtidigt som det också medförde stor sorg. De olika försämringarna innebar 
nya utmaningar och inget stadium pekades ut som svårast, vilket är intressant med avseende 
på att Socialstyrelsens rapport Övergrepp mot äldre i hemmet. Ser vi toppen på ett isberg? 
pekar ut sjukdomens medelfas som svårast, samt att Grafström menar att stödbehovet är som 
störst i de tidigare stadierna, mild-måttlig. 
 
I de kommande avsnitten (4.2-4.8) redovisas resultat och analys av de genomförda 
intervjuerna på ett sådant sätt, att jag dels skall kunna ge svar på studiens frågeställningar, och 
dels för att kunna ge en beskrivning av de övriga iakttagelser som jag gjort vid den fördjupade 
analysen. 

4.2 Interaktion 
4.2.1 Informanternas interaktionsstrategier med utgångspunkt av Kitwood 
Under besvarandet av fråga 4 (beskriv hur du kommunicerar med x) ställde jag flera och 
ibland återkommande kontrollfrågor med utgångspunkt av Kitwoods lista över punkter som 
avser positiv interaktion (positive personal work). Detta gjorde jag även ett fåtal gånger under 
besvarandet av fråga 5 (beskriv hur x kommunicerar med dig). Under intervjuerna tenderade 
samtalet naturligt att snabbt “glida bort” från fråga 5, när jag försökte att låta intervjuerna 
“växa fritt”. Risken med att låta en intervju växa fritt är att väsentlig information kan missas 
och detta tydliggjordes då jag analyserade intervjumaterialet. I efterhand kan jag konstatera att 
det hade varit bättre att välja ut ett antal (fåtal) begrepp som alla informanter fick ta ställning 
till i en viss ordning. Bristen som alltså har visat sig vid analysen är den att jag ibland missade 
att återkomma till kontrollfrågorna. Detta har lett till att jag inte har något tydligt material att 
redovisa avseende informanternas beskrivning av hur personen med demenshandikapp inter-
agerar. I vissa fall redovisas dock personen med demenshandikapps reaktioner i de beskrivna 
situationerna. 
 
När jag analyserade intervjuerna enbart med fokus på positiv interaktion fann jag att 
informanterna ofta tenderade att använda sig av vissa av Kitwoods interaktionstyper, främst 
då samarbete och främjande. Nedan beskriver Cay hur samarbetet med Alex går till under en 
mycket besvärlig och pressande situation. 

                                                 
125 Aktivitet i Dagligt Liv. ADL-trappan är ett bedömningsinstrument avseende individuell förmåga. 
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Anita: Men om du beskriver situationen hur du själv agerar, hur du talar till Alex, hur använder du 
ditt kroppsspråk... 
Cay: Ja... tror det att jag går dit och hjälper så att vi får till det tillsammans. (skrattar) 
Anita: Ok, så du samarbetar med Alex? 
Cay: Ja, det kan man nog säga, att vi har nog alltid samarbetat väldigt bra.  
Anita: Så det har varit samarbete både före och under handikappet? 
Cay: Ja, det kan man nog säga. Ibland så har jag ju blivit förvånad över att jag kan så mycket som 
jag kan, jag har gjort saker som jag inte haft en aning om att jag kunde. 

 
Cay uppger, här och även senare under intervjun, att samarbete är en metod som ofta kommer 
väl till hands även under svåra situationer. Det samarbete som beskrivs går helt i linje med 
det Kitwood beskriver och precis som Kitwood menar står denna interaktionstyp här mycket 
nära främjande/underlättande. Cay menade under intervjun att det handlar om att samarbeta 
och underlätta för Alex utan att ta över, och bara bidra med så mycket hjälp som behövs för 
att Alex skall kunna gå vidare. Samtidigt beskriver Cay senare att strategin med att ta över, 
var något som kom som en naturlig process och ”egentligen inget konstigt” (som i nedan-
stående citat). Cay väljer dock att tydligt tala om för Alex när något inte fungerar alls.  
 

Anita: Ok, så när du märkte att Alex var i en sådan situation där Alex brast själv och inte klarade 
av det, försökte du att uppmuntra Alex att själv klara av det, eller var det du som... 
Cay: Ja, uppmuntra ja, ....men det var väl mycket sådana saker som man ser som Alex normalt 
skulle göra själv, men som jag började göra istället. Men Alex har inte reagerat eller brytt sig om 
att jag har börjat göra de här sakerna. Det var egentligen inget konstigt med det.  
Anita: Mmm. 
Cay: Du vet, och då får Alex ju nöja sig med det. 
Anita: Mmm 
Cay:...men det var ju saker som, och då sa jag det åt Alex att det där går inte..//...Det är ju helt 
omöjligt, det kan du inte. 
...//... 
Anita: Kan man säga att när Alex har befunnit sig i en situation som Alex inte klarar av, skulle 
man kunna säga att du ”hjälpte igång Alex” och ”fyllde i och hjälpte” Alex att avsluta den 
handlingen för att Alex ska kunna känna sig nöjd över att själva situationen hade rett ut sig? 
Cay: Ja, det har jag väl gjort i den mån jag har kunnat gjort det, för att det Alex har gjort måste väl 
avslutas, vi har ju ingen annan att tillgå, jag har väl på något sätt fått till det, så det har ju inte varit 
något som har slutat i katastrof eller något sådant. 

 
Jag tolkar ovanstående inte bara som uttryck för samarbete och främjande/underlättande. 
Utan även som ett uttryck för Cays förmåga att ligga nära Kitwoods interaktionstyper 
validation (genom att vara tydlig och bekräftande gentemot Alex) och omfamning (genom att 
vara närvarande och “lagom” aktiv, genom samarbete och främjande, i en stressad situation). 
Cay möter alltså upp såväl med fysiskt (främjande) som med psykologiskt stöd (omfamning).  
Även Thorild, Kim och Ingert beskrev liknande interaktionsmönster och jag väljer därför att 
inte citera några exempel från deras intervjuer. De har alla det gemensamt att de både har givit 
uttryck för samarbete och främjande/underlättande både i vardagliga situationer och i mer 
besvärliga situationer/konfliktsituationer. Vad avser (psykologisk) omfamning har jag endast 
kunna hitta tydliga och återkommande exempel på detta hos Cay (t.ex. citat ovan), hos Kim 
(jfr. i avsnitt 4.3) och hos Thorild (jfr. avsnitt 4.5.2). 
 
Avseende validation fann jag att två av informanterna ofta gav uttryck för validation (Cay och 
Ingert). Jag har ovan nämnt att Cay ligger nära validationen och ett ytterligare exempel på 
Cays validationsstrategier återges i avsnitt (4.2.2 som beskriver informanternas tendenser att 
svälja sina känslor). Thorild och Kim beskrev istället att de, i konfliktfyllda situationer, ibland 
validerade och att de vid andra tillfällen inte gjorde det. Nedan redovisar jag ett citat från 
Thorild som säger sig inte validera partnerns känslor trots att Thorild så småningom vittnar 
om ageranden som jag tolkar som validation (redovisas i avsnitt 4.6 ang. störande beteende). 
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Anita: Händer det att du bekräftar Loves känslor i dom situationerna?  
Anita: ...eller i någon annan situation som är jobbig... 
Anita: ....brukar du då säga att; jag förstår att du är arg, eller jag ser att du är ledsen. 
Thorild: ..Nej, då, då kommenterar jag ingenting. Jag bara ser till att det blir åtgärdat till normala 
lägen. 

 
Vad avser interaktionstypen erkännande framgår bl.a. att Ingert och Thorild använder sig av 
strategin att bekräfta sina partners t.ex. genom att tilltala med förnamnet i besvärligare situa-
tioner. Nedan beskrivs hur Ingert beskriver detta. 

 
Anita: Hur gjorde du då? 
Ingert: Jag talade med Robin som jag brukar göra... 
Anita: Mmm...  
Ingert: Ja, jag sa; Robin så här är det att..//..och visade vad jag menade 
Anita: Mmm. Brukar du alltid säga Robins namn då också eller säger du bara du? 
Ingert: Nja, det beror på men annars är det du förstås, men om man ska påkalla lystring om vi tar 
det då säger jag ju det. 

 
Samtliga informanter har dessutom, som ovan antyds, uppgivit att de använt sig av kropps-
språk (genom att visa vad som menas) som ett sätt att nå fram på olika sätt. Det blev också ett 
sätt att erkänna personen genom att besvara dennes signaler. Detta redovisas längre fram, som 
icke-verbal kommunikationsstrategi i avsnittet (4.5). Vad avser förhandling menar informan-
terna att de förhandlar så mycket som det går i vardagliga situationer t.ex. genom att fråga 
partnern –vill du åka på en utflykt? –vill du göra det här, eller det här? och att de låter sin 
partner fatta så många egna beslut som möjligt t.ex. berättar en informant att partnern själv får 
bestämma när det är läggdags. I besvärligare situationer beskriver informanterna att de istället 
tar över och reder ut situationen så snabbt som möjligt och att de inte uppfattar att det finns 
utrymme för förhandling. Två av informaterna har dock visat tecken på förhandling även i 
svåra situationer. Exempel (i citatform) lämnas inte i uppsatsen av redaktionella skäl. 
 
