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Abstract 

Att skydda eller att skada? – en kvalitativ studie om dilemmat med begränsningsåtgärder 

inom äldreomsorgen 

Elinor Tåli 

The aim of this study is to examine how assisting nurses reflects and talks about physical 

restraint in dementia care in Sweden. This study is based on three focus group interviews with 

a total of 13 people working in the eldercare in Sweden. The theoretical framework is a conflict, 

created by Rosmari Eliasson, between seeing the older persons as a subject and an object and 

that the conflict doesn’t have a solution. My results show that there is a difficult area to work 

in which attempts to protect persons with impaired decision-making capacity from harming 

themselves or be harmed in any other way and at the same time respect the individual and his 

autonomy.  There is a thin line between on one had to harm someone and on the other hand to 

protect the elderly person. The staff that are working with the elderly people feel forced to use 

physical restraint as a way of harm reduction, but at the same time they are violating the elderly 

people’s autonomy. In many cases the physical restraint is justified as a protective measure and 

the staff doesn’t see the physical restraint as a way of restrict and constrain the elder person. 

  

Antal ord: 17 530 

Nyckelord: begränsningsåtgärder, tvångsåtgärder, äldreomsorg, demens,  

Keywords: physical restraint, elder, elder care, dementia. 
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Inledning 
Alla insatser enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) (SoL) bygger på frivillighet och 

självbestämmande hos individen. De två undantag som finns är när det gäller missbruksvård 

(SFS 1988:870) (LVU) samt vård av unga (SFS 1990:52) (LVM). Äldre personer med behov 

av stöd kan söka detta genom socialtjänsten. Dessa äldre kan, som följd av en demenssjukdom 

ha en nedsatt beslutsförmåga (Socialstyrelsen, 2015). De som ingår i målgruppen personer med 

nedsatt beslutsförmåga är äldre personer med demenssjukdom samt vuxna personer med vissa 

typer av funktionsnedsättningar. När det gäller äldre personer står det i 5 kapitlet 4  § SoL att  

”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva 

ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska 

verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt 

under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra.” (SFS 2001:453) 

Här beskrivs att alla äldre personer ska leva under trygga förhållanden. I många fall bor 

personer med nedsatt beslutsförmåga i särskilda boenden. Särskilda boenden för personer med 

demenssjukdom är en insats enligt SoL. Socialstyrelsen beskriver att både chefer och övrig 

personal inom denna boendeform har berättat att skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder är 

en del av vardagen (Socialstyrelsen, 2015). I en studie av Lejman, Westerbotn, Pöder & 

Wadensten (2013) har man sett att så många som fler än en av fyra äldre har blivit utsatta för 

begränsningsåtgärder. I relation till vad lagstiftningen säger, att äldre personer skall leva under 

trygga förhållanden, hur kan då begränsnings- och tvångsåtgärder förekomma? Är det verkligen 

en trygghet att bli begränsad i sin rörlighet eller utsatt för tvångsåtgärder när man har en 

demenssjukdom? 

Demenssjukdom är ett samlingsnamn för ett flertal sjukdomar, bland annat Alzheimers 

sjukdom.. Det är en sorts hjärnskada och beroende på var i hjärnan skadan sitter yttrar sig 

sjukdomen på olika sätt (Socialstyrelsen, 2014). Som en följd av en demenssjukdom påverkas 

ofta personens förmåga att fatta välgrundade beslut, då de kognitiva förmågorna och minnet 

försämras. Demenssjukdom leder oftast till att personen har stora behov av stöd i sin vardag för 

att klara av de mest basala sakerna man tidigare klarat utan problem och ibland klarar personen 

inte av att bo hemma längre (1177 Vårdguiden, 2015). Det är en sjukdom som inte går att bota 

och vården och omsorgen av personer med demenssjukdom riktar in sig på att stödja personen 

och lindra symptom (Socialstyrelsen, 2014).  

https://lagen.nu/begrepp/Värdegrund
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Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är personer med nedsatt beslutsförmåga en 

utsatt grupp och personal som arbetar nära dessa har en stor utmaning i att ge personen frihet 

och ta tillvara på självbestämmanderätten och samtidigt skydda individen och undvika 

begränsnings- och tvångsåtgärder (IVO, 2015). Trots att det är ett stort problem med många 

nyanser visar forskningen på en kunskapslucka. Det finns studier genomförda gällande 

begränsningsåtgärder och personer med demenssjukdom men de har inte genomförts ur 

undersköterskor och vårdbiträdes perspektiv. Det finner jag märkligt, då det är denna grupp 

som arbetar allra närmast de äldre personerna och som både får ta konsekvenserna av 

användandet och även de som utför begränsningsåtgärderna.  

För att få en förståelse hur personal som arbetar med människor med nedsatt beslutsförmåga 

har det och vilka svårigheter de står inför är detta en studie som behövs. Dels på grund av 

avsaknaden av en undersköterskas eller ett vårdbiträdes perspektiv på begränsningsåtgä rder 

men också för att medvetandegöra dilemmat mellan att skydda eller att skada den äldre 

personen. Jag anser att begränsningsåtgärder är ett viktigt ämne som berör komplexiteten i att 

arbeta med personer med nedsatt beslutsförmåga. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personal på ett särskilt boende beskriver och 

resonerar kring begränsningsåtgärder samt om och när begränsningsåtgärder kan eller bör 

användas. 

Frågeställning: 
1. Hur definierar personal på vård- och omsorgsboende begreppet begränsningsåtgärder? 

2. Hur resonerar personalen kring användandet av begränsningsåtgärder när den äldre 

personen inte förstår vad den innebär eller kan lämna samtycke? 

3. Vilka anledningar kan finnas till begränsningsåtgärder och hur legitimerar man 

användandet av dem? 

Avgränsning 
För att förstå om och i så fall vilka alternativa arbetssätt som används för att förebygga 

begränsningsåtgärder är, anser jag att det är viktigt att få fram hur personalen resonerar kring 

detta ämne. Att intervjua verksamhetschefer gällande samma ämne tror jag skulle kunna ge 

intressant kunskap, men en kunskap där det på en mer organisatorisk nivå kan ge en inblick i 

hur man arbetar i det stora för att motverka begränsningsåtgärder. När istället personalen som 

arbetar närmast de äldre ges möjlighet att resonera kring ämnet, får kunskapen ett annat djup 
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och det kan också ge en ”känsla” för det dilemma som finns inbyggt i arbetet, det vill säga den 

tunna linjen mellan att å ena sidan skydda och å andra sidan kränka individen (Socialstyrelsen, 

2015).  
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Bakgrund 
I detta kapitel kommer jag presentera Socialstyrelsens och IVOs roll när det gäller 

äldreomsorgen. Dessutom presenteras vad som klassas som begränsningsåtgärder utifrån 

Socialstyrelsen och IVOs definitioner. Vidare kommer jag presentera en övergripande 

bakgrund runt begränsningsåtgärder. Hur lagstiftningen ser ut kommer presenteras, både i en 

historisk kontext och dagsläget gällande begränsningsåtgärder i Sverige. Vidare försöker jag 

belysa att det är ett svårt uppdrag som finns hos personalen och att det kräver mycket av dem.  

Socialstyrelsen och IVO 

Socialstyrelsens roll gällande äldreomsorgen är att de har i uppdrag att arbeta för alla 

människors tillgång till en bra hälsa, vård och omsorg. I deras uppdrag ingår även att ta fram 

föreskrifter och nationella riktlinjer för verksamheter där äldre bor eller vistas. Det är även 

Socialstyrelsens ansvar att utvärdera och jämföra vård och omsorg när det gäller äldre 

personer (Socialstyrelsen, 2013a). 

IVOs uppdrag är att sköta tillsyn och tillståndsprövning inom bland annat äldreomsorgen. Det 

är IVO som genom sin tillsyn ska kunna tillförsäkra de äldre en vård och omsorg som är 

säker, har hög kvalitet samt att verksamheterna följer de lagar, föreskrifter och riktlinjer som 

finns. Det är även till IVO anmälan enligt Lex Sarah (SFS 2001:453) ska ske (IVO, 2014). 

Samtycke 

Eftersom alla insatser enligt SoL bygger på frivillighet behövs ett samtycke från individen för 

att genomföra åtgärder. Begreppet samtycke är av stor vikt när det gäller begränsningsåtgärder. 

När ett samtycke till en åtgärd finns anses det inte vara en begränsningsåtgärd utan en 

skyddsåtgärd. Om en åtgärd, så som rullstolsbälten, sänggrindar eller rörelselarm, finns utan 

samtycke, då blir detta en tvångs- eller begränsningsåtgärd.  

Ett samtycke kan ha uppstått på många olika sätt. I Socialstyrelsens Meddelandeblad nummer 

12 (2013c) beskrivs förutsättningar för ett samtycke 

”Förutsättningar för ett samtyckes rättsliga giltighet är att a) det har lämnats av någon som är 

behörig att förfoga över det aktuella intresset, b) den samtyckande är kapabel att förstå 

innebörden av samtycket, c) vederbörande har haft full insikt om relevanta omständigheter, d) 

samtycket har lämnats frivilligt, samt e) samtycket är allvarligt menat” (Socialstyrelsens 

Meddelandeblad, Nr 12/2013, sid. 5) 
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Socialstyrelsens förutsättningar för samtyckets rättsliga giltighet visar på att ett samtycke är 

vidare än att bara tacka ja till en insats eller åtgärd, eftersom personen måste förstå vad som 

menas med både åtgärden och med samtycket. När det gäller personer med demenssjukdom är 

det inte alltid säkert att förutsättningarna för ett samtycke finns (Socialstyrelsen, 2013c). 

 

Det finns olika typer av samtycke. Ett uttryckligt samtycke är en aktiv handling genom antingen 

att skriva på ett papper eller svara ja muntligen, eller nicka instämmande vid frågan. Det 

konkluderande samtycket är istället när man agerar på ett sätt som visar att man samtycker, till 

exempel genom att hjälpa till vid åtgärden. Ett presumtivt samtycke handlar om att den som ska 

utföra en åtgärd får anta att personen som åtgärden berör inte motsätter sig den och att åtgärden 

ligger i linje med den det berörs vilja. Det blir ofta upp till personal att tolka om personen 

samtycker eller inte till vissa åtgärder. Detta kräver mycket av personalen. Anhörig eller god 

man inte kan lämna ett samtycke till begränsningsåtgärder i personens ställe (IVO, 2015). 

 

Vidare beskriver IVO att det kan vara svårt att få ett samtycke från personer med nedsatt 

beslutsförmåga och att det som egentligen är menat som ett skydd för individen istället blir en 

tvångsåtgärd som inte är tillåten enligt lag. När ett skriftligt eller uttryckligt samtycke inte kan 

ges måste även här ett samtycke försöka tolkas, ett så kallat presumtivt samtycke (IVO, 2015). 

 

Det finns också ett hypotetiskt samtycke, där man antar att personen inte samtycker men om 

personen fått frågan ändå skulle accepterat åtgärden. Det finns även ett inre samtycke, där 

personen är fullt medveten om vad som sker och samtycker till detta men väljer att inte agera 

eller visa detta, men är fullt informerad om vad som skall se och förstår innebörden. Här får 

personal då agera utifrån ett presumtivt samtycke (IVO, 2015). 

Ett svårt uppdrag 

Samtyckeskravet ställer höga krav på personal som arbetar på särskilda boenden för personer 

med demenssjukdom. Det är viktigt att personalen har getts tid till att lära känna personen för 

att förstå hur han eller hon skulle tycka om en åtgärd. Personalbrist ska inte och får inte vara 

en orsak till att man begränsar de äldre. (Socialstyrelsen, 2013c). Detta tar IVO fasta på i sin 

rapport gällande begränsningsåtgärder och drar slutsatsen om att tillräcklig bemanning är 

avgörande för en trygg och säker vård för personer med demenssjukdom. Personal skall vara 

på plats på en gång då något händer för att kunna hjälpa de äldre (IVO, 2015).  
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För att kunna avgöra vad som är för den äldres bästa och för att kunna både skydda och 

respektera den äldre personen krävs tillräcklig bemanning på boenden för personer med 

demenssjukdom. IVO konstaterar att bemanningen är en stor fråga i omsorgen om personer 

med demenssjukdom (IVO, 2015). 

Eftersom krav ställs i SoL att äldre skall leva och bo under trygga förhållanden är bemanningen 

en förutsättning för detta. Personal ska utan dröjsmål kunna hjälpa de äldre, men hur ska detta 

göras om bemanningen inte är tillräckligt hög? Vidare beskriver IVO att oväntade situationer 

kan inträffa men om dessa sker allt för ofta anser IVO bemanningen vara för låg i grunden.  

IVOs inspektion visade på en skillnad mellan hur IVO uppfattat bemanningen och hur 

verksamhetschefer uppfattat den. På boenden där IVO säger att bemanningen är för låg har 

verksamhetscheferna trots allt sagt att bemanningen är god. IVO uppmärksammar även att när 

verksamhetscheferna är nöjda med bemanningen är personalen missnöjd (IVO, 2015). 

Enligt IVO och Socialstyrelsen är har personal inom demensvården ett stort ansvar i och med 

att de ofta måste tolka om en äldre person motsätter sig en åtgärd eller inte. Rättssäkerheten 

läggs i omvårdnadspersonalens händer (IVO, 2015; Socialstyrelsen, 2015). 

 

IVO beskriver att det kan uppstå svåra situationer för personal att handskas med och att de inte 

vet hur de ska hantera dessa utan tvångs- eller begränsningsåtgärder. Som ett exempel kan en 

låst ytterdörr förhindra den äldre att lämna boendet på egen hand och sedan inte hitta tillbaka. 

Under tiden den äldre är ute kanske han eller hon blir utsatt för brott. Om den låsta dörren inte 

fanns där, då kan detta hända. Men om dörren finns där, trots att det är en begränsning, kan den 

äldre skyddas (IVO, 2015).  

Framgångsfaktorer 

Socialstyrelsen har också listat framgångsfaktorer för att förebygga begränsnings- och 

tvångsåtgärder. Bland annat är ett personcentrerat arbetssätt något som anses vara en 

framgångsfaktor för att förebygga tvångsåtgärder. Det betyder att personen som det berör är i 

fokus och inte sjukdomen. Att den inre och yttre miljön har anpassats till de som bor där är 

också något som beskrivs som en framgångsfaktor, för att undvika att svåra situationer uppstår 

på grund av miljön. Ett systematiskt arbetssätt är ytterligare en framgångsfaktor. Det vill säga 

att alla arbetar mot samma mål och där man ser orsaker till ett utåtagerande beteende eller till 

att en person ofta ramlar istället för att direkt begränsa de äldre. Dessa framgångsfaktorer har 

visat sig vara av vikt för att förebygga begränsningsåtgärder (Socialstyrelsen 2015). 
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Begränsningsåtgärder i en historisk kontext och idag 
Insatser enligt SoL är alltså frivilliga och det finns ingen tvångsåtgärder att använda sig av, till 

skillnad från LVU och LVM. I Sverige har vi en längre tid haft en debatt om möjligheter att 

lagstifta kring ett användande av tvångs- och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt 

beslutsförmåga. Tvångs- och begränsningsåtgärder är strikt reglerade och inga undantag ges 

utan den enskildes samtycke. Med tvång- och begränsningsåtgärder menas låsta dörrar till 

särskilda boenden, till exempel med kodlås som är svårt att öppna, bord eller bälten i rullsto lar 

som förhindrar en person att resa sig upp, sänggrindar, övervakning med larm, kamera eller 

GPS. Det kan även handla om att man medicinerar en person utan dennes vetskap genom att 

blanda medicin i mat eller genom att förhindra en person från att till exempel röka, dricka 

alkohol eller använda pengar. Även genomförda omvårdnadsinsatser som kan anses 

integritetskränkande är något som klassas som en begränsningsåtgärd (Socialstyrelsen, 2015).  

2005 gavs ett uppdrag till Socialstyrelsen från regeringens att utreda läget kring tvångs- och 

begränsningsåtgärder och om man skulle överväga att införa någon slags tvångslagstiftning. 

Det vill säga en lagstiftning där tvång och begränsningar antingen tillåts och regleras strängt, 

eller förbjuds helt. Det blev ingen lagstiftning gällande begränsningsåtgärder inom 

demensvården utan regeringen ansåg att fler och uttömmande utredningar behövdes 

(Socialstyrelsen, 2015).  

Fram till 2010 fanns Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för 

personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och omvårdnad. (SOSFS 

1992:17). Dessa föreskrifter upphävdes 2010 på grund av att Socialstyrelsen fann att det inte 

fanns något stöd i lag för dem (Socialstyrelsen, 2015). 

Idag, 2015, regleras skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder genom ett Meddelandeblad från 

Socialstyrelsen, (Socialstyrelsen, 2013c). Där står kortfattat, att inga åtgärder får utföras utan 

den enskildes samtycke, så vida det inte handlar om liv och hälsa, den så kallade nödvärnsrätten. 

Man berör vad samtycke är för något, hur man kan tolka olika sorters samtycke, samt att gode 

män eller anhöriga inte heller kan samtycka till tvingande åtgärder. Att genomföra åtgärder utan 

ett samtycke är något som det inte finns stöd för i lag, Dessutom är det grundlagsskyddat för 

alla som bor och är skrivna i Sverige (Socialstyrelsen, 2013c).  

Vår regeringsform (SFS 1974:152) reglerar begränsningsåtgärder och frihetsberövanden, bland 

annat i 1 kapitlet § 2 där det står ” Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.” Vidare står det i 
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2 kapitlet 8 § ”Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden.” Här blir 

det problematiskt. Alla människor i Sverige har ett skydd mot att bli inlåsta eller begränsade, 

oavsett om man har en demenssjukdom eller inte.  

I november 2012 valde regeringen att inte lämna någon proposition till en ny lag, gällande 

tvångsvård av personer med demenssjukdomen. Detta för att man ansåg att utvecklingen inom 

demensområdet gick framåt och med en tvångslagstiftning skulle man istället föra utvecklingen 

bakåt. Efter det gavs Socialstyrelsen, tillsammans med Svenskt Demenscentrum, Myndigheten 

för delaktighet och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ett uppdrag att följa utvecklingen 

inom området för att kunna presentera ett stöd för att undvika och förebygga 

begränsningsåtgärder inom demensvården (Socialstyrelsen, 2015). 

Utredningen från Socialstyrelsen (2015) har visat att det fortfarande är en positiv trend inom 

området, att begränsningsåtgärder fortsätter att minska. Trots minskningen finns det fortfarande 

brister inom äldreomsorgen och mer arbete kommer behövas i framtiden för att medvetandegöra 

och tydliggöra vad begränsningsåtgärder är och hur man kan göra för att undvika dessa. IVO 

kommer i sin rapport ”Skapa trygghet utan tvång” (IVO, 2015) fram till att personal på boenden 

för personer med demenssjukdom ofta balanserar på gränsen mellan att skydda den äldre 

personen eller att utöva tvång. Enligt IVO behövs utbildning hos personalen kring 

samtyckesfrågor, för att förstå vilka sorters samtycke som är giltiga och när en åtgärd blir 

tvingande eller begränsande (IVO, 2015). 

Personalen behöver också information kring att begränsningsåtgärder är ett sorts 

missförhållande där anmälningsskyldigheten enligt Lex Sarah (SFS 2001:453) gäller (IVO, 

2015). Det betyder att alla som arbetar eller gör praktik, eller utför uppdrag inom äldreomsorgen 

har en lagstadgad skyldighet att anmäla misstänka missförhållanden (SOSFS 2011:5). En 

ytterligare åtgärd som bör beaktas är att oavsett om det gäller åtgärder där den äldre gett sitt 

samtycke eller inte, får åtgärderna inte ersätta personal (IVO, 2015). 

Som nämnts tidigare regleras skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder genom ett 

Meddelandeblad från Socialstyrelsen, och detta är alltså det stöd personal har att utgå ifrån. 

Inga åtgärder får genomföras utan den enskildes samtycke (Socialstyrelsen, 2013c) 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010a) 

beskriver man att fysiska begränsningsåtgärder kan användas som en fördel och fungerande 

åtgärd för att förhindra fall. Det tolkar jag som att det är en av orsakerna till att personal väljer 



14 
 

att begränsa de äldre. Begränsningsåtgärderna rekommenderas inte direkt, men beskrivs alltså 

som en åtgärd som kan användas för att förhindra fall (Socialstyrelsen, 2010a).  

Avslutande reflektion 
Att arbeta med personer med demenssjukdom framgår av både IVO (2015) och Socialstyre lsen 

(2015) vara ett svårt uppdrag. När föreskrifterna gällande begränsningsåtgärder upphävdes tror 

jag att frågan blev hängande i luften. Ingen visste eller vet, vad som egentligen gäller och 

problemen för personalen tror jag har blivit större och mer komplexa. När alla insatser kräver 

samtycke väcker det tankar hos mig. Om man som en äldre person med demenssjukdom inte är 

medveten om varför en åtgärd genomförs, hur kan man då ge sitt samtycke till åtgärderna? Hur 

kan personal hantera svåra situationer utan att kränka den äldre personens självbestämmanderä tt 

och integritet, när problemet ligger i att den äldre personen kanske inte ens är medveten om var 

man befinner sig? Dessutom undrar jag om det som forskningen beskriver som 

begränsningsåtgärder är det samma som personal som arbetar närmast de äldre anser det vara? 
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Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer tidigare forskning på det aktuella området att presenteras utifrån 3 

teman. Det första temat beskriver varför äldre personer begränsas och vilka processer som kan 

leda fram till begränsningsåtgärder. Här tas även skyddet av den äldre upp och att det är av 

avgörande karaktär för begränsningsåtgärder. Det andra temat, intentioner, nödvändighet och 

(ibland) samtycke visar med vilka bakomliggande orsaker man väljer att begränsa äldre 

personer och hur dessa legitimeras. Det tredje temat är känslor, attityder och copingstrategier. 

Detta tema beskriver sjuksköterskors sätt att hantera de känslor som kan uppstå i samband med 

begränsningsåtgärder samt även här hur de legitimeras. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av tidigare forskning.  

Sökprocessen 
I min litteratursökning har jag använt mig av databaserna Proquest och EBSCO samt Google 

Scholar. För att hitta relevanta sökord använde jag mig av Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

för personer med demenssjukdom (2010b). Där hittade jag ett vetenskapligt underlag för 

riktlinjerna. I referenslistan till det vetenskapliga underlaget för riktlinjer för personer med 

demenssjukdom fann jag artiklar som berörde mitt ämne. Därifrån plockade jag ut sökord. De 

sökord jag har använt mig av är Physical Restraint, AND care OR dement* AND Attitudes OR 

Constraint AND Staff NOT child*. Jag har i mina sökningar använt artiklar som är Peer-rewied, 

för att på så sätt öka den vetenskapliga säkerheten. De artiklar jag fick fram på det sättet hade 

många gemensamma referenser och artiklar i sina litteraturlistor och på så sätt har jag hittat en 

stor del av de artiklar som varit relevanta för mitt område. Jag har även använt mig av sökord 

på svenska. Dessa var begränsning AND/OR begränsningsåtgärder AND/OR äldreomsorg men 

har inte fått några resultat. 

Kunskapsläget 
Inom ämnet begränsningsåtgärder och personer med demenssjukdom finns det ganska mycket 

forskning att hitta. Den mesta forskningen utgår dock från ett sjuksköterskeperspektiv 

(registrated nurse) till skillnad från denna uppsats. Den forskning jag hittat ger alla en liknande 

bild av vad begränsningsåtgärder är. Det beskrivs som något som finns nära en persons kropp 

och som personen själv inte kan kontrollera eller ta bort (Evans & FitzGerald, 2002; Gallinagh, 

Nevin, Mc Ilroy, Mitchell, Campbell, Ludwick & McKenna, 2002). Här kan jämförelsen göras 

med Socialstyrelsen definition av begränsningsåtgärder, att dessa går utanför den kroppsliga 

sfären (Socialstyrelsen, 2015).  
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Det som beskrivs som de kroppsnära begränsningsåtgärderna är rullstolsbälten, som antingen 

får en person att sitta i en och samma position eller hindrar personen att resa sig upp. Det kan 

också vara sänggrindar som förhindrar personen att komma ur sängen på egen hand. Det kan 

vara rullstolar som går att tippa bakåt eller rullstolar med fastsatta bord, för att förhindra att 

personen reser sig upp (Evans & FitzGerald, 2002; Gallinagh et al, 2002).  Gallinagh et al 

(2002) lägger också till möbler kan användas i begränsningssyfte och beskriver de ovan nämnda 

begränsningsåtgärderna som ”mekaniska” begränsningsåtgärder.   

Varför begränsas äldre personer? 
Som nämndes i inledningen till denna uppsats såg Lejman et al (2011) att det var vanligt att 

begränsa äldre, att fler än en av fyra blivit utsatta för begränsningsåtgärder i Sverige.  

Goethals, Dierckz de Casterlé & Gastmans (2013) har genomfört en kvalitativ studie på 12 

akutsjukhus i Belgien. Studien bygger på 21 intervjuer med sjuksköterskor. Studiens syfte var 

att undersöka beslutsprocessen kring begränsningsåtgärder. Denna studie visar att 

fallprevention är en vanlig åtgärd till begränsningsåtgärder och att sjuksköterskornas främsta 

syfte med begränsningsåtgärderna var att skydda de äldre personerna och för att kunna 

garantera de äldre personernas säkerhet. Resultatet visade att det är en process som bygger på 

att man resonerar och reflekterar över hur vida begränsningsåtgärder är det rätta sättet att 

hantera personerna. Man ville inte begränsa personerna för ens man ansåg det absolut 

nödvändigt och ville också upphöra med åtgärder så fort som möjligt (Goethals et al, 2013). 

Vidare beskriver författarna att om en sjuksköterska inte känner personen och vet varför denne 

beter sig på ett så kallat ”olämpligt” sätt, ökar risken för att sjuksköterskorna ska fatta beslut 

om att begränsa denne personen. Anledningen till detta är att sjuksköterskorna tolkar fritt hur 

en person beter sig mot sin omgivning och inte har tillräckligt med information kring personen. 