Vad avser interaktionstypen lek ställdes inga kontrollfrågor. Dock framkom att åtminstone en 
av informanterna (Kim) aktivt använt sig av lek, i andra situationer, som ett sätt att 
kommunicera, bekräfta, och för att ha en trevlig stund tillsammans. För interaktionstypen 
timalation ställdes inte heller några direkta frågor med avseende på konfliktsituationer. Dock 
resonerar jag kort kring detta begrepp i avsnitt 4.3. Inte heller för interaktionstyperna firande, 
avkoppling, skapande och givande fann jag (i förväg) någon anledning att ställa 
kontrollerande frågor. I efterhand, under analysens gång, har jag dock funderat över mina 
förutfattade meningar kring detta. Det måste t.ex. anses vara mycket troligt att personer med 
demenshandikapp skapar och ger, dvs. bidrar med något även i konfliktsituationer.   
 
4.2.2 Ett undertryckande av de egna känslorna 
När Thorild och Kim resonerar kring sina egna känslor framkommer det att de båda ofta 
tenderar att undertrycka sina egna känslor av ilska, irritation och frustration till förmån för 
sina respektive makars välbefinnande. Nedan redovisas först ett avsnitt där Thorild ger 
uttryck för undertryckandet av sina känslor, genom att svälja känslor och att inte visa dem för 
partnern eftersom detta kan göra partnern ledsen. Detta får dessutom konsekvenser för 
sömnen (vilket är ett återkommande problem för flera av informanterna). 
 

Anita: Men du ser inte det som någon konflikt utan du ser...? 
Thorild: Nej... det gör jag inte därför att eh... om jag är sur och är... då blir Love så ledsen... 
Anita: Mmm... 
Thorild: ... så att jag, ja, det får jag svälja lite grann och efter en stund så är det borta för mig 
också. 
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Anita: Mmm... så att du upplever det inte som konflikt utan du känner mer att du bli arg 
inombords... 
Thorild: Ja, jag blir arg, att jag ska göra det där jobbet mitt i natten... 
Anita: Ja... 
Anita: Mmm...men du visar inte det för Love...? 
Thorild: Nej... 
Anita: ...utan du försöker...? 
Thorild: Mmm, ja , mmm, när Love var inte fullt så långt borta i sjukdomen, då sa jag åt Love 
alltså, ja, och då upplevde jag ju då att Love vart ledsen... Love vart ledsen för att Love gjorde 
besvär för mig då. 
Anita: Mmm... 
Thorild: Men nu får det vara hur mycket besvär det vill och jag sväljer det,  men o alltså jag är ju 
inte långsint på när det gäller såntdär...//...och sen så lägger jag mig och löser korsord för då är jag 
ju tillräckligt vaken för att inte somna om.... 
 

Thorild menar i ett senare avsnitt att det blir värre för en själv då man blir arg: 
 

Anita: Och då blir du arg? 
Thorild:  Nej, arg blir jag inte för att det är inte lönt att bli arg på en som inte kommer ihåg att man 
har gjort det. 
Anita: Ok. 
Thorild: Ja, så att. Men det visar alltså att, vad ska jag säga, att det finns ett visst irritation över att 
jag tycker att det har försvunnit det här hur Love var tidigare...//... 
...//... 
Anita: Då är du väldigt tålmodig och... 
Thorild: ...nej, jag försöker, jag har bestämt mig att det lönar sig inte att jag blir arg, det blir ju 
bara värre för mig själv och där kommer...det där tillbaka...//... 

 
Det är till och med så att Thorild menar att det inte lönar sig att bli arg. Å ena sidan är Thorild 
väl medveten om sina känslor och Thorild väljer själv att inte visa dem för sin partner. Å 
andra sidan får Thorild inte uttrycka sina känslor vilket t.ex. kan få negativa konsekvenser för 
det fysiska och psykiska välbefinnandet. Även Kim visar på tendenser att svälja sin ilska, 
samtidigt som Kim känner att det är synd om partnern och väljer att fokusera på att 
sjukdomen skadar hjärnan (-och ser kanske detta ett sätt att reducera frustrationen?) 
 

Anita:  Men, du själv känner att du blir jättearg, och du ser att Elis själv också kan vara arg i de 
situationerna? 
Kim: Ja, jo men det kan det ju vara. Men man får ju liksom svälja.  
Anita: Så din strategi är att försöka svälja din ilska och gå vidare? 
Kim: Ja, jo men jag måste ju göra så....Det är faktiskt så man måste... Ibland kan jag, tycker jag ju 
så synd om Elis så jag kan ju känna att jag skulle ju kunna börja gråta. 
Anita: Ja, det förstår jag. Under den här konflikten... 
Kim: Ja, precis. För då bara känner jag..., nu när jag tänker på Elis,  hur det spränger uppe i 
ögonen. Ja, det är ruskigt. 
Anita: Jag förstår att det måste kännas jättejobbigt... 
Kim: Mmm. Ja. 
Anita: ... den här konflikten mellan att man var jättearg och så samtidigt väldigt ledsen över att 
befinna sig... 
Kim: ..Ja, ja precis när man tänker på fakta hur det är, så att Elis inte är så bara för att Elis ska vara 
elak, utan det är liksom här uppe (pekar på huvudet), som det inte stämmer.   ...//... 
...//... 
Kim: ...//... men irriterad kan jag bli. Det är det jag blir. 
Anita: Man kan alltså säga att antalet konflikter reduceras därför att du sväljer väldigt mycket? 
Kim: Ja, jag gör väl det antaligen. Man har ju blivit lite härdad. (skrattar) 
Anita: Jag förstår... 
Kim: Man accepterar mer nu än vad man gjorde förut. 
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Ordet svälja återkommer flera gånger under intervjuerna hos alla informanterna och får anses 
vara ett tämligen representativt ord för hur de uppger att de hanterar den situation som de 
beskriver att de befinner sig i inför partnern. För att återknyta till litteraturstudien kan här dras 
paralleller till Hallberg som menar att vårdarnas (professionella) situation präglas av ”stark 
känslomässig påfrestning och få möjligheter att hantera den samma” 126 vilket redovisats 
tidigare. Detta verkar stämma in på de informanter som jag intervjuat, som ofta menar att de 
sväljer sina känslor inför partnern. Medan Thorild och Kim oftare talar om att svälja känslor 
nämner Ingert få episoder. Cay menar å sin sida att det även är viktigt att kunna visa sina 
känslor, vilket citatet nedan tydliggör när Cay konfronterar Alex. 
 

Anita: Men då skällde du på Alex? 
Cay: Ja, jag blev arg på Alex, och då sa Alex – Ja. jag vet, jag ska försöka. Och då tänkte jag att 
jag kan inte hålla på så där heller. Jag vart nästan full i skratt för jag hade inte väntat mig det,  men 
när Alex hade hållit på sådär nästan varenda dag och...//... 
Anita: Under en period så där...? 
Cay: Det där har ju gått lite upp och ner. Så har det varit bra igen. 
Anita: Men du har konfronterat Alex med det …//… 
Cay: Ja, det har jag ju kunnat gjort. -Nu tycker jag att du är väldigt elak! och sådär. 
 

Enligt min mening så ger alla informanter uttryck för att känslor är viktiga, men de hanterar 
besvärliga situationer på olika sätt och dessa skillnader har inte kunnat förklaras av variabler 
som t.ex. kön. Medan Thorild, Ingert och Kim kanske väljer att minimera riskerna för 
konfrontation genom att svälja sina egna känslor, så verkar Cay emellanåt välja en annan 
strategi. Cays interaktionsstrategi kan sägas ligga nära det som Kitwood beskriver när han 
talar om validation. Genom att faktiskt bekräfta att Alex upplevs som elak (i en viss situation) 
bekräftas sannolikt också Alex (känslor och identitet). Alex får på så vis en reaktion på de 
signaler som förmedlats till Cay. En förklaring till tendenserna att undertrycka känslor av 
ilska, irritation och frustration kan ligga i informanternas empatiska förmåga i kombination 
med att det inte är ”lönt” att visa dessa känslor. 
 
Det är stor skillnad mellan professionella och anhöriga som omsorgsgivare genom att de 
anhöriga har ett dygnet-runt-ansvar medan professionella omsorgsgivare är i tjänst ett antal 
timmar för att sedan vara lediga. Detta medför att anhöriga liksom mina informanter har 
begränsade möjligheter till bearbetning av de egna känslorna, till återhämtning och vila, och 
till att hantera sin frustration eller för att ägna tid åt andra aktiviteter eller andra sociala 
relationer. 
 

***** 
I nästa avsnitt (4.3) redogör jag för en interaktionstyp som jag har valt att kalla för 
avrundning. I avsnitt (4.4) redovisas en sammanställning av positiva interaktionstyper vid 
konfliktsituationer, i form av en tabell.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
126 Hallberg (1997, sid 118) 
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4.3 Avrundning  -  ett tillägg till Kitwood 
En interaktionstyp som jag funnit särskilt intressant under min analys är ett strategi som 
endast Kim och Thorild givit uttryck för, och som jag har haft svårt att placera in i Kitwoods 
listor. Såväl Kim som Thorild uppger att de på olika sätt använder sig av kärleksfulla och 
fysiska handlingar i de situationer som de upplever som allra besvärligast. Istället för att 
validera (dvs. bekräfta) sina makars känslor (ilska, aggression) växlar de helt om (-och 
avleder partnern?). Nedan beskriver Kim sitt agerande vid en konfliktsituation. 
 