Det visar sig dock att om sjuksköterskorna har en helhetsbild av personen, att man getts chansen 

att lära känna denne och en förståelse för den äldre, minskar risken för begränsningar och man 

talar om en individualiserad vård där fokus läggs på hela människan(Goethals et al, 2013). 

Även i denna studie ser man att begränsningsåtgärder är ett svårt ämne. Det är många faktorer 

som spelar in, så som personligheten hos sjuksköterskan och dennes erfarenheter av 

begränsningsåtgärder. Författarna drar också slutsatsen av att en av anledningarna till att man 

väljer att begränsa en äldre person är på grund av en övertygelse om att ens jobb är att skydda 

de äldre. Det är ett komplext ämne och vidare visar författarna att sjuksköterskorna gärna vill 
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”göra något åt problemet”. De tror vidare att kunna diskutera, utvärdera och reflektera kring 

begränsningsåtgärder är ett sätt att kunna minska begränsningsåtgärderna (Goethals et al, 2013).  

En studie som visar på ett något annorlunda resultat i sin undersökning jämfört med övriga 

studier är genomförd av McCabe, Alvarez, McNulty & Fitzpatrick (2011). Detta är en 

kvantitativ studie genomförd på ett akutsjukhus i USA där deltagarna var både sjuksköterskor 

och undersköterskor.  

I denna studies resultat framkommer att fallprevention inte var den viktigaste orsaken till 

begränsningsåtgärder. Den vanligaste orsaken till begränsningsåtgärder som angavs var för att 

förhindra den äldre personen att dra ur en så kallad sond som används för att få i sig mat och 

näring med. Tilläggas bör att det är en studie med ett stort bortfall. Detta kan påverka resultatet 

och att det inte överensstämmer riktigt med övriga studier. Svarsfrekvensen var bara 35 % men 

eftersom det är ett inte helt överensstämmande resultat har jag ändå valt att ha med denna som 

tidigare forskning i min studie (McCabe et al, 2011).  

Trots det stora bortfallet och något avvikande resultat kan man lyfta blicken och jämföra en 

sondslangs borttagande som en slags skyddsåtgärd för att äldre personer ska få i sig nödvändig 

näring (McCabe et al, 2011) på samma sätt som fallprevention är en skyddsåtgärd (Lejman et 

al, 2013 & Goethals et al, 2013)  

Evans & FitzGerald (2002) har genomfört en litteraturöversikt för att försöka se orsaker till 

begränsningsåtgärder. Litteraturöversikten bygger på 23 studier skrivna på engelska, inom 

särskilda boenden samt akutsjukhus i flertalet olika länder.  Författarna såg att det fanns fyra 

kategorier av orsaker som ledde till begränsningen av de äldre. Dessa är personal- och 

organisationsorienterade orsaker, sociala orsaker samt behandlingsorsaker och 

patientorienterade orsaker. Den absolut vanligaste delen i de patientorienterade orsakerna 

handlade om att förhindra personerna från att falla. Detta såg man legitimerade användandet av 

begränsningsåtgärderna. Genom att begränsa personen och skydda denne från att falla 

rättfärdigar man användandet av begränsningsåtgärderna. Vidare såg man i några studier att 

förhindra fall och nedsatt beslutsförmåga kunde hänga ihop för att skydda den äldre personen 

(Evans & FitzGerald, 2002).  

Vidare delade man in de patientorienterade orsakerna i ytterligare kategorier. Det visade sig att 

begränsningsåtgärder användes för att undvika eller hantera oro. Det kunde också vara 

beteendemässiga orsaker, så som ett utåtagerande beteende eller aggressivitet som ledde till att 

den äldre personen begränsades. Författarna såg också att man kunde begränsa de äldre för att 
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förhindra att de vandrade omkring och ibland lämnade avdelningarna (Evans & FitzGerald, 

2002). 

De övriga orsakerna man såg till begränsningsåtgärder kunde handla om personalbrist eller en 

bättre arbetsmiljö för personal och på så sätt förbättra för organisationen. De sociala orsakerna 

till begränsningsåtgärder berörde att undvika sammandrabbningar mellan de äldre personerna 

och få en lugn avdelning. Det som låg bakom behandlingsorsakerna till begränsningsåtgärderna 

var bland annat att förhindra att man drog ut sondslangar, dropp och katetrar (Evans & 

FitzGerald, 2002).  

Som sin slutsats beskriver författarna att det finns många orsaker bakom att legitimera 

användandet begränsningsåtgärder och att det visar sig att det inte alltid är för de äldre 

personernas bästa. Det är en komplex situation där man å ena sidan tror sig skydda den äldre 

och å andra sidan där man begränsar en äldre persons rörlighet och självbestämmande. Det 

behöver utvecklas metoder för att möta personerna där dom är och kunna tillgodose deras 

behov, för att minska användandet av begränsningsåtgärder (Evans & FitzGerald, 2002).  

Intentioner, nödvändighet och (ibland) samtycke 
Zwijsen, Depla, Niemeijer, Franchke & Hertogh (2011) genomförde en studie i Nederländerna 

på sju olika hem för äldre personer med demenssjukdom. Syftet med studien var att undersöka 

hur både personal och anhöriga resonerar kring och definierar begränsningsåtgärder. Studien 

bygger på både kvantitativa ansatser med enkätundersökning och kvalitativa ansatser, enskilda 

intervjuer och fokusgrupper. Den kvantitativa delen av studien riktade sig till personal, 

sjuksköterskor och undersköterskor (assisting nurses), och siktade in sig på personalens 

definition och erfarenhet av begränsningsåtgärder. De mer kvalitativa delarna av studien 

berörde dels hur anhöriga definierade begränsningsåtgärder, dels hur så kallade nyckelpersoner 

(chefer och läkare) och hur de fokuserade på att förebygga och utveckla riktlinjer för 

begränsningsåtgärder. De höll fokusgruppsintervjuer med personal, innehållande vinjetter, för 

att skapa en diskussion kring erfarenheter och definitioner av begränsningsåtgärder och 

samtidigt vad som ansågs vara legitima orsaker till att begränsa en person. (Zwijsen et al, 2011).  

Resultaten av enkätundersökningen visade 80 % av de tillfrågade svarade att om man använder 

ett grenbälte i en rullstol är det en begränsningsåtgärd. Något mindre antal, mellan 50 och 70 

% beskrev användandet av sänggrindar och anpassade stolar/rullstolar, som bland annat kan 

tippas bakåt för att förhindra uppresning, som en begränsningsåtgärd (Zwijsen et al, 2011).  



19 
 

I de kvalitativa delarna av studien visade resultaten på en mycket mer komplex bild och att det 

fanns många orsaker till begränsningsåtgärder. Det visade sig att det är avgörande om en åtgärd 

anses vara begränsande var beroende på om personen protesterar eller inte. Personalens avsikter 

med begränsningsåtgärderna var också en viktig del i avgörandet om åtgärder kunde räknas 

som begränsade. Om personalen hade goda intentioner, till exempel att den äldre personen inte 

skulle skada sig, alltså att det motiverades som en skyddsåtgärd, ansåg man inte att det skulle 

betraktas som en åtgärd som begränsade den äldre (Zwijsen et al, 2011). 

Ytterligare en aspekt av studien visar att både personal och anhöriga ansåg att i vissa situationer 

fanns ingen annan lösning än att begränsa den äldre personen. Detta kan tolkas så att det ibland 

är både oundvikligt eller nödvändigt för att skydda individen och på så sätt legitimera 

begränsningsåtgärder. På samma sätt visar studien också att deltagarna ansåg att det varken 

fanns några rätt eller fel eller något ont eller gott, som bakomliggande orsaker bakom 

begränsningsåtgärder. Det handlar om att å ena sidan skydda den äldre personen och å andra 

sidan begränsa denne och där intentionerna hos personalen är av stor och avgörande vikt för att 

det ska anses som tvång eller begränsning, eller som en skyddsåtgärd (Zwijsen et al, 2011). 

Lejman, et al (2013) genomförde en kvalitativ studie på 10 olika boenden för personer med 

demenssjukdom, med 10 sjuksköterskor i Sverige. Syftet med studien var att beskriva hur 

sjuksköterskor kunde garantera en säker vård och omsorg om personer med demenssjukdom 

utan att kränka personens integritet. I studien ansågs begränsningsåtgärder kunna utföras om 

intentionerna var goda och då kanske det inte ansågs vara begränsande. Trots att 

intervjupersonerna visste att man inte fick använda tvång, till exempel sänggrindar eller låsta 

avdelningar, användes dessa åtgärder utan att man fått ett giltigt samtycke från de äldre 

personerna. Om tvånget ansågs vara nödvändigt för att den äldre personen inte skulle komma 

till skada hade man på så sätt rättfärdigat sitt användande. Resultatet av studien visade också 

att sjuksköterskorna ansåg att begränsningsåtgärder var det bästa sättet att ge de äldre 

personerna en trygg och säker vård. Vidare skriver författarna att kunskapen kring den etiska 

aspekten och lagstiftningen verkar vara något eftersatt och att personaltätheten påverkar 

användandet av begränsningsåtgärder (Lejman et al, 2013).  

Författarna kommer också fram till att om den äldre personen har ett ett utåtagerande beteende 

eller om man är aggressiv och inte har någon sjukdomsinsikt, kan det också vara ett sätt att 

rättfärdiga begränsningsåtgärderna. Studien visade att respondenterna i vissa fall hade kunskap 

om vilka åtgärder som kunde anses som olagliga, men att när risk för skada förelåg var inte 

samtycke till begränsningsåtgärder inhämtat hos de äldre. Man kunde se att övertalning var en 
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strategi för att få de äldre att godkänna begränsningsåtgärderna och om någon hade varit utsatt 

för begränsningsåtgärder under en längre tid och inte sagt emot användandet tolkades detta som 

ett samtycke (Lejman et al, 2013). 

En annan aspekt av sjuksköterskornas sätt att legitimera begränsningsåtgärder hos personer med 

ett utåtagerande eller aggressivt beteende, visade sig i studien genom att sjuksköterskorna hade 

övertygat sig själva om att de skyddade de äldre personerna på grund av att de saknade 

sjukdomsinsikt och inte kunde uttrycka sig. Man legitimerade också begränsningsåtgärder med 

att ge en bra och trygg omsorg (Lejman et al, 2013). Resultaten i denna studie bekräftar samma 

mönster som Zwijsen et al (2011) såg, gällande vad som krävs för att en åtgärd skall räknas 

som begränsande; intentioner, nödvändighet och avsaknad av samtycke. 

Känslor, attityder och copingstrategier 
I en litteraturöversikt gjord av Möhler & Meyer (2014) rör ett flertal studier sjuksköterskors 

attityder och känslor kring begränsningsåtgärder. Det har visat sig att majoriteten av 

sjuksköterskors attityder och känslor var negativa. Många upplevde skuld, frustration och en 

känsla av nedstämdhet. Vissa studier visade dock att respondenterna kände sig säkra och lättade 

när de använde begränsningsåtgärder på äldre personer. En av anledningarna till 

begränsningsåtgärderna var att garantera de äldres säkerhet. Att skydda dem från att ramla var 

den orsak som beskrivs som vanligast förekommande (Möhler & Meyer, 2014), precis som i 

Lejmans et al (2010) och Pellfolks (2010) studier. Vidare i Möhler & Meyers litteraturstud ie 

visade det sig också att i studier som främst handlade om personer med demenssjukdom var 

begränsningsåtgärden till för att se till att de äldre personerna skadade sig själv (Möhler & 

Meyer, 2014). 

Författarna såg också in sin litteraturöversikt att det verkar som att sjuksköterskor har utvecklat 

strategier (cooping) för att kunna hantera användandet av begränsningsåtgärder. En av dessa 

strategier var att välja att se de positiva följderna för de äldre personerna av åtgärderna och inte 

det som kan uppfattas som negativt, som att fysiskt begränsa någon. Fördelarna beskrevs som 

ökad säkerhet för de äldre och minskad fallrisk. En annan strategi var att kategorisera de olika 

åtgärderna utifrån ”riktighet”, det vill säga vad som ansågs vara riktiga begränsningsåtgärder,  

exempelvis rullstolsbälten och ”vanlighet”, vad som ansågs vara vanligt förekommande 

åtgärder och där igenom inte begränsande, exempelvis sänggrindar. Man sökte också stöd från 

kollegor och delade sina tankar för att få bekräftelse på att det man gjorde var rätt och om andra 

höll med om att åtgärden var riktig, då kunde man själv slippa en del av ansvaret för åtgärden 

och dela den med någon annan (Möhler & Meyer, 2014). 
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I en avhandling av Pellfolk (2010) har försök till ett utbildningsprogram gällande attityder mot 

begränsningsåtgärder hos personal gjorts för att minska begränsningsåtgärder. I denna studie 

har det visat sig att den vanligaste orsaken till begränsningsåtgärder för personer med 

demenssjukdom är för att förhindra fall. Studien bygger bland annat på en utbildning som 

genomfördes i en personalgrupp, samtidigt som man hade en referensgrupp utan 

utbildningsinsatser. Utbildningen personalgruppen genomförde gällde demenssjukdomar, 

fallprevention och användandet av begränsningsåtgärder.  

Studien visade att utbildning och ökad kunskap kring begränsningsåtgärder hade en positiv 

inverkan på användandet av dessa. Man såg en minskning av användandet av 

begränsningsåtgärder med 50 % i den grupp där utbildningen genomförts. Det visade sig att ju 

fler som hade kunskap om begränsningsåtgärder, ju mindre var risken att de äldre utsattes för 

begränsningsåtgärder. Anledningen till detta beskrivs av en deltagare som en möjlighet att 

stanna upp och reflektera över hur man arbetade samt vad man kunde göra annorlunda och 

bättre. Vidare sägs det också att fokus flyttades från begränsningsåtgärden till orsaker till varför 

denna använts. Detta är ett viktigt resultat, då det visar att attityder och kunskap hänger ihop 

med begränsningsåtgärder. När attityder hade förändrats genom utbildningen blev också 

personalens känslor kring begränsningsåtgärder mer negativa och detta ledde till att färre 

personer blev föremål för begränsningsåtgärder. Pellfolk beskriver att det kan vara bra att 

presentera alternativa metoder för personalen och att fokus behöver riktas till varför de äldre 

ramlar eller varför de är oroliga (Pellfolk, 2010).  

Sammanfattning 
Begränsningsåtgärder beskrevs liknande i alla studier, att det är något som finns nära kroppen 

som den äldre inte kan hantera själv, samt att det hindrar den äldre personen att resa sig. Det 

kan vara rullstolsbälten, sänggrindar eller rullstolsbord. I en svensk kontext är dock definitionen 

något vidare. Där ingår också begränsningsåtgärder som inte är kroppsnära, så som rörelselarm 

och låsta dörrar. Den vanligaste orsaken till att begränsa de äldre verkar i dessa studier vara för 

att förhindra fall (Pellfolk, 2010; Möhler & Meyer, 2010; Lejmans et al, 2010; Evans & 

FitzGerald, 2002; Goethals et al, 2013). Trots att McCabe et al (2011) har en annan orsak som 

mest vanlig, att förhindra att en sondslang dras ut, kan man även här se att det handlar om en 

åtgärd för att skydda den äldre personen (McCabe et al, 2011). 

 

Vidare kan man också se att orsakerna bakom begränsningsåtgärder handlar om skydd och de 

äldres säkerhet och att man legitimerar användandet på liknade sätt genom intentioner, 
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nödvändighet och samtycke (Evans & FitzGerald, 2002; Goethals et al, 2013; Lejman et al, 

2013; Zwijsen et al, 2011). Flertalet studier berör också att det är ett komplext ämne där man å 

ena sidan handlar om att skydda den äldre och att det är en del av jobbet i sig. Å andra sidan 

handlar det om att begränsa en person och inkräkta på den personliga integriteten och 

självbestämmanderätten. Avgörande för vad som anses som en begränsningsåtgärd verkar ligga 

i personalens uppfattning, om den äldre själv har förmåga att uttrycka sin vilja och om 

personalen menar väl. Forskningen visar att det är en svår avvägning och ett dilemma för de 

som arbetar med äldre personer (Evans & FitzGerald, 2002; Goethals et al, 2013; Lejman et al, 

2013; Zwijsen et al, 2011).  

Forskningen visar också att kännedom om personen och förmågan att se hela människan är av 

vikt för att undvika begränsningsåtgärder (Goethals et al, 2013; Evans & FitzGerald, 2002). 

Detta tillsammans med Pellfolks resultat (2010) gällande utbildning av personal kring 

begränsningsåtgärder visar att när hela människan beaktas minskar användandet av 

begränsningsåtgärder.  

Jag finner det intressant att ingen av studierna ovan berör undersköterskor och vårdbiträdens 

erfarenheter av begränsningsåtgärder, det är ju oftast den personalgrupp som arbetar närmast 

de äldre. De tidigare studierna är gjorda ur ett sjuksköterskeperspektiv och detta gör att min 

egen studie kan passa in forskningsfältet då en annan personalgrupp får komma till tals. Det är 

nämligen den gruppen som arbetar allra närmast de äldre personerna och som på ett sätt får ta 

konsekvenserna och även vara de som utför användandet av begränsningsåtgärderna mer ”rakt 

på” än vad till exempel sjuksköterskor gör.  
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Metod 

Då jag vill få en förståelse för och inblick i hur personal på ett vård- och omsorgsboende för 

personer med demenssjukdom resonerar kring begränsningsåtgärder, ansåg jag att en kvalitat iv 

metod var den som bäst kunde svara på mitt syfte och mina frågeställningar.  

Min studie bygger på tre fokusgruppsintervjuer med personal som arbetar på särskilda boenden 

för personer med demenssjukdom. Fokusgruppsintervjuer innebär att en grupp människor 

tillsammans med en moderator får prata om givna ämnen. Vanligast är att moderatorn 

presenterar frågor eller teman som gruppen sen ska diskutera. Det är moderatorn som styr 

samtalet men denne rekommenderas att ta en tillbakadragen roll för att verkligen få gruppens 

åsikter om ämnet. Ibland kan moderatorn behöva gripa in mer i samtalet för att alla ska få 

komma till tals eller för att bryta om bara en person talar (Wibeck, 2011). Kvale & Brinkmann 

(2009) rekommenderar att fokusgrupperna ska innehålla mellan 6-10 deltagare för att få en 

optimal sammansättning av människor, men utan att materialet ska bli allt för stort.  

Kvale & Brinkmann (2009) och Larsson, Lilja & Mannheimer (2005) beskriver att 

fokusgruppsintervjuer som metod används för att få fram olika infallsvinklar och synpunkter 

kring det som är i fokus och en kollektiv bild av ett ämne. Anledningen till att man använder 

fokusgrupper som metod är för att komma åt kulturen kring ämnet. Man vill inte ha deltagare 

som är samstämmiga utan det är snarare de olika uppfattningarna kring ett ämne samt den 

kollektiva interaktionen man vill komma åt. Denna metod är bra att använda sig av om man 

som forskare vill ställa ”känsliga” frågor om ”känsliga” ämnen i en mer allmän kontext, då 

svaren kan vara enklare att få fram i en grupp, jämfört med om man sitter i enskilda intervjuer 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005).  

Datainsamling 
För att hitta respondenter kontaktade jag en verksamhetschef på ett boende för personer med 

demenssjukdom i Stockholm under våren 2015. Verksamhetschefen tyckte det lät som ett 

spännande och intressant ämne. Jag kände inte verksamhetschefen sedan tidigare men blev 

tipsad av en studiekollega att den personen kunde vara intresserad av att ställa upp med personal 

till min uppsats. När kontakt etablerats och jag presenterat mitt syfte och min frågeställning för 

ämnet bokades tre tillfällen in med personal på boendet. Alla deltagare fick ett informationsbrev 

(se bilaga 1) där de informerades om studiens syfte, samt de etiska riktlinjerna utformade av 

vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare fanns kontaktuppgifter till mig ifall någon 

ville ändra något som sagts. 
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Vid det första tillfället var det 6 personer som deltog i fokusgruppen. Det andra tillfället hade 4 

deltagare och vid det tredje och sista tillfället var antalet deltagare 2. Jag valde att genomföra 

intervjuerna med det ovan beskrivna antalet deltagare, trots att det inte är det rekommenderade 

antalet, då jag ändå trodde mig kunna få rika beskrivningar och en kollektiv synpunkt på mitt 

valda ämne. Det visade sig att i de två första fokusgrupperna gav mig just detta, rika 

beskrivningar. Det sista tillfället gav inte lika mycket interaktion, då det bara var två personer, 

men mycket av det som sades bekräftades i tidigare intervjuer. 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes på boendet i utpekade lokaler av verksamhetschefen. 

Alla deltagare var anställa på boendet och utbildade undersköterskor. Intervjuerna spelades in 

med två olika inspelningsanordningar, detta för att undvika teknikproblem. Om den ena 

inspelningen inte fungerade eller hade dålig ljudkvalitet hade jag den andra kvar som back-up. 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

Vinjetter 
Mina fokusgruppsintervjuer utgick från så kallade vinjetter (se bilaga 2). Vinjetter är små 

”fallbeskrivningar” eller berättelser som med verklighetstrogna beskrivningar av personer och 

händelser. Syftet med vinjetter är att skapa en förståelse för hur människor tänker och resonerar 

kring påhittade situationer men där situationerna ändå har en verklighetstrogen anknytning 

(Soydan, Jegerby, Glad, Nybom & Williams, 2005). Fördelen med vinjetter är att alla deltagare 

får samma ”fall” beskrivet för sig. I min studie ansåg jag vinjetter vara det bästa sättet att 

angripa ämnet begränsningsåtgärder, för att kunna få en bild av hur personal resonerar kring 

dessa. 

Jag utformade mina vinjetter själv, utifrån egna upplevelser med svåra dilemman mellan å ena 

sidan skydda den äldre, å andra sidan förhindra att den äldre skadas. Mina vinjetter lästes av en 

studiekollega för att se om de var begripliga och för att eliminera missförstånd i 

frågeställningarna. Detta gjordes som ett försök till att stärka validiteten i min studie (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

Vinjetterna kompletterades även med en halvstrukturerad intervjuguide, ett slags manus för 

intervjun, (Kvale & Brinkmann, 2009) i fall att mina vinjetter inte var tillräckliga och gav 

uttömmande svar (Se bilaga 2). Dessa var utformade utifrån att jag ville försöka fånga in 

dilemmat och problematiken med begränsningsåtgärder, tvång och samtycke. 

Då jag själv utformade vinjetterna bör tilläggas att jag arbetat inom på boenden för personer 

med demenssjukdom sedan 2006. Vinjetterna är därför egenupplevda men med vissa 
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förändringar där dilemmat gjorts ännu lite tydligare jämfört med hur min upplevelse av 

situationerna varit. Under intervjuerna kunde personalen tydligt känna igen sig i mina vinjetter 

och dessa ledde till uttalanden som ”precis så har vi det” eller ”en man som bodde här förut..”. 

Transkribering 
När intervjuerna var genomförda transkriberades material av mig i anslutning till intervjuerna 

med några skillnader i tidsrymd. Den första intervjun började jag transkribera samma dag, den 

andra transkriberade jag dagen efter och den tredje transkriberades ca 2 dagar efter intervjun. 

Jag valde i min transkribering att först få en så ordagrann transkribering som möjligt. När detta 

gjorts insåg jag att jag inte kommer kunna presentera några citat i min analys ordagrant på grund 

av viss språkförbistring hos mina intervjupersoner. Därför valde jag att skriva om citaten från 

talspråk till skriftspråk i resultatdelen av denna uppsats utan att innebörden ändrades. 

Databearbetning och Analys 
Analysen av mitt material gjorde jag genom att först läsa igenom mina transkriberingar ett 

flertal gånger, sedan satte jag mig med en överstrykningspenna och strök över allt som jag 

tyckte var relevant eller intressant. Detta var en slags första bearbetning av mitt material. Det 

jag valde att inte stryka under var uttalanden som jag inte kunde förstå, otydliga eller ohörbara 

resonemang samt upprepningar och hummanden. När detta var gjort läste jag igenom 

transkriberingarna igen och kompletterade med ytterligare överstrykningar. 

När jag läst igenom transkriberingarna ett antal gånger började jag skriva i materialet. Det jag 

skrev var ord jag tyckte kunde passa som rubriker eller ord som kort beskrev vad uttalandena 

handlade om. Detta tillvägagångssätt benämner Kvale & Brinkmann (2009) som 

kategorisering. Det är en metod för att få struktur i materialet genom att dela in dem i kategorier 

och för att kunna bearbeta materialet ytterligare. Vissa uttalanden passade in i flera kategorier 

och först skrev jag in alla i passande kategorier. Jag gjorde om kategoriseringen ytterligare en 

gång, då jag hade en bättre överblick över mitt material och på så sätt fick jag fram de teman 

jag kommer presentera i uppsatsen.  

Under tiden jag försökte tematisera mitt resultat hade jag mina frågeställningar samt mitt 

övergripande syfte i fokus, detta för att försöka få en röd tråd genom min uppsats. När jag 

tematiserat mina transkriberingar valde jag att presentera citat som både bekräftade men också 

motsade varandra, detta för att ge en bild av att begränsningsåtgärder är ett komplext ämne.  
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Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet i kvalitativ forskning syftar till resultatens konsistens och om forskaren kan pröva 

svaren han eller hon får genom att ställa liknande frågor och få liknande eller samma svar. I 

mina intervjuer kunde jag få liknande svar från olika personer vid olika tillfällen. Detta är för 

mig ett sätt att se att reliabiliteten i min studie stärks. Det innebär också en frånvaro av 

slumpmässiga och systematiska fel. För att undvika detta i min studie har jag genomfört mina 

transkriberingar två gånger och även haft en person som läst igenom mina transkriberingar . 

Reliabiliteten handlar också om tillförlitlighet, om det jag som forskare påstår är tillförlit ligt 

och kan göras om av andra forskare. I min studie ser jag att jag hittar stöd i mina resultat som 

överensstämmer med tidigare forskning. Detta gör att det jag påstår kan anses vara tillförlit ligt 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005).  