Anita:...ja...men...när ni kommunicerar i dom situationerna, pratar du mest med Elis eller... vad 
gör du?. 
Kim: .hmm.. 
Anita:...eller...hur gör du? 
Kim: ja, jag visar hur Elis skall göra eller så....jag talar med korta meningar..som 
vanligt...omfamnar... (tystnad) 
Anita:..omfamnar du Elis i dom situationerna? 
Kim: ja, det kan jag göra ibland....då blir Elis ju väldigt glad....då glömmer Elis allting annat om 
jag kramar om... 
Anita:...och det kan du göra även om Elis är jättearg, då kan du krama om, mitt under... 
Kim: ja...det kan jag göra 
Anita:.. och vad händer då? 
Kim:..då...då lugnar Elis sig...för då, det är det bästa Elis vet, då, på så vis men sen... 
 

I min analys funderade jag över om ovan kunde tolkas som negativa interaktionsmönster där 
individen avleds, omyndigförklaras eller förbarnsligas. Jag funderade då också över om det 
primärt kunde tolkas som negativt att Elis inte validerades och att Elis känslor på så vis 
negligerades. Jag har dock i min analys funnit att den ovanstående strategin kan anses vara 
positiv till sin karaktär. Thorild ger under intervjun också ett tydligt exempel på avrundning 
och inspirationen att döpa denna strategi till just avrundning har jag fått vid analysen av 
Thorilds intervju. I följande citat beskriver Thorild användandet av kindsmek under pågående 
konfliktsituation.  
 

Anita: Du sa något om att du då hjälpte Love och att du smekte Love på kinden så här.. 
Thorild: Ja. 
Anita: Brukar du använda dig mycket av det här med alltså att du.. 
Thorild: ..ja...kontakten. Ja. 
Anita: ..smekningar... 
Thorild: ..ja det har vi mycket 
Anita:...och även när det är mycket jobbiga situationer så använder du det... 
Thorild: ...ja, som avrundning om vi kan säga det så. 
Anita:..ja..hmm 
Thorild: och, vi har ju alltid smekts och så... 

 
Man skulle kunna tolka det som att “kindsmek” kommer efter konflikten som en tröst. Under 
intervjun framgick dock att kramarna och kindsmekningarna användes för att avbryta en 
pågående situation. Thorild refererar dessutom, i citatet ovan, till det förflutna (har alltid 
smekts) och bekräftar den tidigare relationens betydelse. Precis som i fallet med Kim (som vet 
att Elis gillar kramar).  
 
Efter att ha analyserat materialet noggrant är min tolkning att det som såväl Kim som Thorild 
beskriver i verkligheten skulle kunna vara en typ av positiv interaktion (och ett tillägg till 
Kitwoods listor). Valet att ”avrunda” de besvärliga situationerna är, enligt min mening, inte 
ett ogenomtänkt infall utan bl.a. ett resultat av den kompetens som informanterna fått under 
lång tid i relationen.  
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Man skulle kunna se avrundningen som en blandning av timalation och omfamning men jag 
känner att avrundningen i konfliktsituationen svårligen kan läggas in under timalations-
begreppet, då begreppet bär på en annan innebörd. Jag utgår t.ex. från att kramarna som Kim 
beskriver inte kan antas vara exempel på den sensuella och lustfyllda kontakt (med följande 
bekräftelse) som Kitwood beskriver. Vad avser omfamning så talar Kitwood främst om en 
psykologisk omfamning, även om han också menar att en psykologisk omfamning kan 
medföra en fysisk omfamning.127 Kitwood menar att omsorgsgivaren stannar kvar även när 
den demenshandikappade personen riktar aggressioner eller ilska och erbjuder en ”säker 
psykologisk plats”. Det som skiljer sig åt i t.ex Kims intervjucitat är den strategi som bygger 
på Kims kunnande om Elis (bl.a. att kramar är det bästa Elis vet) och där syftet inte främst är 
att erbjuda en psykologisk omfamning (även om det ingår). Det primära syftet kan istället ses 
som att konfliktsituationen avbryts på en gång (eftersom Elis glömmer bort allting annat och 
blir glad). Som jag tolkar det blir den pykologiska omfamningen en bonus.  
 
Under intervjun framkom att denna interaktionstyp bara användes ibland, då informanterna 
fann att det var lämpligt (“när det känns rätt”). Härvid kan därför den långa relationen, anser 
jag, vara av stor betydelse för hur informanterna lyckas bemästra situationen. Naturligtvis kan 
det också vara så att individuella copingmekanismer och personliga egenskaper spelar en stor 
roll i sammanhanget som t.ex att kunna läsa sin partner i varje enskild situation, stresstålighet 
och grundinställning till livet/problem osv. 
  
Med symbolisk interaktionistisk terminologi skulle man kunna säga att informanternas 
varseblivning, tolkning och handlingar hänger samman med det förflutna (t.ex. att kramarna 
har alltid naturligt funnits i relationen) och att detta finns med vid definitionen av situationen i 
nuet. Man kan även dra paralleller till det som Eide & Eide kallar perceptionsprisman128 
(personens egen tolkning av budskapet då det tas emot). Kim kan idag med sin långa 
erfarenhet av relationen med Elis avgöra när det är lämpligt att avleda genom avrundning och 
när det är lämpligt att istället bemöta Elis känslor, vilket Kim berättar om vid ett tillfälle 
under intervjun och presenteras i citatet nedan (jämför med förra citatet). 
 

Anita: Ja, men jag tänkte på de här riktigt svåra situationerna, när Elis kanske står på sig och när 
Elis inte får som Elis vill ...//... 
Kim:..ja, men då säger jag bara åt Elis, men Elis kan ryta till då, och då, och då blir Elis riktigt arg, 
men sen...då ger Elis med sig.  
Anita: Ok, men då fortsätter du att prata med Elis tills Elis ger med sig? 
Kim:..ja, ja, jag försöker i alla fall. Det brukar ju lyckas till sist, fast Elis protesterar i början. 
Anita: Så det kräver mycket tålamod från din sida? 
Kim: Ja, det kan man säga, att det är med allting...//... 
Anita: Mmm, men du försöker inte bekräfta Elis känslor?   
Kim: Nej, det gör jag nog inte. 

 
Kim svarar tydligt här att det inte handlar om validation, och detta bekräftas även när frågan 
upprepas och avser en situation där avrundning har tillämpats. 129 
 
En intressant aspekt av avrundningen är att den på ett sätt går emot de rekommendationer som 
Melin & Olsen ger för vårdpersonal avseende att, i tidiga stadier, använda ett ”minimum av 
kroppskontakt” när de beskriver sina basala validationsmetoder.130 (Melin & Olsen rekom-
menderar dock sedan för de senare stadierna en ökande andel av kroppskontakt och beröring).  
                                                 
127 Kitwood (1997, s. 91) 
128 Tidigare redovisat i avsnitt 2.5.1 
129 Kim har dock delvis varit nära validation i andra sammanhang främst då, när en kombination av samarbete 
och främjande/underlättande  fanns med i bilden. 
130 Melin & Olsen (2001, sid. 167) 
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Även om jag inte ser avrundningen som en validationsmetod tycker jag att detta är intressant. 
Melin & Olsen är dessutom, precis som Kitwood, inne på att validationens syfte är att 
bekräfta personens känslor. Avrundningen innebär, enligt min mening, att känslorna inte alltid 
bekräftas och detta, menar jag, kan inte anses vara fel. Informanterna lever tillsammans med 
sina demenshandikappade makar och de eventuella konflikter som uppstår gör det i en ”social 
miljö” som den demenshandikappade personen känner sig ”hemma i”. Smekningarna och 
kramarna kan ses som meningsfulla signifikanta symboler131, kända sociala handlingar, som 
påminner den demenshandikappade personen om situationer i det förflutna då han/hon var 
trygg och i bättre känslolägen. Detta kan också sannolikt anses ha en stark koppling till 
relationens (rapporterat goda) historia.  
 
En kritisk röst mot avrundningen skulle kunna vara att när den inte bekräftar personens 
känslor (genom sitt avledande) på ett sätt står i strid med den nya omsorgskulturens anda där 
“störande beteende” ses/tolkas som eventuella kommunikationsförsök. Kommunikations-
försöket blir då inte uppmärksammat som ett sådant. Min analys av denna möjliga kritik ledde 
mig till Thorild som under intervjun var den enda av informanterna som kunde vittna om 
tillfällen som kunde uppfattas som kommunikationsförsök (redovisas i avsnitt 4.6). Enligt min 
analys är det sannolikt att Thorild kan avgöra (“känna på sig”) när det handlar om ett 
kommunikationsförsök, eller inte, och också avgöra när det kan vara läge att avrunda.  
 
En annan kritisk tanke mot avrundningen som begrepp är att det skulle kunna vara så att 
informanterna (o)medvetet uppfattar andra känslor än de som partnern ger klart uttryck för i 
konfliktsituationer, och att de genom sitt handlande istället bekräftar (validerar) en annan 
känsla (t.ex. sorg, frustration) som finns bakom ilskan i konflikten.  
 