Validiteten rör hantverksskickligheten hos forskaren, som i kvantitativ forskning beskrivs som 

att man ”mäter det man avser sig att mäta”. Det kan beskrivas som sanningen och styrkan i ett 

uttalande. I mina intervjuer har jag fångat upp liknande resonemang kring alla vinjetter. Det 

visar att mina vinjetter varit utformade för att fånga upp det jag var intresserad av att undersöka 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

Validitet berör också trovärdigheten hos mig som forskare, men eftersom jag befinner mig i 

början av min forskarbana kan jag inte presentera några tidigare studier, för att på så sätt stärka 

min trovärdighet. Däremot har jag kunnat validera mina resultat utifrån tidigare forskning gjord 

på ämnet och sett att mina egna idéer och tankar inte har överskuggat min studie. Validiteten i 

min studie ska också kunna ge läsaren en tydlig och uttömmande bild av begränsningsåtgä rder  

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

Etiska överväganden 
Då jag genomfört fokusgruppsintervjuer med vinjetter anser jag att jag lyckats undvika att ställa 

känsliga frågor och kunde styra dessa så att ingen känt sig utpekad. Samtidigt som det varit ett 

flertal personer närvarande vid varje intervjutillfälle har jag också lyckats undvika att peka ut 

en individ och ställt personliga frågor. För övrigt använde jag mig av Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Det första, informationskravet, bestod av 

att informera mina intervjupersoner om vad syftet med studien är genom ett informationsbrev 

och i samband med intervjuerna informera muntligt om det samma. Det andra, 

samtyckeskravet, att mina intervjupersoner alltid kunde bestämma om de ville medverka eller 

inte i min studie. Det tredje, konfidentialitetskravet, är att jag som forskare gjort allt för att inte 
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avslöja mina intervjupersoners identitet genom till exempel att ta bort namn, platser och 

personuppgifter. Jag förvarade mitt material på så sätt att obehöriga inte kan komma över det, 

samt att jag kommer förstöra materialet när studien är examinerad och godkänd. Den sista och 

fjärde delen är nyttjandekravet, alltså att det material jag samlade in enbart kommer att 

användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Utöver dessa etiska överväganden har jag också informerat muntligt vid varje intervjus start att 

medverkan varit frivillig. Detta på grund av de jag intervjuat har varit där för att de blivit 

ombedda av sin chef att delta. Alla kanske inte var där helt frivilligt, men genom att både 

skriftligt och muntligt förklara att det är ett frivilligt deltagande anser jag att alla varit medvetna 

om att det inte varit en tvingande situation. Jag upplevde att deltagarna i studien ville vara där 

och svara på mina frågor. En risk med fokusgrupper kan vara att man väcker konflikter när 

personalen får resonera om svåra situationer, men jag anser att jag lyckades undvika detta, då 

mina intervjuer bygger på vinjetter och inte situationer som personalen själva fått lyfta. 

Ytterligare en aspekt av mina vinjetter ur ett etiskt perspektiv är att de gav mina intervjupersoner 

en möjlighet att bevara de äldre personernas anonymitet då de inte får bryta sekretessen och 

berätta vilka som bor där. Stämningen under intervjuerna var något nervös i början av alla 

intervjuer men ju längre in i intervjuerna vi kom, desto mer uppsluppen och glad blev den. 
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Teoretiskt perspektiv 
I detta kapitel kommer jag att presentera mitt teoretiska perspektiv. Jag kommer att börja med 

en presentation av en bok som beskriver dilemmat mellan att hjälpa och att kränka individen 

för att förtydliga mitt teoretiska perspektiv. Anledningen till att jag väljer att börja med att 

presentera litteratur som jag inte har som mitt främsta analysverktyg är för att ge läsaren en 

förståelse för dilemmat.  

Den teori jag främst kommer analysera mitt material utifrån är en beskriven konflikt av Eliasson 

(1994) som finns inbyggt i arbetet med äldre personer och berör vårt ansvar för varandra kontra 

respekten för individen. Jag har valt detta perspektiv då jag anser att det kan ge en bra bild av 

vilka svårigheter personal kan behöva utstå och också ge en förståelse för varför personal 

samtidigt väljer att handla på ett visst sätt i vissa situationer.  

Min motivering till att jag väljer att utgå ifrån dessa ovan nämnda analysverktyg är att de 

handlar om just det jag försöker fånga in i min uppsats och jag anser också att det är de bäst 

lämpade teorierna för just ämnet jag valt att undersöka närmare.  

Inledning  
Skau (2007) har gett ut en bok med titeln ”Mellan makt och hjälp – om det flertyd iga 

förhållandet mellan klient och hjälpare”. Denna bok tar upp dilemmat mellan att hjälpa och att 

kränka samt maktens inflytande på både brukare och personal. Skau beskriver att det inte finns 

någon hjälpare som är genomgod och att anledningen till detta beror på hur man förvaltar den 

makt man har. Om man som professionell väljer att inte se den makt man har och reflektera och 

handla utifrån denna kommer man som professionell inte kunna förstå vissa ageranden från 

äldre personer. Kontexten för där makten utövas är viktig och om man väljer att se personens 

beteende utifrån en hel person, eller som en del av ett system, kan det få avgörande betydelse 

för hur man agerar (Skau, 2007).  

Skau skriver vidare att kränka en annan människa innebär att få denne personen att känna sig 

sämre än andra och mindre värd. Vidare skriver hon också att vanvård är ett sätt att kränka en 

människa som behöver stöd och hjälp från det offentliga. Ett sätt att se på kränkningar är utifrån 

den som kränker och avsikten med kränkningen. Om man inte menar illa, kan det då sägas vara 

en kränkning? Skau menar att det är kontexten och den kränktes uppfattning som avgör om det 

är en kränkning. Känner en person sig kränkt, då är det en kränkning, oavsett om den som 

kränker menar väl eller inte. Det finns dock en gråzon när det kommer till kränkningar. Dessa 

kränkningar är de som befinner sig mellan att hjälpa någon och skada någon. Kränkningen av 
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individen kan legitimeras utifrån intentionen. Det kan röra sig om ett rullstolsbälte. Man vill 

inte att personen ramlar, därför begränsar man denne i sin rörlighet. Men att begränsa någon 

som inte vill, det är en kränkning men med goda intentioner (Skau, 2007).  

”Är det kränkande att tvinga en klient att tvätta sig, att äta, att gå till sängs? Vissa 

handlingar kan tyckas både rimliga och nödvändiga ur alla andras perspektiv utom 

ur mottagarens./…/ Är det då kanske fråga om nödvändiga kränkningar? Eller f inns 

det andra sätt att göra samma saker på, sätt som inte upplev som 

kränkande?”(Skau, sid.109, 2007). 

Ett exempel på hur detta kan se ut är hämtat från Socialstyrelsens etiska råd (Socialstyrelsen.se, 

2007) med rubriken ”Låta en boende gå fritt med risken att hon ramlar och skadar sig”. En 

kvinna som kallas för Karin har en demenssjukdom. Karin har flyttat in på ett boende där hon 

ramlat och ådragit sig en lårbensfraktur. Karins make är orolig för att hon ska ramla igen och 

en stor fallrisk föreligger. Han vill inte att hon ska komma till skada. Maken tycker att Karin 

ska begränsas i sin rörlighet med ett låsbart bord men detta genomförs inte. Det som beskrivs 

som det etiska dilemmat för personalen är att ingen vill att Karin ska skada sig, men frågan blir 

då om säkerheten och att förhindra Karin från att ramla väger tyngre än Karins frihet och 

möjlighet att gå när hon vill. Här är ett klassiskt dilemma. Personal och anhöriga ställs inför att 

å ena sidan skydda Karin och å andra sidan begränsa henne. 

Ansvar kontra respekt för individen 
Eliasson har utformat och beskrivit en slags konflikt i omsorgsarbetets vardag, att å ena sidan 

vårt ansvar för varandra och å andra sidan vår respekt för individen (Eliasson, 1994). Det är ett 

perspektiv som också Gunnarsson & Karlsson (2013) använt sig av då de studerat 

alkoholmissbruk hos äldre personer och biståndshandläggares roll där antingen denne måste 

ingripa eller låta någon gå under på grund av sitt missbruk. 

Hos personal inom äldreomsorgen finns det en inneboende konflikt i arbetsuppgifterna. 

Konflikten gäller att å ena sidan ska den äldre personen ses som ett subjekt, som en fri varelse 

som gör vad hon eller han vill. Å andra sidan är den äldre personen beroende av hjälp och 

omsorg från andra och ses därför som ett objekt. Denna konflikt benämns som ”heliga 

principer” och man får aldrig ställa dom mot varandra eller värdera den ena högre än den andra 

då båda sidorna i konflikten anses lika viktiga (Eliasson, 1994). 

Den här konflikten kan för personal inom äldreomsorgen ses som ett uttryck för ett försök till 

en balans mellan underlåtenhet och övergrepp. Vi kan inte bara stå vid sidan och se på när en 
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människa skadar sig själv, men om vi ingriper mot dennes vilja begår vi ett övergrepp på denne. 

Eliasson (1994) beskriver detta som att personer som arbetar inom äldreomsorgen ska ha en 

helhetssyn på människan, men då måste vi betrakta han eller henne som både objekt och subjekt 

och att alla människor är både beroende och oberoende (Eliasson, 1994). 

Människan har ett kollektivt ansvar för varandra och det är där vår syn om ansvar för de svagaste 

i samhället kommer ifrån. Att stå bredvid och låta någon skada sig själv och hänvisa till att det 

är dennes rätt är underlåtelse. Översätter vi det till personer med demenssjukdom skulle vi i så 

fall inte tycka det var fel att någon valde att gå ut naken, mitt i natten under vintern och inte 

agera därefter. Men om vi då ser på den demenssjuke personen som ett objekt, som någon som 

behöver hjälp är det lätt att vi utövar ett förmyndarskap och hindrar personen att göra det hon 

vill och på så sätt begår ett övergrepp på denne (Eliasson, 1994). 

Konflikten beskriver Eliasson som evig och det finns inga rätta svar i sammanhanget och hon 

fasar för att man ska sträva efter att finna svar på konflikten. Det är en del av vårt 

välfärdssamhälle som bygger på att samhället ska ta hand om de svagaste, genom exempelvis 

missbruksvård, äldreomsorg och barnomsorg (Eliasson, 1994). Men om vi då både kan 

respektera den äldre personens självbestämmande och integritet, samtidigt som vi kan stödja 

personen eller kanske försöka avleda personen, då kan man ge den äldre en möjlighet till goda 

levnadsvillkor (Gunnarsson & Karlsson, 2013).  

Som en konsekvens av konflikten mellan att se människan som objekt eller subjekt benämner 

Eliasson (1994) detta som en flykt för de som arbetar inom omsorgen. I flykten väljer 

personalen att antingen en ideologisk ståndpunkt eller halvera sin syn på människan och ställa 

objektet mot subjektet. Om personalen gör det, väljer att se på människan som objekt ökar 

risken för övergrepp. Men om man istället ser på människan som subjekt, ökar risken för 

underlåtenhet. Beroende på hur vår tid ser ut och vilka politiska vindar som blåser, ser också 

ställningstagandena olika ut hos personalen (Gunnarsson & Karlsson, 2013). Tendensen finns 

att personal inom äldreomsorgen önskar ”färdiga” lösningar för givna situationer och där de 

inte behöver reflektera över varför man hanterar vissa situationer på ett speciellt sätt. Detta är 

en organisatorisk fråga i likhet med en löpande bandprincip. När de ”färdiga” lösningarna ges, 

agerar man på samma sätt i alla situationer utan att ta hänsyn till individen och den kunskap 

personalen har om denne (Gunnarsson & Karlsson, 2013). 

Eliasson (1994) beskriver vidare att de äldre har blivit föremål för äldreomsorgen och detta 

beskrivs som en objektifiering. Om man däremot ser på människan som ”Kalle” istället för ett 
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föremål för äldreomsorgen kan en relation byggas upp mellan den äldre och personal och på så 

sätt göra att människosynen strävar åt ett håll av helhet istället för separata delar. Poängen med 

att se ”Kalle” som en individ är personkännedom och utifrån denna kunna ge ”Kalle” det han 

behöver. Vidare beskrivs professionalisering; där alla är utbytbara och man ska behandla alla 

likadant. Denna professionalisering leder till att personalens makt ökar och att den äldre 

personens önskemål väger mindre (Eliasson, 1994).  

Till följd av professionaliseringen kan man också se en slags löpande bandprincip, att allting 

görs utan en allt för stor eftertanke. Det är i viss mån de organisatoriska aspekterna av 

äldreomsorgen. Det är enklare att organisera ett arbete om det finns klara och tydliga saker som 

ska göras. Det kan vara städa, tvätta och diska. Men ”Kalle” kanske snarare har ett behov av 

sällskap och social samvaro. De organisatoriska förutsättningarna för detta i och med 

professionaliseringen gör att ”Kalle” istället får det städat, tvättat och diskat, men ingen som 

sitter med honom för att kunna lugna till exempel oro (Eliasson, 1994).  