Den omsorgsgivande (den friske/a makan/maken) kan sägas vara en signifikanta andra132 
person som med sin särskilda ställning har en stor påverkan på hur omsorgsmottagaren kan 
komma att definiera situationen. Informanterna använder sig, enligt min mening, av sin kuns-
kap (om individens/relationens historia) och sin särställning (signifikanta andra) och avgör 
när det är lämpligt att avrunda.  
 
Enligt min mening kan denna avrundning sannolikt inte utföras av professionella omsorgs-
givare (eller åtminstone inte i samma utsträckning). Detta eftersom det, enligt min tolkning, 
kan handla om en interaktionsprocess som har byggts upp under lång tid och där paret trots 
den nedbrytande sjukdomen i nuet fortsätter att bygga vidare på sina “gamla” sociala 
interaktionsprocesser. Den friska partnerns individuella förmåga att bemästra situationen, och 
de nya vilkoren för interaktionen, är sannolikt också av betydelse. Min känsla är den att det 
behövs mer forskning kring hur anhöriga till personer med demenshandikapp kan interagera 
på positiva sätt. 
 
 

                                                 
131 Enligt Trost & Levin (2001, sid. 122-123) är en signifikant och meningsfull symbol bara det om dem som vi 
interagerar med menar samma sak som vi i den givna situationen.  
132 Signifikanta andra, är en symbolisk interaktionistisk term. Trost & Levin menar at: ” Genom att de 
signifikanta andra är sådana vi bryr oss om så får de mycket stor betydelse för uppbyggnaden av vårt jag och 
vår föreställningsvärld, av vårt sätt att i skilda sammanhang definiera situationen för ett för oss rimligt och 
adekvat sätt”. (Trost & Levin, 2001, sid. 60) 
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4.4 Sammanställning av funna interaktionstyper 
Jag har sammanställt förekomst av positiv interaktion med utgångspunkt av Kitwoods 
begrepp i en tabell som jag redovisar nedan. I tabellen har jag markerat förekomst/tecken på 
positv interaktion vid konfliktsituationer/besvärliga situationer. Jag har även redovisat före-
komst av avrundning. De områden i tabellen som är gråmarkerade avser att denna inter-
aktionstyp inte spontant redovisats och att den inte heller har efterfrågats av mig. 
Svartmarkerade områden betyder att jag i förväg inte fann dessa typer som tänkbara att 
tillämpa pga. av situationens karaktär (t.ex. firande, skapande och givande) och därför inte 
tänkte ställa kontrollerande frågor kring. Jag har tidigare redogjort för att jag sedemera insåg 
att detta varit en felaktig och förutfattad mening eftersom det kan antas vara troligt att 
personer med demenshandikapp bidrar med t.ex. skapande eller givande i en konfliktsituation 
(jfr. 4.2.1). 

 
Tabellen har tagits fram för att synliggöra de skillnader respektive likheter som finns mellan 
informanterna. Som tidigare framgått beskriver t.ex. Thorild och Cay att de inte förhandlar i 
konfliktsituationer. Cay har oftare beskrivit validation och främjande. Thorild har istället, i 
likhet med Kim, ibland använt sig av avrundning. Jag har försökt att fundera över vad Thorild 
och Kim har gemensamt med utgångspunkt i att de båda avrundar och på vad som skiljer dem 
från Cay och Ingert. Att Thorild och Kim har det gemensamt att de endast delvis validerar kan 
ha sin naturliga förklaring i att de ibland istället avrundar. Min analys visar inte på några 
direkta förklaringar till varför Cay och Ingert inte avrundar som t.ex. skulle vara kopplade till 
den typ av situation som beskrivits.  
 
Jag har heller inte kunnat hitta förklaringar till skillnaderna mellan informanterna som skulle 
kunna beroende av relationens längd, de roller som informanterna “har” i den aktuella 
situationen osv. Då samtliga informanter har vittnat om relativt lika tillvägagångsätt avseende 
verbal och icke-verbal kommunikation har inte heller detta kunnat ge några ledtrådar. För att 
kunna göra relevanta jämförelser skulle det krävas en mer omfattande studie med fler 
deltagare samt djupare och längre intervjuer. Tabellen skulle då bli mer fullständig och 
jämförelser lättare att göra. 

Förekomst av positiv interaktion vid konflikter / besvärliga situationer
Kitwoods begrepp

Nr Interaktionstyp Cay Ingert Kim Thorild
1 Erkännande JA JA

2 Förhandling NEJ IBLAND IBLAND NEJ

3 Samarbete JA JA JA JA

4 Lek NEJ

5 Timalation 
6 Firande 
7 Avkoppling 
8 Validation JA JA JA/DELVIS JA/DELVIS

9 Omfamning (psykologisk) JA JA JA

10 Främjande JA JA JA JA

11 Skapande 
12 Givande 

Fynd under analysen
Avrundning vid konflikt NEJ NEJ JA JA
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4.5 Verbal och icke-verbal kommunikation 
Min analys visar på vissa likheter med vad Hallberg beskrivit avseende vårdare och de-
menssjuka patienter. Mina informanter skiljer sig åt genom att de är anhöriga och att de redan 
från början har en nära relation till sin partner (medan vårdarna i Hallbergs studie från början 
inte kände sina patienter). Tre informanter har, till skillnad från Hallberg, givit uttryck för att 
de oftast har fortsatt att ha god verbal kontakt; tala, kommunicera och vara som vanligt.  
 
Till skillnad från Hallbergs vårdare så redogör alltså informanterna för att de har en god 
verbal kommunikation - utom vid konflikter/stressfyllda situationer då de icke-verbala 
signalerna tenderar att bli viktigare. En stor skillnad, mot tidigare i relationen, är att de mer 
håller sig till korta meningar när situationen innebär att något annat skall göras samtidigt 
(t.ex. fysisk omvårdnad). I mer avspända situationer återkommer vittnesmålen om längre 
samtal om vardagliga ting, och ofta har det varit samarbete och samtal vid matlagning. 
 
4.5.1 Verbal kommunikation 
Avseende verbal kommunikation beskrev informanterna att de ofta talade i “normal 
samtalston” (försöker låta bli att höja rösten under besvärliga situationer/konflikt-
situationer). Samtliga uppgav också att de försökte tala i “korta meningar” och “om en sak i 
taget” även om det kunde bli besvärligt i pressade situationer. Nedan ett citat där Kim 
besvarar en fråga om den verbala kommunikationen med att först uppge användandet av 
icke-verbal kommunikation (det är viktigt att visa hur Elis skall göra). 
 

Anita: Ja, men när du kommunicerar i dom situationerna hur talar du till Elis då? 
Kim: Ja, jag visar hur Elis skall göra, eller så.., jag talar i korta meningar, som vanligt. 
 

Ingert är den av informanterna som tydligast uttryckte att den verbala kommunikationen, i 
takt med sjukdomens förlopp, fick en allt mer underordnad betydelse. Nedan beskriver Ingert 
sitt agerande i en pressad situation. 

 
Anita: Vad sa du när det hände? 
Ingert: Det var frustrerande, men jag blev inte irriterad på Robin, jag talade aldrig om det för 
Robin, det kändes mest onödigt att det hände. Det var ingen idé att tala, Robin skulle ändå inte ha 
förstått. 

 
Ingert vittnade om den stora skillnad som det innebar för relationen att Robin drabbats av 
alzheimers. Från att tidigare ha fört djupa och långa samtal, berättade Ingert att det senare i 
relationen (i vardagliga situationer) istället ofta handlade om “begränsade samtal” och att 
samtalen “inte längre varit djupa”. Härvid kan det göras jämförelser med Hallberg, ang. 
sparsam verbal kontakt, vilket de profesionella vårdarna uppvisade. De övriga informanterna 
fortsatte att föra vanliga (ibland långa) samtal med sina partners i mer vardagliga situationer. 
I konfliktsituationer/besvärliga situationer däremot beskrevs att den verbala komunikationen 
på olika sätt oftare tenderade att stå tillbaka till förmån för icke-verbal kommunikation. 
Precis som Melin & Olsen rekommenderar beskrev samtliga informanter att de i vardagliga 
situationer ställde frågor till sina makar för att ta reda på vad de ville (vem, vad, hur). I 
konfliktsituationer framgick dock, av informanternas svar, att detta ofta valdes bort.  
 

Anita : Du sa att du har normal samtalston? 
Thorild: Ja, det har jag. 
Anita: Korta meningar och...brukar du ställa frågor till Love om vad Love vill? 
Thorild: Nej, det är ingen idé alltså..//... Det hela är väldigt förvirrat för Love. 
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Ovan är ett exempel på hur den verbala kommunikationen tenderar att stå tillbaka i konflikt-
situationer. Det kan även ses som exempel på det Kitwood kallar den gamla omsorgs-
ideologin och negativa interaktionsmönster (t.ex. ignoring eller imposition). Detta görs, 
precis som Kitwood menar, inte medvetet eller av illvilja. Min tolkning är den att, i den svåra 
situationen önskar Thorild att lösa situationen (snabbt) och då stressas att ”hoppa över” den 
verbala kommunikationen. Den positiva interaktionstyp där personen med demenshandikapp 
känner sig mer delaktig faller bort. Kritikern kan dock invända att personer med demens-
handikapp ibland kan vara så förvirrade att det inte är meningsfullt att alltid försöka fråga 
vad de vill, särskilt inte under en konfliktsituation.  
 