Reflektion kring de teoretiska perspektiven 
Jag kan koppla ihop både det Skau (2007), Eliasson (1994), och Gunnarson & Karlsson (2013) 

beskriver. Om bemanningen inte är tillräckligt hög, hur ska man då som personal ens kunna 

genomföra vissa åtgärder och insatser? Hur ska personalen kunna reflektera över den levande 

konflikten och var ges utrymme att se på den äldre som en hel individ? En bra bemanning 

framstår som förutsättningen för ett gott omsorgsarbete men om inte det finns, då kanske de 

färdiga och principiella lösningarna blir de enda rätta och där respekten för det individue lla 

försvinner? 
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Resultat och analys 
I detta kapitel kommer först en allmän presentation av intervjupersonerna. Sedan följer 

resultatet av studien och efter varje rubrik kommer en delanalys, det vill säga att jag kommer 

analysera varje del av resultaten var för sig. Mitt resultat och mina analyser kommer i detta 

kapitel att presenteras tillsammans utifrån de teman jag fått fram i mitt material. Dessa teman 

är Skydda eller inte skydda, Samtycke samt Hinder och möjligheter för ett annat arbetssätt. 

Presentation av intervjupersoner 
Deltagarna i fokusgrupperna är 13 undersköterskor som arbetar på ett särskilt boende för 

personer med demenssjukdom i Stockholm. Jag kommer inte att presentera personerna en och 

en och inte heller gå in på vilket boende de arbetar på. Jag väljer att göra på detta sätt för att 

vad individer säger om ämnet är inte det jag är ute efter. Det är snarare gruppdynamiken och 

hur ämnet skapas, växer och förändras mellan deltagarna i gruppen samt vad personal som 

grupp har för tankar och åsikter kring ämnet. Min uppsats har inte heller till syfte att uttalat 

beskriva individerna och inte heller boendet, då detta inte är relevant för min studie.  

Skydda eller inte skydda? 
Personalen i de olika fokusgrupperna definierar begränsningsåtgärder något olika men med 

inslag av likheter. En av intervjupersonerna visste inte vad begränsningsåtgärder var, medan de 

andra säger låsta dörrar, sänggrindar, grenbälten, larm och medicinering. Detta visar att största 

delen av personalen vet vad begränsningsåtgärder är för något. Dock berör ingen av personerna 

samtycke eller att man gör något mot den äldre personens vilja när de blir uppmanade att 

beskriva begränsningsåtgärder. Kopplingen mellan begränsningsåtgärd och samtycke verkar 

inte finnas där. Däremot sägs detta: 

”- Det första man tänker på som du säger det är bälte. Oavsett om de vill eller 
inte. För deras… 

– Bästa…” 
 

Detta kan tolkas som att begränsningsåtgärderna genomförs trots att det inte finns något 

samtycke och att man legitimerar begränsningsåtgärderna med att det är för de äldres bästa. 

Detta bekräftas vidare i detta citat. 

  

”- Och säger de varken ja eller nej så … åker nog bältet på tror jag..  
– Ja. Sånt där tyst samtycke..   

– Men det görs ju för deras bästa… 
– Jamen precis.” 
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Dock är personalen noga med att betona att alla situationer är olika och att alla människor är 

unika. Detta gör att man måste vara flexibel när man arbetar med personer med demenssjukdom 

och att ingen dag är den andra lik. 

”- Det är svårt. Det är så svårt för varje dag är de olika..  

– De är olika, boenden med demens. Det är olika beteenden man ser varje dag. 
Det är svårt man vet... man måste tänka på att försöka bemöta och bekräfta hela 
tiden på olika sätt.” 

 
Genomgående i alla intervjuerna är personalen noga med att betona att de åtgärder man har satt 

in är för att skydda de äldre från att ramla eller skada sig på något annat sätt. Dessutom leder 

de flesta resonemang kring begränsningsåtgärder åter tillbaka in på just skyddet av de äldre. 

Personal beskriver att de skyddar de äldre istället för att begränsa dem i sin rörlighet eller frihet. 

En annan aspekt av begränsningsåtgärder lyfts av det här uttalandet från en av 

intervjupersonerna. 

”- Och sen har hon larm. Larm e viktigt faktiskt. För om man inte har grind.. 
– Men det är också lite begränsning… kan jag tycka. 
– Jaha? Larm? 

– Ja … om man går på golvet, vadå kan man inte ens göra nånting själv inte bara.. 
att vi personal ska veta om hur de rör sig på rummen..  
– För att.. För att det är för deras bästa! Det skyddar…” 

 
En strategi som verkar vara det som legitimerar begränsningsåtgärderna är att personalen 

återkommande beskriver att de är där för att skydda de äldre. Men personen i citatet ovan 

beskriver att man övervakar de äldre och att de inte kan göra något själva. Men när en äldre 

person övervakas i sin lägenhet, då beskrivs begränsningsåtgärderna som en skyddsåtgärd, trots 

att samtycke saknas. 

 

”- Man kan inte låta en person… ja… Trilla hur som helst heller” 
 
”- För det mesta är det skydd/… /men ändå det är ju man måste ju göra nått så 

att de inte ska skada sig mer..” 
 

Här finns dock ett uttryck för en något annorlunda syn på att skydda de äldre, att man inte alltid 
kan skydda dem.  
 

”- Men ändå. vi kan inte skydda dom till 100 procent. Jag tänker alltid så; när de 
bodde hemma, så var ingen där dygnet runt …” 

 
Trots detta väljer majoriteten av personalen att se skyddet som ett ansvar och att 

begränsningsåtgärderna i förlängningen är ett sätt att just skydda de äldre från att ramla. Här 
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ser man också att begränsningsåtgärden beskrivas som en skyddsåtgärd istället för vad det 

faktiskt är.  

”-Vi har ju ansvar.” 

”- Oftast så för att förhindra fall så får de ju grenbälte eller bälte lixom och… 

ja… det kanske inte accepteras heller om man ska gå vidare men det är ju ett 

alternativ som funkar väldigt bra. Visst, det är demens och man måste lixom få de 

att . lixom komma… jag vet inte.. beroende på vart man är i sin demens så sådär 

hur det funkar om man inte om man inte vill acceptera så kanske det är svårt i 

den situationen ..” 

 

Trots att personalen är noga med att berätta att de inte använder några tvångs- eller 

begränsningsåtgärder verkar det vara ändå förekomma. En person beskriver att hennes 

verklighet ser ut på så sätt att de har äldre personer som är fastspända med bälten och att 

”-Det är få som vi släpper fria” 

Detta uttalande förklaras med en person som bor på boendet som inte förstår att hon inte har 

någon balans och därför har bälte i sin rullstol. Denna person sitter också hela dagarna och 

kämpar för att få bli av med bältet. 

Vidare beskrivs det att en person som har bälte ber personalen hämta en kniv och en sax för att 

hon ska kunna komma lös. Denna person har tidigare ramlat och fått olika benbrott och till följd 

av detta har svårigheter att gå utan stöd. Dock beskrivs det vidare att personalen försöker gå 

med denna person så hon inte ska behöva sitta fast hela tiden. 

Frågan om varför de äldre personerna behöver skyddas väcks och till svar får jag bland annat 

att man måste skydda dem för att de inte ska skada sig eller ramla. Att skydda äldre från att 

ramla är något som man verkar arbeta mycket med. Det är i dessa lägen som rörelselarm, 

grenbälten och sänggrindar används. Även här legitimeras då begränsningsåtgärden med att det 

är en skyddsåtgärd.  

”- och det där med att ramla är ju… slutet för många. Så att de ju bli liggandes i 

sängen så blir det lunginflammation efteråt ” 

”- Det blir sämre också efter att dom ramlat, så dom vill inte äta och dom blir sen sämre 

och sämre tills dom dör. ” 

När samtalet kommer in på låsta dörrar återkommer det att man främst ska skydda personerna 

som bor där. 

”- Det här är ju också en avdelning, skulle vi öppna dörrarna åt våra boende dom 

skulle inte leva mer än en månad alla skulle trilla ned för trappen” 
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”- Men jag bara tänker om den här dörren skulle vara olåst.. hur många skulle 

gå ut härifrån då? Och vad ska vi göra? Ska vi springa efter ska vi ringa polisen 
…  

– Då kan man ju fråga vad är min... Vad är mina skyldigheter som jobbar här?” 
 
När det gäller just låsta dörrar framstår det i samtalen kring dessa att man låser dörrarna främst 

för att personerna som bor där inte ska lämna boendet och för att man ska förhindra att något 

händer dem.  

”- Vi måste ha låsta dörrar för annars går dom … dom dör helt enkelt . Och det 

är ju inte meningen.. det är tvärt om. Vi ska ju bevara liv så länge som möjligt. ” 

Det finns andra som däremot motsätter sig synsättet om att begränsningsåtgärder ofta verkar 

vara den enda lösningen. Om en äldre person tydligt visar att den inte vill ha till exempel bälte, 

måste man försöka med någon annan åtgärd. Personalen samtalar om att man måste avväga för 

och nackdelar med åtgärderna för att å ena sidan skydda personen och å andra sidan begränsa 

någon.  

”- Man måste avväga om man ska falla eller om han ska sitta fast i bältet…. 

– Sitta fast i bältet… 
– Och det ju … säger ju sig självt att det är bättre o ha bälte… den begränsade 

tiden som .. som.. han inte kan gå..  
– Nej, absolut... det är ju en avvägning där så man inte skapar mer oro som när 
man sätter fast någon. 

– jojo, men jätteskada kan bli … skadan kan bli värre..” 
 

Delanalys 

När personalen beskriver vad begränsningsåtgärder är för något blir konflikten som Eliasson 

(1994) beskriver tydlig. Här handlar det om att personalen försöker att å ena sidan förstå att den 

äldre personen är ett subjekt men samtidigt blir den ett objekt som är beroende av andras 

välvilja. Personalens ställningstagande där man gör saker för att det är för den äldres bästa 

försvaras utifrån Eliassons (1994) syn på människan som ett objekt, där övergrepp är en följd 

av detta. 

När personalen gör saker mot den äldres vilja för att skydda dem, blir det ett slags 

förmyndarskap som i slutändan kan leda till övergrepp, som kan vara både fysiska och psykiska. 

Det är en svår sak för personal att hantera och det är just detta som är den stora konflikten. Att 

å ena sidan respektera, och å andra sidan skydda den äldre personen. Det här kan leda till flykten 

som beskrivs av Eliasson (1994), och det ser jag tydligt i resonemanget kring att man skyddar 

personen. Eftersom övergreppet på individen försvaras med att det är för att skydda den äldre, 

blir detta ett sätt att legitimera användandet av begränsningsåtgärder och detta kan i sin tur leda 
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till att det blir det enda rätta sättet att arbeta tillsammans med äldre personer med 

demenssjukdom. Om man istället skulle försöka hitta alternativa arbetssätt kanske en balans 

skulle kunna uppnås. 

Personalen kan inte låta äldre människor fara illa eller komma till skada, eftersom vi i vårt 

välfärdssamhälle har ett ansvar för de svagaste. Om man hela tiden refererar till att den äldre 

personen inte vill, eller har rätt att bestämma över sitt liv och sina beslut, kan det i sin tur leda 

till underlåtenhet. Ansvaret vi har för de äldre ligger i att de är helt utlämnade till att personalen 

inte kränker deras respekt för självbestämmandet samtidigt som att de på samma sätt är 

utlämnade till att personalen har ansvar för att de inte ska fara illa. Samtidigt kan det vara svårt 

att se vilket som är det ena, skyddet, och det andra, skadan. Det är den äldre som kan uppleva 

skadan, medan personalen enbart ser skyddet. Det är två skilda perspektiv på samma dilemma.  

Det är en intressant tanke som väcks av en i personalgruppen, att man inte alltid kan skydda de 

äldre och att man måste väga om det alltid är värre att de äldre skadas, eller om det kanske är 

värre om man tvingas sitta fast. Det här är en tydlig bild för mig på dilemmat. När det nämns  

att de äldre personerna kanske dör till följd av att man inte begränsar dem, om personen inte 

haft en demenssjukdom, skulle man tänkt på samma sätt då? 

Ansvaret för den äldre personen blir så oerhört överhängande att respekten för individen verkar 

glömmas bort. Speciellt i uttalandet om grenbälte, att det kanske inte accepteras av den äldre 

personen. Dock tror jag att personalen i själva skyddet anser sig ha respekt för individen då man 

inte vill att någon skall fara illa. Här blir konflikten mindre tydlig och detta kan varar ett uttryck 

för att man helt väljer att se individen som beroende och ett objekt (Eliasson, 1994). Detta kan 

anses vara ett övergripande sätt att legitimera användandet av begränsningsåtgärderna. Däremot 

beskrivs inte varför man som personal väljer att benämna det som skydd och inte heller varför 

samtycke saknas. 

Här ser jag också kopplingar till Skau (2007). Den äldre personen kanske känner sig kränkt, 

men personalen legitimerar kränkningen med att de har goda intentioner. I förlängningen kan 

det ses som ett uttryck för att den goda hjälparen ”alltid” hjälper och aldrig kränker den äldre, 

eftersom man menar väl. 