Härvid, kan svaras, att det bör vara av intresse för den person som har ett demenshandikapp 
att så långt som det är möjligt beredas möjlighet till social interaktion, både verbalt och icke-
verbalt. Detta även om det kan vara svårare i senare skeden av sjukdomen. Detta skulle 
kunna stödjas av Kitwood som beskrivit de fem psykologiska behov som personer med 
demenshandikapp har och där inclusion (inkludering) är en av dem.133 Kitwood beskriver 
behoven av att vara inkluderad så här. 
 

”The need of inclusion comes poignantly to the surface in dementia, perhaps in so-called 
attention- seeking behaviour, in tendencies to cling or hover, or in various forms of protest and 
disruption. In the ordinary settings of everyday life it is still very rare for people with mental 
impairments to be included with ease.”134 
 
“If the need is not met a person is likely to decline and retreat, until life is lived almost entirely 
within the bubble of isolation that Tessa Perrin has described (p.25). When, however, the need is 
met, a person may able to ‘expand’ again, recognized as having a distinct place in shared life of a 
group.” 135 

 
Kitwood menar att inkluderingen kan leda till att personen kan växa och att brist på 
inkludering kan leda till att personen vissnar och blir isolerad. Inkluderingsbehoven torde 
anses vara viktiga för upprätthållandet av identiteten. Vikten av att understödja denna på-
pekas också av Kitwood. Mot bakgrund av ovan förda resonemang kan det finnas anledning 
att som omsorgsgivare vara medveten om behoven av inkludering. Dock skulle en ytterligare 
invändning, mot mitt ovan förda resonemang, kunna vara att det är viktigt att ha ett lagom 
stort informationsflöde, annars kan man riskera att “tippa” över på de negativa interaktions-
mönstren t.ex. outpacing (“hålla hög fart”). Detta särskilt med tanke på att det kan ta upp till 
en minut för inkommande signaler att bearbetas (jfr. Melin & Olsen). Jag tror att det skulle 
kunna vara meningsfullt för anhöriggrupper att diskutera hur man agerar (verbalt) i 
vardagliga situationer för att öka den egna medvetenheten, och för att senare kunna jämföra 
med hur det är i en konfliktsituation. Det är dock svårt för mig att mot bakgrund av ett fåtal 
intervjuer dra några långtgående slutsatser. Jag kan inte heller mot bakgrund av intervjuerna 
påstå att det alltid, under en pågående konfliktsituation, skulle vara att föredra att agera på ett 
mer verbalt inkluderande sätt. Situationen, handikappets omfattning eller andra omstän-
digheter kanske inte medger detta.  
 
Andra delar av min analys pekar dessutom på den betydelse som informanterna ger de icke-
verbala signalerna (t.ex. i form av kroppskontakt). Dessa signaler torde i allra högsta grad ha 
en inkluderande verkan. Härvid kan jag återigen fundera över skillnaderna mellan anhörig-
omsorg och professionell omsorg. 

                                                 
133 Kitwood (1997, sid 80-84) 
134 Kitwood (1997, sid 83) 
135 Kitwood (1997, sid 83) 
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4.5.2 Icke-verbal kommunikation 
Vad avser icke-verbal kommunikation har informanterna ofta vittnat om att de använder sig 
av nära kroppskontakt även i konfliktsituationer (utöver den ovan beskrivna avrundningen). 
Thorild menar att kroppskontakt är det viktigaste. Detta får anses naturligt då villkoren för 
den verbala kommunikationen försämras. 

 
Anita: Nu tänkte jag fråga så här, du har ju sagt till mig att du pratar med korta meningar i normal 
samtalston, du använder dig av att styra Love med händerna, ibland tar du till att smeka på kinden 
och du ger viss kroppslig beröring osv. Finns det några fler saker som du använder dig av när du 
kommunicerar? 
Thorild: Det är närkontakten som är viktigast, och jag gör som vi alltid har gjort och anpassar. 
Anita: Har du några speciella symboler, handlingar för att kommunicera i dom situationerna? 
Thorild: Nej, ...det är stunden som får ge vad det är för någonting. 
..//.. 
Anita: Jag tänkte på mimik och ögonkontakt, hur, är det något som du medvetet... 
Thorild: Nja det hör ihop med närkontakten helt och hållet. 
Anita: Du gör som du alltid har gjort. 
Thorild: Ja. Just det. 
Anita: Och Love också? 
Thorild: Ja, just det. 
 

Närkontakten framhålls. Thorild uppger att de båda fortsätter att kommunicera som de alltid 
har gjort samtidigt som vissa anpassningar och justeringar görs i stunden. Återigen ser jag 
tecken på den stora skillnaden mellan professionella omsorgsgivare och nära anhöriga. Den 
professionelle omsorgsgivaren behöver “lära sig” omsorgstagarens historiska bagage. För 
den anhörige är det annorlunda, han/hon behöver “bara” koncentrera sig på att testa nya 
justeringar och på hur dessa skall gå till. Avläsningen av omsorgsmottagaren, och defini-
tionen av situationen, torde ske per automatik efter ett långt äktenskap, och gör att det på ett 
sätt blir lättare att bemästra situationen. Härvid kan den omsorgsgivande anhörige anses vara 
en signifikant person.  
 
Informanterna beskrev att den icke-verbala kommunikationen i konfliktsituationer t.ex. 
kunde handla om att “hjälpa rätt” t.ex. genom att fysiskt leda i en viss riktning och i många 
fall handlade det om fysisk hjälp/vägledning av den karaktär som Kitwood kallar för 
främjande (som underlättar genomförandet av en aktivitet).  
 

Anita: Brukar du använda din egen kropp sådär, som för att signalera olika saker? 
Thorild: (lång tystnad) Nej, inte mycket sådär.  
Anita: Alltså du tar tag i Love. 
Thorild: Ja...//..då håller jag Love i sidorna. Så att Love känner att jag finns där. 
Anita: Så du hjälper Love...? 
Thorild: Ja, ja, just, alltså så att nu styr vi vänster och höger och sådär. 

 
I det ovanstående citatet ger Thorild Love sitt stöd i en typisk konfliktsituation, och Thorild 
väljer att då också att hålla i Love för att Love skall känna att Thorild finns där. I den svåra 
situationen står Thorild kvar och förmedlar sitt stöd både verbalt och icke-verbalt och detta 
kan också sägas vara ett gott exempel på det Kitwood kallar för omfamning dvs. holding.  
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4.6 Störande beteende 
Ingen av informanterna har rapporterat erfarenheter av störande beteende som innebär starka 
aggressioner, eller av ropar- eller vandringsbeteende. Thorild var den av informanterna som 
tydligast kunde peka på att det funnits en typ av störande beteende som skulle kunna klassas 
som ett kommunikationsförsök, i linje med den nya omsorgskulturens anda. Detta sker enligt 
Thorild på så sätt att Love i vissa situationer vill ha omedelbar uppmärksamhet och om 
Thorild inte reagerar på detta kan detta leda till besvärligare situationer. I det nedanstående 
citatet beskriver Thorild hur detta går till. Lägg även märke till Thorild önskar att Love skall 
vara på glatt humör.  
 

Anita: Det finns någonting som man brukar kalla för störande beteende när det gäller personer 
med demens, det drabbar inte alla personer, det kan vara att man vill vandra mycket eller att man 
sitter och ropar och sådana saker. Är det någonting som har drabbat Love? 
Thorild: Nej... Ja.., någonting som jag ibland kan tycka, om det är något som Love vill ha eller vill 
tala om, eller, det spelar ingen roll, men vi säger att Love sitter och läser tidningen ...//... och om 
jag då inte släpper vad jag har för handen, då blir det en irriterad ton ifrån Love..//.. 
Anita: Mmm...och då vill Love förmedla någonting? 
Thorild: Ja, och då gäller det att Loves vilja får gå före, för mig är det viktigare, att Love är på 
glatt humör, för det blir mycket trevligare för mig i fortsättningen.  
Anita: Men då upplever du… att då vill Love… 
Thorild: ...Love vill ha kontakt på direkten. 
 

Här är Thorild mycket lyhörd för vad Love försöker kommunicera eller förmedla. Thorild 
försöker att förstå Loves definition av situationen. Thorild berättar senare även om försöken 
att besvara de ofta mycket otydliga signaler som Love ger i  dessa situationer, och Thorild kan 
då även sägas vara nära validation. Genom sin lyhördhet kan man även säga att Thorild agerar 
i linje med Hallbers tidigare redovisade citat (2.4.2) avseende vikten av en understödjande 
relation. Thorild kan även sägas ge uttryck för det aktiva lyssnande som Eide & Eide redogör 
för genom sin aktiva närvaro. Precis som Killick & Allan uppmanar försöker Thorild att vara 
öppen för ”alternativa innebörder”. De övriga informanterna svarade att de inte upplevt 
episoder av störande beteende eller någon typ av diffusa kommunikationsförsök.  

4.7 Relationens historia 
Av litteraturstudien har framgått att relationens historia kan vara av stor betydelse för nuet. I 
min studie har jag försökt att analysera intervjuerna för att ta reda på vilken betydelse 
relationens historia har för hur konfliktsituationer hanteras i nuet. Samtliga informanter 
svarade att relationen till partnern före demenshandikappet varit mycket god och att de alltid 
kunnat kommunicera och lösa konflikter/meningsskiljaktigheter på bra sätt. Ingen uppgav att 
det funnits några större konflikter i den tidigare relationen. På ovan angivna sätt kan infor-
manterna inte anses vara representativa för alla personer som lever med en demens-
handikappad make/maka. Samtliga informanter uppgav också att de idag kommunicerade 
ungefär “som de alltid har gjort”. Informanternas upplevelse är att de talar/uttrycker sig 
ungefär på samma sätt som tidigare, med tillägg av några anpassningar t.ex. kortare meningar 
osv.  
 
4.7.1 Avrundning 
Det första intressanta resultatet redovisades i avsnittet (4.3) där avrundning beskrevs och där 
jag tror att just en lång och rapporterat god relation varit av stor betydelse för att informan-
terna framgångsrikt skulle kunna använda sig av en sådan interaktionstyp. 
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4.7.2 Socialt utbyte 
Det andra intressanta fyndet gjorde jag i min fördjupade analys av informanternas svar av-
seende konfliktsituationer. Jag fann att samtliga av dem spontant berättade om, och relaterade 
till, den tidigare relationen på ett sätt som anknyter till social utbytesteori.136 Den sociala 
utbytesteorin innebär i korthet ett givande och mottagande i sociala relationer. Läs exemplet 
nedan där Thorild berättar om en svår situation där allt får bli på Loves villkor. Thorild 
uttrycker en vilja att ge något tillbaka för de goda år som Thorild fått tillsammans med Love 
tidigare, detta mitt under beskrivningen av en uttalad konfliktsituation. 
 

137Anita: Och du försöker heller inte att tvinga Love till någonting? Utan du bara ber Love att göra 
saker, eller? 
Thorild: Ja, eller ja, här hemma...//... Det hela är på Loves villkor. Jag har fått så väldigt många 
fina år med Love och jag vill ge lika väl tillbaka. Jag vet att det är kortsiktigt, Love kommer ju inte 
ihåg det många minuter. ...//...och Love har ju gett mig så fantastiskt mycket. 

 
Lars Tornstam har i Åldrandets socialpsykologi beskrivit att begreppet reciprocitet syftar på 
”en ömsesidighet i sociala relationer” och skriver sedan som följer.  
 

”Individer som ingår i ett socialt samspel ikläder sig rättigheter och skyldigheter i förhållande till 
varandra. Man förväntar sig att bli återgäldad i proportion till vad man givit. De flesta mår också 
bäst när denna balans kan upprätthållas” 138   

 
Individernas möjligheter att kunna ge och ta emot i förhållande till varandra påverkar därmed 
balansen i relationen. Med ovan citat i minnet kan jag vidare konstatera att, i informanternas 
situation påverkas ofrånkomligen balansen (i relationen) som en konsekvens av demens-
handikappet. Informanterna känner av detta, och flera av dem refererar, vid återkommande 
tillfällen under intervjun, till vad maken/makan tidigare givit, eller betytt, för dem. Jag tolkar 
det även som att det kan ha varit ett försök att (såväl inför mig som inför sig själva) återställa 
balansen i relationen, och som ett sätt att visa omtanke om och respekt för partnern. Informan-
terna tenderar alltså, enligt min analys, att även i de mest pressade situationerna relatera till 
den långa och utmärkta relation som samtliga uppger sig ha haft. De visar hänsyn, samtidigt 
som de håller igen de egna känslorna och anpassar sig till situationen. Vid beskrivningen av 
de svåra situationerna ger informanterna uttryck för den reciprocitet som socialt utbyte 
innefattar.  
 
Nedan ett citat där Ingert mitt under intervjun (efter en stunds tystnad då vi talade om 
besvärliga situationer) också refererar till det förflutna. 
 

Ingert: Jag har accepterat det som det är, jag har så att säga anpassat mig till situationen, jag 
känner mig tacksam för det som har varit. 
 

Även Kim och Cay uttryckte sig på ett likartat sätt där utbytesteoretiska tankar kunde 
urskönjas. Samtliga fyra gav dessutom under samtalet mycket tydligt uttryck för den 
tacksamhet och glädje de kände över den långa och mycket goda relation som de haft med 
sina respektive makar. Det bestående intrycket av informanterna var det kärleksfulla sätt som 
de uttryckte sig på när de talade om sina makar.  

 
                                                 
136 Sociologiskt lexikon (2001, sid. 337). Social utbytesteori förknippas med Georg Homans och Peter Blau.  
137 Observera att det från min sida inte var en medveten tanke att ställa en fråga som kan tolkas ett som uttryck 
för negativ interaktion (gammal omsorgskultur) ett tvång enligt punkten 12 Imposition (“påprackande”). Så som 
situationen beskrevs var detta en naturlig följdfråga.  
138 Tornstam (2001, s. 194) 
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***** 
Analysen av intervjuerna bekräftar de tidigare redovisade litteraturstudierna avseende bety-
delsen av relationens historia för nuet. Vad avser den tidigare relationens betydelse för 
hanteringen av konfliktsituationerna har denna varit avgörande för de förutsättningar som 
informanterna och paret haft när de gått in i den sociala interaktionen. Informanterna har, 
genom sina bemästringsstrategier, genom sin inställning och genom sin kunskap om 
relationens/partnerns historia, lyckats undvika att hamna i de extrema situationer som bl.a 
Hydle & Johns och Beck-Friis beskriver med risk för att det rinner över och med övergrepp 
som följd. Detta t.ex. genom att tillämpa avrundning. Det hade varit intressant att intervjua 
personer med erfarenheter av att ”det runnit över” för att t.ex. göra jämförelser avseende 
coping och/eller interaktionstyper. 

4.8 Övriga iakttagelser 
I min analys har jag kunnat urskönja en del andra teman, som inte direkt berör konflikt-
situationer, men som jag väljer att redovisa i detta avsnitt. Dessa teman anser jag vara viktiga 
att ha med eftersom det ger en utökad bild av den situation som paret lever i.  
 
4.8.1 Förändrade sociala roller 
När jag jämförde informanternas intervjuer med varandra, kunde jag som tidigare nämnts se 
flera exempel på att informanterna allt mer övertog arbetsuppgifter som makan/maken 
tidigare gjort, med en förändring av de sociala rollerna som följd. I litteraturgenomgången 
redovisade jag bl.a. för Melin & Olsen som menar att det i omsorgssituationer kan vara så att 
den demenshandikappade personen antar rollen av ett barn och den anhörige av en förälder.139 
I intervjumaterialet fann jag ett citat där Thorild relaterar till en situation med Love på samma 
sätt. 
 

Thorild: Alltså, det är ju ungefär som du har småbarn hemma som säger att –mamma jag behöver 
gå på pottan eller toan. ...så är det här också...// 

 
Besvärliga situationer rapporterades uppstå i samband med att personen med demens t.ex. inte 
ville sköta sin personliga hygien. I dessa situationer “tvingades” informanterna in i rollen av 
en förälder som tillrättavisar ett barn. De uttryckte också att det då oftast inte handlade om 
samarbete, utan istället mer om övertalning. Härvid kan man tolka det som att informanterna 
närmar sig det Kitwood kallar ”påprackande” (imposition), som är en negativ interaktions-
metod. Samtidigt innebar de beskrivna situationerna en balansgång där omsorgsgivaren ställ-
des inför (dagliga) dilemman. Å ena sidan kunde tvånget uppfattas som ett övertramp av 
personen med demenshandikapp, å andra sidan riskerades vanvård om ett visst tvång inte 
användes. De förändrade sociala rollerna kan också vara en del av förklaringen till de ensam-
hetskänslor (i relationen) som vissa av informanterna givit uttryck för. Makarna lever till-
sammans, och informanten känner ändå en saknad efter sin partner (i egenskap av en vuxen 
person). Jag kunde även i intervjumaterialet skönja en längtan efter de gamla sociala 
rollerna. Två av informanterna redogjorde, i direkt anslutning till beskrivningen av 
besvärligare situationer och då de (enligt min tolkning) befunnit sig i rollerna av förälder-
barn, för hur de vid andra tillfällen tyckte om när partnern låg och sov. Citatet nedan föregås 
av en längre redogörelse avseende en konfliktsituation, (Kims tidigare citat  på sidan 31). 
 

Anita: Nej, jag förstår, det måste vara väldigt jobbigt känslomässigt... 
Kim: Ja, det är det ju. Man tycker ju sådär när Elis sover, så brukar jag titta på Elis –åh, där  
ligger Elis – tänk, sådär ska Elis vara! 