Det verkar som att personalen inte heller är riktigt medvetna om att på detta sätt får de en 

halverad människosyn (Gunnarsson & Karlsson, 2013). Dock försvaras detta av att man måste 

skydda de äldre. Men även här kan man se att det blir en kränkning av individen. Det framstår 



37 
 

som att personalen oftast ser värdet av att skydda den äldre som högre än respekten för den 

enskilda individen och dennes önskningar och tankar.  

Konflikten som Eliasson (1994) beskriver är dock inte bara svart eller vitt. För att förstå 

personalens handlande kanske man måste försöka förstå att i uppdraget som personal ingår att 

skydda människan och inte låta denne komma till skada. Men också att acceptera att den äldre 

har en egen vilja. Problemet som uppstår här ser jag tydligt är en demenssjukdom i botten. När 

den äldre själv inte kan handla utifrån vad som kanske är bäst för denne, på grund av sjukdomen, 

då måste samhället träda in. Samhället i det här fallet blir personalen på boendet för personer 

med demenssjukdom. Att helt låta en person vandra fritt och skada sig är något som vi som 

människor inte kan acceptera eftersom vi har ett ansvar för varandra (Eliasson 1994). 

Detta gör att det ställs extremt höga krav på personal som arbetar närmast dessa personer. Men 

eftersom det då varken är svart eller vitt, och man som personal behöver skydda både sig själv 

och de äldre kanske ett sätt att se på det kan vara att man väljer att benämna det som begränsar 

de äldre som att man skyddar dem, för deras bästa. Istället för att se på begränsningsåtgä rder 

för vad det verkligen är. 

Uttalandet att det är få som släpps fria kan härledas till att man inte ser den äldre personen som 

någon som kan klara sig på egen hand. Att släppa någon fri får paralleller till fängelseviste lser 

och det är inte tanken med boenden för personer med demenssjukdom. Det visar dock att 

personalen på en nivå förstår att personerna sitter inlåsta utan möjlighet att lämna boendet när 

de själva vill. Att arbeta där man förstår att man frihetsberövar människor och förhindrar dem 

att röra sig fritt, det måste vara svårt och tungt. För att klara av att hantera detta som personal 

kan det tänkas att man lutar sig mot vad Eliasson (1994) benämner som professionalisering, där 

alla ska bete sig på samma sätt och där alla skall behandlas likadant.  

Om man ser på uttalandet om att släppa någon fri utifrån professionalisering ser man att den 

äldres önskemål ofta inte är något som man tar hänsyn till, men med förklaringen att agerandet 

är för den äldres bästa (Eliasson, 1994). Detta bekräftas också i andra uttalanden av mina 

intervjupersoner och det gör att tanken väcks om man inom äldreomsorgen verkligen ser på de 

äldre personerna som både subjekt och objekt, som hela människor eller om det är objektsynen 

som reagerar.   

Vissa uttalanden säger dock emot detta, eftersom personal verkligen verkar vilja att de äldre 

ska ha det bra och vill de äldres bästa. De vill inte att de ska ramla och bli sängliggande, få 

lunginflammationer och tillslut dö som följd Det är en svårhanterlig konflikt för personalen där 
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en medvetenhet om att det inte finns några rätt eller fel finns(Eliasson, 1994). Man måste 

försöka se var gränsen mellan övergrepp och underlåtelse går och agera så bra man bara kan 

utifrån detta. Men det beror mycket på vad man som personal har för egna tankar och 

värderingar om var gränsen går. För en persons agerande om vad som är så bra som möjligt, 

kan vara fruktansvärt i en annans ögon. Det är vad Gunnarsson & Karlsson (2013) beskriver 

som en gråzon. Vad är rätt och vad är fel? Och vems rätt och fel är det? 

När diskussionen förs gällande andra sätt än begränsningsåtgärder kan man först se att 

lösningen på konflikten mellan ansvar och underlåtelse (Eliasson, 1994) blir att försöka olika 

vägar för att inte den äldre personen ska begränsas. Detta verkar vara ett angreppssätt för att 

respektera den äldre personen självbestämmanderätt men samtidigt också hjälpa den äldre 

personen. Att alla inte ser detta kanske handlar om en egenskap hos viss personal där man 

tidigare arbetat med alternativa metoder, eller ett klimat på arbetsplatsen, där man gör på ett 

visst sätt och att detta sätt anses vara det enda rätta sättet (Eliasson, 1994).  
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Samtycke 
När samtalet leds in på att de äldre personerna måste samtycka till åtgärderna för att de inte ska 

klassas som tvångs och begränsningsåtgärder blir svaret något uppseendeväckande. I vissa 

situationer blir samtycket godtyckligt eftersom personen i fråga kanske inte vet vad åtgärden 

innebär. Eftersom ett samtycke kräver att personen vet vad det innebär, kan citatet här visa att 

man ser samtycket som något sekundärt och inte så viktigt. 

”- Ja.. Dom måste samtycka.. godkänna. Man frågar vill du ha ett bälte, även fast 

dom inte vet vad det betyder. 

- ja tror inte dom förstår… 

- så säger dom jaa.. och då har dom sagt ja.. det gäller.” 

 

Detta resultat visar, tillsammans med andra citat, så som nedan, att samtycke verkar vara 

beroende av om personen kan uttrycka sin vilja eller inte men också en avsaknad av kunskap 

om att samtycket alltid kan återkallas.   

”- Man kör nog över lite… om man är mer långt gången i demensen tror jag 

faktiskt att man gör det..” 

I kommande citat beskrivs att en person som inte är speciellt dement får bestämma hur personen 

vill ha det men frågan väcks vad som händer när hon går längre in i demensen. 

”-Vi har ju en boende som klarar sig helt.. . Hon är inte nästan inte dement .. hon 

vill ha grind;.. jag känner mig trygg när jag har grind. 
– Ja det är ju bra vi måste använda grind, eftersom det är hon som bestämmer.. 
- Hon är ganska klar, hon kan ju bestämma själv. Men när hon blir mer och mer 

dement.. vem ska bestämma över henne? Lagen eller … Det är lite .. svårt. Jag 
tycker att vi ska gå utifrån hennes vilja..” 

 
Det här visar på problematiken med demenssjukdom, att så länge personalen anser att den äldre 

kan fatta beslut om och bestämma över sin egen situation, så får personen göra det. När 

demensen gått längre blir det däremot svårare att acceptera att en person har rätt att bestämma 

över sitt liv. Intervjuerna visar också att anhöriga har en stor inverkan på begränsningsåtgä rder 

och samtyckande till dessa. Enligt vissa har personal absolut ingenting att säga till om när det 

gäller begränsningsåtgärder och att det alltid är den äldre personens vilja som ska styra.  

 

”-Vi har en dam som har bälte och har ramlat, men det är anhöriga som vill att 

hon ska ha det 
– Det är synd.  
– Hon vill inte ha den och är på den här hela tiden, hela dagen... det är lixom 

hennes sysselsättning och vara och trycka på den och säger; öppna och ta bort 
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dom här knutarna. och hon hämtar en kniv och sax och sånt … men… ja. det är 

så… hon ramlar ju” 
 

”- Det är boende som bestämmer, absolut inte anhöriga. Kanske dom kan ge 
samtycke när äldre inte kan prata eller uttrycka sig. Då kanske vi måste ta med 
anhöriga och vad dom som säger, fastän en boende med långt gången demens 

ändå kan uttrycka sig. Antingen med kroppsspråk eller någonting, att den inte vill 
ha det så hon kan bestämma.” 

 

Vidare visar resultatet att personalen är medvetna om att de inte är de som fattar besluten kring 

begränsningsåtgärder. En intressant diskussion uppstår där man återkommer till att det är 

sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska och läkare som ordinerar begränsningsåtgärder.  

”- Det är inte vi som bestämmer.../…/ Om dom ramlar oftare så går vi vidare till 
dom som kan det här och vet vad som är bäst för dom /…/ Du behöver inte fråga 
oss … det är sjukgymnast och arbetsterapeut. Det är dom som bestämmer. Och 

det är inte vi.. vi bara säger ju vad vi.. 
– Det är läkare som…  

– Grind, det är sjuksköterska… 
– Men det är vi som rapporterar... Det är vår skyldighet, det är vi som rapporterar  
– Vad vi ser. Vad vi hör, vad vi ser. Vi måste rapportera vidare till dom som 

bestämmer  
– Fast egentligen får vi ju också tycka…” 

 
Det framstår som att det är ett sätt för personalen att legitimera begränsningsåtgärderna, att det 

är någon annan som fattar besluten. Men samtidigt visar samtalet ovanför att personalen själva 

också kan påverka om och hur begränsningsåtgärderna används. 

 

Intervjupersonerna berör lagstiftning ibland och på ett sätt som gör att det verkar som att man 

saknar viss kunskap om vad man får och inte får göra. Det talas om att det är mot lagen att 

använda sänggrindar utan samtycke men att samtycket kan ges av anhöriga om det finns 

dokumenterat. Det framstår som att det är främst om det finns dokumenterat att en åtgärd ska 

genomföras, då är det tillåtet.  

”– Om det står skrivet då är det inte mot lagen på nått sätt, för det står skrivet att 

dom har givit sitt konkluderande medgivande..” 

I detta uttalande blir det svårt att förstå vad personen menar, då ett konkluderande samtycke 

handlar om att personen underlättar vid en åtgärd för att på så sätt visa att samtycke finns.  

Här blir frågan om personer som inte kan uttrycka sig eller göra motstånd mycket aktuell. 

Personalen försöker förklara det så att man använder grindar på sängen om det finns ett 
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medgivande, men i nästa andetag nämns personer som inte kan prata för sig själva och då löser 

man situationen på detta sätt.  

”– Då via anhöriga, och om de (boende) inte kan göra motstånd mot grindarna 

då får vi faktiskt dra upp dom om det står skrivet.”  

Delanalys 

Om en äldre person motsätter sig en insats och kan klart uttrycka att man inte vill ha den 

framstår det som att personalen respekterar detta. Men ju längre in i demenssjukdomen 

personen kommer desto svårare verkar det bli att se personen som en helhet. Här blir det ytterst 

problematiskt. Demenssjukdomen verkar vara det som styr hur personalen ser på de äldre 

personerna. Om en äldre person är ”klar och redig” slipper denne oftast begränsningsåtgärder. 

Men om personen inte själv kan uttrycka sig eller är långt gången i demensen verkar synen på 

människan förändras hos personalen. Det tolkar jag som att det är lättare att acceptera och 

respektera självbestämmanderätten hos men människa som kan uttrycka sin vilja klart och 

tydligt. Eftersom man med en demenssjukdom tappar sina kognitiva förmågor och till följd av 

detta får svårt att fatta välgrundade beslut, så minskar även personalens respekt för individen 

och personen blir mer och mer ett objekt (Eliasson, 1994). 

Det blir tydligt för mig när jag läser citaten gällande lagstiftning, att det verkar vara något av 

en otydlig hinna över hela situationen. Detta kan också bero på klimatet som jag nämnt tidigare 

på arbetsplatsen, om frågorna ställts till en personalgrupp som arbetat aktivt för att förebygga 

begränsningsåtgärder och arbetat för en nollvision kanske kunskapsläget sett annorlunda ut. 

Dessutom kan det bli ett hinder i arbetet med att undvika begränsningsåtgärder, om man som 

personal inte vet vad det är som gäller.  

Samtidigt ser jag även här paralleller med Eliassons (1994) resonemang. När lagstiftningen på 

området säger att vi måste agera så att inte någon far illa samtidigt som vi inte får kränka 

individens självbestämmande, blir konflikten extremt tydlig. Flykten från konflikten däremot 

blir väldigt ogripbar för personalen och de lämnas hägnades i ett slags tomrum där det egentliga 

problemet inte syns eller någon möjlig lösning på detta osynliga problem ens finns (Eliasson, 

1994). 

Däremot betyder inte det att den äldre personen inte upplever sig som kränkt (Skau, 2007) och 

det är fortfarande lika viktigt att personalen ser den äldre som en individ, med tankar och 

känslor, precis som vem som helst.  
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Jag kan förstå detta synsätt, eftersom det ingår i personalens uppdrag, att skydda individen. När 

den äldre personen till följd av en demenssjukdom inte kan förstå konsekvenserna av en viss 

händelse, så lämnas ändå ansvaret över till personalen för att skydda den äldre. Konflikten blir 

åter igen tydlig (Eliasson, 1994) och flykten kan ges i uttryck att avsaknad av samtycke gör att 

åtgärder som sätts in möjliga just på grund av personens bästa.  

Personalens resonemang kring att det inte är deras ansvar, att de inte fattar beslut kring 

begränsningsåtgärder visar att man försöker distansera sig till det som är svårt. Flykten i det här 

fallet från det som är svårt blir att man skyller på någon annan. Antingen anhöriga eller att 

någon annan fattat beslutet om begränsningsåtgärder. Problemet här blir att man gör det klart 

och tydligt att eftersom det är någon annans beslut, så behöver man själv inte ta på sig något 

ansvar och då blir också begränsningså tgärden mer ”rätt” än om man inte skulle gått den vägen. 

Med Eliassons (1994) ögon kan man säga att professionaliseringen även här gör sig gällande. 