                                                 
139 Melin & Olsen (2001, sid. 116) 
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Min tolkning är, att det då gavs tillfälle att känna känslan av hur det varit tidigare och att 
minnas partnern som den en gång varit. Informanterna vittnade på olika sätt om en längtan 
och en saknad efter den person som partnern en gång varit. Alla informanter vittnade också, 
på olika sätt, om hur de hämtade kraft och glädje i hur partnern och relationen varit tidigare. 
Alla informanter vittnade samtidigt om känslor av sorg, och en informant sade sig känna stor 
indignation över sjukdomen. Informanterna berättade också återkommande att de på olika sätt 
försökt att anpassa sig till den nya situationen. Att det är svårt att upprätthålla den sociala 
relationen beskrivs nedan av Thorild som menar att relationen med tiden blir “haltande”. 
 

A: Mmm. Men då kan jag sammanfatta alltså att er relation innan Love fick demens var väldigt 
bra, och er relation har fortsatt att vara bra men... 
I: Den är haltande. 
A: Den är haltande... 
I: Ja, just det. Och där är det så att jag anser att så mycket som möjligt, så ska jag försöka anpassa 
mig så att Love är god och glad och inte blir nedstämd. Det är det enda som jag har nu egentligen 
kvar av det hela. Och då försöker jag berätta för Love, om människor jag talar med, nu har jag inte 
så många, för de har ju dött, av den åldern man så är det naturligt. Men ibland så till och med säger 
jag att någon har ringt som i verkligheten inte har gjort det. För då är Love så glad att jag har haft 
kontakt då med någon. 

 
I det ovanstående citatet väljer alltså Thorild att låtsas ha talat i telefon för att göra Love 
glad, som för att smörja det ”sociala maskineriet”. Vikten av att hålla Love på gott humör 
var ett återkommande tema hos Thorild (jfr med citat i avsnitt 4.6). 
 
4.8.2 Ensamhet, oro och nedstämdhet 
Informanterna uppgav på olika sätt att de kände sig ensamma och de som hade kontakt med 
anhöriggrupper uppgav att de uppskattade dessa mycket. Ensamheten var oberoende av om 
partnern fortfarande var i livet eller inte. Cay beskriver sina ensamhetskänslor så här när jag 
är på väg att avsluta intervjun. 
 

Anita: Är det någon fråga jag inte ställt tycker du? Gällande samvaron med Alex?  
Cay: Det är ju som att livet blir ju upp och ner helt och hållet, jag vet inte, allting står på ju ända 
på något sätt. Man känner sig som att man inte lever alls tycker jag, utan bara finns till. 
Anita: Du känner så nu? 
Cay: Ja. 
Anita: Du känner att du inte lever något liv? 
Cay: Ja, det kan man väl säga. Och det värsta är att ju mer man går ensam så här desto mer drar 
man sig undan. Man vill ju inte liksom. 

 
Ingert beskrev också starka känslor av ensamhet samtidigt som Ingert uppgav en tacksamhet 
över att kunna vara ledsen. Ingert vittnade, i likhet med Cay, om en bristande livsglädje. 
Ensamheten är ett återkommande tema och Thorild beskrev också att det skulle kännas som 
ett svek om paret inte fick tillräckligt med tid till umgänge.  

 
Anita: Hur ser du på din situation idag i sin helhet? 
Thorild: Att jag är ganska ensam, det är jag. Så länge som Love är så här. Ett bra exempel på, det 
var (en tredje person) som sa att jag inte skulle behöva åka så ofta utan jag skulle tänka mig för, 
jag kunde åka iväg till ...//... 
Anita: Mmm. 
Thorild: Och det skulle jag aldrig kunna göra. Det skulle jag känna var, att jag sviker Love. Bara 
det att Love får vara med mig en timme eller så, det räcker för att jag freda mig.  
Anita: Men känner du dig ensam även när du är tillsammans med Love? 
Thorild: Ja, det är likadant var oavsett var Love än är någonstans. Det är bara det att hemma är det 
mer fysiskt arbete omkring Love, det är arbete som jag gör. 
Anita: Du känner dig alltså ganska ensam. 
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Thorild: Det beror på min ålder och att de andra är ju döda eller så dåliga. ...//... men det är ju 
naturligt när man är äldre.  
 

Flera av informanterna beskriver känslor av oro, sorg och nedstämdhet och en del har stora 
problem med sömnen.  
 

Anita: Mmm. Och psykiskt? 
Informant: Det är klart att man blivit så ledsen och nere och hela situationen känns ju så hopplös, 
och det är ju som det är nu, man är ju totalt ensam. 
Anita: Jag förstår.... Du upplever att du har blivit mer nedstämd och ledsen... 
Informant: Ja, man har så mycket bekymmer med x och sånt där. Och nu så sover jag väldigt illa, 
ligger ofta vaken på nätterna och när jag väl somnar då, jag drömmer jag, inte direkt mardrömmar, 
men jag vaknar på morgnarna, jag är precis som, de pratar om sådan där morgonångest, det är 
förskräckligt.  
...//... 
Anita: Har du haft ångest tidigare då? 
Informant: Nej. 
Anita: Utan det är på grund av det här? 
Informant: Ja. 

 
Den ovan redovisade ensamheten kan vara svår att hantera särskilt eftersom demenshandikapp 
ännu idag kan vara förknippat med stigma. Ensamhetskänslorna, oron och nedstämdheten, 
samt Thorilds tidigare redovisade citat (med känslor av svek) kan även anses vara tecken på 
SOS-syndromet som Marianne Winqvist140 redogjort för i en arbetsrapport. SOS-syndromet 
innebär i korthet känslor av sorg, oro och samvetsförebråelser hos anhöriga. I min studie har 
Thorild nuddat vid samvetsförebråelser och samtliga informanter ger återkommande uttryck 
för sorg och oro. Winqvist menar att ”praktiska problem” påverkar såväl de anhöriga som 
”den känslomässiga situationen” till personer med demenshandikapp.141 Detta bekräftas även 
i denna studie (då informanterna ofta beskriver problematiska situationer i samband med 
utförandet av ADL-aktiviteter).  
 
4.8.3 Stigma 
Kim var en av dem som under intervjun helt spontant gav uttryck för den stigmatisering142 
som par som lever med demenshandikapp kan leva under. Nedan uppger Kim att Elis 
demenshandikapp var något som inte Kim själv talade högt om, till att börja med. 
 

Kim: Ja, så på så vis. Man har ju i alla fall fått mer insikt i att man får ta det för vad det är. Och så 
har jag börjat tala om för alla människor, det gjorde jag inte innan. 
Anita: Det är väldigt vanligt, att människor döljer det ganska länge, innan man vågar berätta. 
Kim: Ja, för man kan ju träffa vänner som man inte har träffat på länge som är här från stan; - hur 
är det med Elis då, frågar de. Ja, då säger jag att det är illa, Elis har börjat tappa minnet, säger jag, 
alltså inget större sådär. Ja, det gör jag med, säger de då. Ja, men det här är mera säger jag då. 

 
Kims citat tydliggör även omgivningens svårigheter att bemöta och stödja Kim i denna 
situation. Citatet kan även ses i relation till det som tidigare beskrivits avseende ensamhet. 
Tendensen att dölja demenshandikappet, för att undvika stigmatisering, medför att personer 
som lever tillsammans med en demenshandikappad partner riskerar att utsättas för ytterligare 
stress, frustration och, precis som Beck-Friis menar i litteraturstudierna, brist på stöd från 
samhället.  
 

                                                 
140 Winqvist (1985, sid. 57-64) 
141 Winqvist (1985, sid. 59) 
142 Stigmabegreppet förknippas främst med Erving Goffman (1972) som beskriver den sociala interaktionen 
mellan sk. “normala” och “avvikande”. Med stigma avses ofta idag den “vanära” som omger individen. 
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En av informanterna uppgav spontant under intervjun att andra personer som också tillfrågats 
om deltagande i studien varit tveksamma och inte anmält sig bl.a. av rädsla för vad som skulle 
kunna komma fram. Detta får anses vara mycket naturligt, då särskilt med tanke på det stigma 
som ibland fortfarande omgärdar demenshandikapp. Även detta kan ses i ljuset av Beck-Friis 
som i litteraturstudierna citeras angående skamkänslor inför att berätta för andra om den tunga 
omsorgsbördan, och om viljan att skydda personen som har ett demenshandikapp från skam. 
 
4.8.4 Anhörigstöd 
De informanter som har anhörigstöd eller är med i anhöriggrupper är mycket nöjda med detta. 
Deltagande i anhöriggrupper anses vara särskilt värdefullt eftersom det innebär en möjlighet 
att dela erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande situation. Flera av informan-
terna menar dock att stödet till anhöriga behöver förbättras avseende andra aktörer t.ex. 
menar flera informanter att det redan på vårdinrättningar/sjukhus skall tillhandahållas 
ordentligt med information och stöd. De menar att det inte räcker med att det finns broschyrer 
i väntrummen eftersom det initialt kan vara svårt att hitta och ta in information. Istället 
efterlyser de att vårdpersonal har en färdig ”mall” för hur den anhörige skall stöttas. 
Informationen måste enligt informanternas mening ges ”i handen” och gärna återkommande.  
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5. Slutsatser 
Studien är, som tidigare påpekats, begränsad till sin omfattning och antalet informanter har 
varit få. Det är därför osäkert att dra några långtgående slutsater av den ovan genomförda 
analysen. I detta avsnitt presenteras studiens slutsater först genom ett konkret besvarande av 
de i studiens frågeställningar (5.1), därefter med en reflexion inför framtiden (5.2). 

5.1 Besvarande av frågeställningar  
 
1. Hur hanteras interaktionen vid konfliktsituationer? 
De vanligast förekommande av Kitwoods interaktionstyper är samarbete och främjande. 
Samtliga informanter använde sig av validation i olika grad och att förhandla i besvärligare 
situationer var ovanligt, medan (psykologisk) omfamning förekom oftare. Informanterna 
beskrev få espisoder med negativ interaktion och i studien beskrivs också att informanterna 
tenderar att svälja sina känslor av ilska, irritation och frustration inför partnern. I studien 
framkom dessutom att några av informanterna i konfliktssituationer kunde välja (och avgöra 
när det var lämpligt) att inte validera sin partners känslor för att istället hantera den pågående 
konflikten med hjälp av en symbolisk handling. Detta sätt, att interagera på, har i denna studie 
kallats för avrundning och har ansetts vara en positiv interaktionstyp. Avrundningen ledde till 
att konflikten avslutades samt till att personen med demenshandikapp ändrade känsloläge. 
 
2. Hur hanteras kommunikationen vid konfliktsituationer? 
Informanterna menar att när de talar med sina makar gör de det på samma sätt som de alltid 
har gjort, har normal samtalston (låter bli att höja rösten) men talar samtidigt oftare i korta 
meningar. Informanterna visar på tendenser till minskad verbal kommunikation (t.ex. inte 
ställa frågor om vad partnern vill) och kan, enligt analysen, därigenom riskera att hamna nära 
negativa interaktionsmönster (t.ex. ignoring/imposition). Analysen visar vidare att informan-
terna i första hand förlitar sig till, och utvecklar, den icke-verbala kommunikationen. 
Kroppslig närhet, beröring och fysisk “vägledning” anses vara av särskild betydelse för att 
hantera situationerna. 
 
3. Hur hanteras förekomst av störande beteende? 
Ingen av informanterna har rapporterat erfarenheter av störande beteende som innebär starka 
utåtagerande aggressioner, eller av ropar- eller vandringsbeteende. En informant har vittnat 
om att det funnits situationer som kan tolkas som kommunikationsförsök. Denna informant 
har försökt att vara mottaglig för vad kommunikationsförsöket kunde innebära och även 
försökt att bekräfta partnerns diffusa signaler.  
 
4. Vilken betydelse har relationens historia för hur konfliktsituationer hanteras i nuet? 
Vid hanteringen av konfliktsituationer påverkar relationens historia informanternas definition 
av situationen, och även den inställning som de har när de går in den sociala interaktionen. 
Relationens historia är sannolikt också av betydelse för de strategier som informanterna väljer 
(och kan välja att använda sig av) i konfliktsituationer, som t.ex. den tidigare redovisade 
avrundningen. Informanterna har dessutom uttryckt utbytesteoretiska perspektiv i samband 
med beskrivningen av hur konfliktsituationer hanteras.  
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5.2 Inför framtiden 
I den genomförda studien har endast deltagit personer som inte rapporterat förekomst av 
övergrepp (åt något håll). De strategier som beskriver hur informanterna hanterar konflikt-
situationer på, kan kortfattat ett sätt beskrivas som; samarbete med personen med demens-
handikapp, främjande, omfamning, ibland validation, samt ett utvecklande av de icke-verbala 
signalerna. Utöver detta används ibland också avrundning som ett sätt att hantera de svåra 
situationerna. Förutsatt att uppgifterna är korrekta kan resultatet av denna studie ses som 
exempel på hur människor kan hantera de nya vilkor som ett demenshandikapp innebär för 
interaktionen vid konflikter i en parrelation. Detta utan att övergrepp är en del av bilden.  
 
Det skulle vara intressant att intervjua personer med erfarenheter av övergrepp (oavsett 
riktning) och då t.ex. studera om personer som rapporterat att de begått övergrepp (i samband 
med att det “runnit över” i en konfliktsituation) tenderar att förlita sig till de verbala 
signalerna i högre utsträckning än informanterna i denna studie. Vad avser den i studien 
redovisade avrundningen finns det ett behov av forskning, förslag enligt nedan. 
 

! Att vidare bekräfta avrundningens förekomst, och att beskriva den på ett 
mer fördjupat sätt. 

! Att undersöka vad som skiljer par där avrundning sker från par där detta 
inte förekommer. 

! Att undersöka om avrundning som teknik kan användas vid förekomst 
av störande beteende. 
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7. Bilageförteckning 
Bilaga 1     Missivbrev  
Bilaga 2      Intervjuguide 
 



BILAGA 1 

    

 
Sociologiska institutionen                                              2007-02-15 
 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Anita Wejbrandt och jag skriver just nu en D-uppsats i Sociologi- med 
inriktning mot social omsorg. Inom ramen för uppsatsen kommer jag att genomföra 
en studie som har sitt fokus på parrelationer där den ena partnern har ett 
demenshandikapp. Studien ämnar bl.a att studera hur relationsproblem ser ut i dessa 
sammanhang.  
 
Jag söker nu därför efter kvinnor och män som är, eller har varit, gifta/-
sammanboende med en demenshandikappad person och som vill delta i en 
intervjustudie. 
 
Intervjun tar ca. 1-2 timmar att genomföra. Du som deltar garanteras full anonymitet 
och den information som du lämnar kommer att redovisas på ett sådant sätt att det 
inte går att identifiera vem som varit uppgiftslämnare. Ring eller maila snarast till mig, 
så bokar vi en tid för intervju! 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
Anita Wejbrandt 
 
Anmäl dig till studien genom att ringa eller maila: 
  
Mobil telefon: 0730-268 200   
E-post: anita.wejbrandt.8926@student.uu.se 
 
Kontaktuppgifter till handledare: 
 
Professor Lars Tornstam 
Telefon: 018- 471 11 87    
E-post: lars.tornstam@soc.uu.se 
 
 
 
 
 



BILAGA 2 

    

Intervjuguide 
 
Löpnummer:     Intervjudatum: 
  

 

Informationsdel 
 
Etiska regler:                       Inspelning 
1. Studien      JA  -  NEJ 
2. Samtycke/Frivillighet      
3. Rätt att avbryta när som helst 
4. Sekretess 
5. Anonymitet 
 
 
Intervjudel 
 
A) Bakgrund-intervjudeltagare 
Man !  Kvinna ! 
 
Födelseår:   Civilstånd (idag): 
 

B) Bakgrund-partner 
Man !  Kvinna ! 
 
Födelseår:   Bor ni tillsammans/Var bor hon/han idag? 
 
C) Övrigt 
Hur många år har ni varit ett par: 
Demensdiagnos:  
År då demensdiagnos ställdes:            
 
D) Hur ofta, ungefär, uppstod/uppstår det besvärliga konfliktsituationer? 

E) När uppstår vanligtvis dessa situationer?  
 
F) Var uppstår vanligen dessa situationer? 
 
G) När dessa situationer uppstår hur många personer är då närvarande (vanligen)? 
 
 
 



BILAGA 2 

    

 
 
H) Fråga nr. 1 - 17 (inspelning påbörjas) 
 

 
1. Beskriv konfliktsituationerna med egna ord (-uppmuntra till längre beskrivning)  
2. Hur beskriver du bäst ditt eget känslotillstånd vid konfliktsituationer? 
3. Hur beskriver du bäst din partners känslotillstånd vid konfliktsituationer? 
 
4. Förut så beskrev du konfliktsituationerna och jag skulle nu vilja att du berättar  
    om konfliktsituationerna igen - men att du denna gång försöker att noggrant  
    beskriva hur du kommunicerar med x. 
 
 
 
 
        
 
 *)Beskriv hur du kommunicerar med x  i andra situationer 
 
5.  Beskriv hur x kommunicerar med dig i konfliktsituationer 
        
       *) Beskriv hur x kommunicerar med dig  i andra situationer  
  
6. Vad tror du att detta “beteende” beror på? (ang. “störande”)  
7.   Hur ser du på din situation i sin helhet? 
8.   Hur ser du på ditt / ert liv efter det att din partner blev sjuk? 
 
9.   Hur har er relation varit innan din partner fick demens?  
10. Hur har ni tidigare löst konflikter/problem i relationen? 
11. Hur har ni kommunicerat tidigare i relationen? 
 
12. Hur är din fysiska /psykiska hälsa idag? Hur mår du? 
13. Hur ofta umgås du/ni vanligen med familj, släkt, vänner?  
14. Har ni ett fungerande anhörigstöd? Har ni fått beviljat avlastning/korttidsplats?  
15. Vilken typ av anhörigstöd anser du borde finnas, som du saknar? 
16. Är du medlem i någon förening? (t.ex. demensföreningen, alzheimersförbundet, röda  
      korset? aktiv i föreningsverksamhet? utbildning i demenssjukdomar?) 
17. När i sjukdomsförloppet upplevde du situationen som allra svårast- med 
      avseende på konflikter i relationen? 
 

 
 
 

 
 
 

 

a) uppmuntra först till egen beskrivning, utan styrning;  
b) kontrollfrågor ang. sådant som ej nämts (Kitwoods lista) 
c) verbalt, kontra icke-verbalt 