Man skyller på sjuksköterska, läkare eller arbetsterapeut. Det är här makten även den äldre blir 

tydlig och personalen gör bara som dom blir tillsagda för att alla ska behandlas likadant och 

alla förväntas bete sig på samma sätt. Detta är för mig tydligt att det är bara att följa order och 

göra som de ”högre upp” säger och utföra de ordinerade åtgärderna, som till exempel ett 

grenbälte.   

 

Trots detta finns det de som reflekterar över att de som personal har stor inverkan på besluten 

som fattas men även här förklaras det med att man rapporterar till sjuksköterska och läkare för 

att skydda de äldre och att det är för de äldres bästa. Den ”hela” människan verkar även här ge 

vika för objektsynen (Eliasson, 1994). 

 

Skau (2007) beskriver kränkningar som vanvård och om personalen inte ser hela individen och 

respekterar dennes önskemål, kanske man då som en följd av underlåtelse kränker den äldre 

personen. Här ser man att den äldre som inte kan uttrycka sig då blir kränkt, trots att avsikten 

inte är att kränka utan snarare att skydda den äldre. Men den äldre kan trots en god avsikt anse 

sig bli kränkt.  
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Hinder och möjligheter för andra arbetssätt 
En annan bild av hur den intervjuade personalen beskriver begränsningsåtgärder handlar enligt 

personalen om att avleda den äldre personen vid till exempel oro, för att på så sätt slippa 

använda sig av olika begränsningsåtgärder. Man berättar att om en äldre person är orolig och 

vill lämna boendet, så följer man med ut på en promenad för att bryta tankebanorna och avleda 

personen från det som skapade oron i början.   

”- Begränsa. Man säger mest avleda kan man säga för oss. Eller hur? Avleda 

oroliga boende… 
- lirka med henne… om hon vill gå hem… man kan lyssna: okej, du vill gå hem. 
då kan man gå till vardagsrummet… för det är viktigt för henne och sen dricka 

de en kopp kaffe. Då är de borta…” 
 

Det verkar vara viktigt för personalen att bryta tankebanor och avleda från det som skapar oro. 
 
”– Men jag tror att vi går ut.. Så sätter vi oss på en parkbänk och försöker prata 

om nått annat... Det börjar kanske bli lite sent och så säger man; nu går vi in. Det 

känns att man har pratat färdigt om den biten.. kanske kommer oron tillbaka när 

man kommer in igen.. men för det mesta brukar vi gå ut..” 

 

”-Men mycket avleda å sen presentera nya saker så att man.. får bort det tänket.. 
så det körs igång en annan tankeprocess istället…” 

 
”-Ibland byter vi personal. Hon kanske inte har förtroende för mig men 
förtroende för någon annan. Så gör vi...” 

 

Det framstår som att personalen genomgående försöker bryta mönster som skapar oro eller har 

hittat strategier för att bryta en redan existerande oro. Detta för att förebygga att oron eskalerar 

och leder till att personen skadar sig. Jag tolkar även detta som ett sätt att försöka undvika att 

ta till andra, mer ingripande metoder som till exempel grenbälten.  

Detta bekräftas vidare av detta uttalande. 

”- Ja.. för om man ser till sig själv lixom det där att man sitter fast… är det alltid 
värre … eller.. att trilla, är det alltid värre än att sitta fast.. Jag är inte helt säker 

på att jag tycker att det är så.. ” 
 

På frågan om vad man tror är den vanligaste orsaken till att man begränsar äldre personer får 

jag bland annat svaret att det på många ställen handlar om att det är enkla men hemska lösningar 

som tillåter personalen att arbeta på annat håll med andra uppgifter på grund av tidsbrist. Det 

förstärks med dessa uttalande: 

”Tidsbrist också det kan vara” 
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”De flesta behöver personlig assistent här” 

Under varje intervjusituation kommer tids- och personalbristen till uttryck som en överliggande 

orsak till begränsningsåtgärder samt som ett sätt att rättfärdiga användandet av dessa.  

”För vi är tre personer, till exempel på dagen eller på kvällen. En ska på rast, två 

stycken kanske ska ta dubbelbemanning /…/ vi är tvingade att sätta dom. Annars 
blir det kaos när vi inte är här. Och dom måste vi sätta i rullstol och sätta på bälte 
också... När vi kommer tillbaka kan hon gå med sin rollator, men inte så länge vi 

är upptagna. Då måste vi sätta fast henne.” 

Om någon är orolig kan man också här skönja hur personalbristen lyser igenom.  

”- Jamen alltså att man kan samtala och avleda å … 

– Nej, det finns inga resurser.” 
 

En förutsättning för god vård av personer med demenssjukdom är att det finns personal på plats 

och att det finns tillräckligt många, för att de äldre ska få sina behov tillgodosedda. Personalen 

beskriver bland annat en situation såhär: 

”- För att personalen har ingen tid att gå med dom i korridoren... Men ändå, vi 
försöker gå med henne om hon vill. Det är svårt och mycket tidskrävande. Vi har 

inte personal nog..” 

Delanalys 
Personalen ser personen som ett handlande subjekt när de försöker avleda denne för att försöka 

undvika ”överförmyndarfasoner” och begränsningsåtgärder. Detta genom promenader eller 

göra annat för att bryta tankemönstret. Detta tolkar jag som att man verkligen försöker 

respektera den äldres självbestämmanderätt, genom att inte förminska problemet, utan snarare 

försöka avleda eller distrahera från den uppkomna situationen. 

Det blir i slutändan två synsätt på samma situation, att å ena sidan avleda för att personen ändå 

ska känna att dennes vilja inte kränkts. Å andra sidan kan personalen ändå hjälpa den äldre att 

bryta mönster eller tankar som kan göra att denne kommer till skada, som en sorts ”lösning” på 

Eliassons (1994) konflikt. Speciellt uttalandet om att bryta mönster för att försöka avleda den 

äldre personen får mig att tänka på att det blir ett sätt att se på den äldre personen som både 

subjekt och objekt. 

När diskussionen kring andra lösningar och alternativa metoder förs kan man först se att 

lösningen på konflikten mellan ansvar och underlåtelse blir att försöka olika vägar för att inte 

den äldre personen ska begränsas. Detta verkar vara ett angreppssätt för att respektera den äldre 

personen självbestämmanderätt men samtidigt också hjälpa den äldre personen. Att alla inte ser 

detta kanske handlar om en egenskap hos viss personal där man tidigare arbetat med alternativa 

metoder. Annars kanske det handlar om ett klimat på arbetsplatsen, där man gör på ett visst sätt 
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och att detta sätt anses vara det enda rätta sättet och den enda som ska användas (Eliasson, 

1994).  

I uttalandena gällande personalbrist kan man se att personal och tidsbrist är två stora och 

avgörande frågor för att verksamheten ska kunna ge äldre personer trygga levnadsförhållanden. 

När inte personal eller tid finns för att hjälpa de äldre med att till exempel ta en promenad för 

att avleda oro verkar det istället vara begränsningsåtgärderna som får vara den hjälp som ges. 

IVO (2015) konstaterade att personalbrist inte får vara orsaken bakom begränsningsåtgärder, 

men resultatet visar dock detta tydligt. Det måste samtidigt göra arbetet ännu svårare för 

personalen om de hela tiden känner att de inte räcker till eller att det inte finns resurser nog att 

hjälpa de äldre. Detta är en aspekt av äldreomsorgen som jag tolkar som en organisatorisk fråga, 

att det är upp till verksamhetschefer att se till att bemanningen räcker, eller försöka organisera 

om arbetet för att alla ska kunna göra det som måste göras. 

Även här kan man se att Eliassons (1994) resonemang kan bli gångbart, dock ur ett annat 

perspektiv. Om personalen inte har tid att reflektera över det arbete som dom utför, hur kan då 

medvetenheten om konflikten som finns mellan subjekt och objekt synas i verksamheten? När 

de äldre behöver avledas eller ges möjlighet till en promenad och resurserna inte finns, väljer 

man då som personal att se på den äldre som bara ett objekt och därför placerar denne i en 

rullstol med bälte? Här rättfärdigar man också åtgärden som en skyddsåtgärd, men där 

personalbristen alltså är anledningen till att man begränsar den äldre.  
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Diskussion och slutsatser 
Genomgående i resultaten och analysen ser jag att allting som rör omsorgen om personer med 

demenssjukdom är en ytterst komplex verksamhet. Det ställs höga krav på personalen och den 

konflikt Eliasson (1994) och Gunnarsson & Karlsson (2013) beskriver verkar vara inbyggd i 

allt arbete som genomförs. Det framstår i intervjuerna som att det man gör när det handlar om 

att kränka individen görs med motiveringen att det är för den äldre personens bästa. Det är ett 

sätt att legitimera användandet av åtgärder som begränsar den äldre personen. Det kan också 

ses som ett uttryck för att kunna handskas med känslor som väcks hos personalen. Att man 

genom att intala sig att tvånget och begränsningarna som utövas görs för att man menar väl. Att 

mena väl kan också vara ett övergrepp mot den äldre personen. Personalens syn och inställning 

till att mena väl och den äldre personens syn kan krocka rejält med varandra och den äldre kan 

uppleva ett övergrepp (Eliasson, 1994).  

Mycket i min analys kan tyckas vara upprepningar, men jag anser att i upprepningarna ligger 

också en slags bekräftelse på att det är ett svårt arbete som personalen utför. De är anställda för 

att hjälpa personer som samhället ser som de svaga (Eliasson, 1994). De är också anställda för 

att kunna ge människor trygga och säkra förhållanden i sina hem. När dessa ställs mot varandra 

är det klart att det blir en konflikt för personalen att försöka hantera. Konflikten och den 

inneboende känslan av å ena sidan övergrepp å andra sidan underlåtelse är något som 

personalen brottas med dagligen. Den dagen man väljer att se på äldre personer med 

demenssjukdom som enbart något som objektifieras, så som äldreomsorgen beskrivs, kan det 

utvecklas till ännu större problem. Eliasson beskriver detta som att äldreomsorgen lutar mer åt 

en slags löpande bandprincip där personal får klara och tydliga uppgifter att göra, där den äldre 

personen blir ett objekt där insatser ska verkställas hos (Eliasson, 1994).  

Eliassons artikel, där konflikten och människosynen beskrivs, har några år på nacken men är 

fortfarande aktuell än idag. Den skrevs 1994 och jag undrar om Eliasson (1994) kunde se in i 

framtiden när hon skrev den utifrån just den löpande bandprincipen. Idag sker mycket av arbetet 

inom äldreomsorgen genom punkter som bockas av ifrån en lista, så som städa, laga mat, tvätta, 

duscha den äldre och diska. Detta leder till en allt mer objektifierad människosyn (Eliasson, 

1994). Här kan jag också se tids- och resursbrist som en konsekvens av detta tänkande. Det är 

många arbetsuppgifter som ska utföras, men det krävs inte lika mycket personal för att diska, 

laga mat och tvätta som det gör att vårda och ge omsorg till äldre personer med demenssjukdom. 

De äldre är individer med individuella viljor och önskemål. När personalen istället för att sitta 

med en orolig äldre måste diska, då är det klart att personalbristen blir tydlig. Det är kanske 
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därför IVO (2015) gav backning på bemanningen hos ca 20 % av inspekterade boenden? Trots 

allt visar mina resultat att personal som arbetar med personer med demenssjukdom gör det för 

att de vill hjälpa utsatta människor och för att de känner ansvar och respekt för individen.  

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur personal på ett särskilt boende beskriver och 

resonerar kring begränsningsåtgärder. Uppsatsens övergripande frågeställningar var: Hur 

definierar personal på vård- och omsorgsboende begreppet begränsningsåtgärder? Hur 

resonerar personalen kring användandet av begränsningsåtgärder när den äldre personen inte 

förstår vad den innebär eller kan lämna samtycke? Vilka anledningar kan finnas till 

begränsningsåtgärder och hur legitimerar man användandet av dem?  

Den första frågeställningen, hur personal definierar begränsningsåtgärder, överensstämmer väl 

med det tidigare forskning presenterat, att det är bälten, grindar och tippiningsbara rullsto lar 

som det gäller (Evans & FitzGerald, 2002; Gallinagh, et al, 2002). Däremot verkar de 

intervjuade personalgrupperna inte se sambandet mellan avsaknad av samtycke och 

begränsningsåtgärder. Detta är i mina ögon ett uppseendeväckande resultat, då Socialstyre lsen 

(2015) beskriver en skyddsåtgärd utan samtycke som en begränsningsåtgärd. Själva kärnan i 

vad som kan klassas som begränsningsåtgärder är alltså avsaknad av samtycke (Socialstyrelsen, 

2015).  

Min andra frågeställning gällande samtycke har jag på ett sätt fått besvarat, men det är ett 

resultat jag verkligen fått tolka, då personalen inte egentligen berör samtycke speciellt mycket. 

Det som gör att avsaknaden av samtycke inte berörs i samband med begränsningsåtgä rder 

kanske kan förklaras med att personalen anser att de skyddar den äldre personen och då 

beskriver begränsningsåtgärden som en skyddsåtgärd. Detta kan vara ett sätt att legitimera och 

rättfärdiga användandet av begränsningsåtgärder. Det visar även tidigare forskning, att 

skyddandet av den äldre är den vanligaste orsaken till att begränsa de äldre (Goethals et al, 

2013; McCabe et al, 2011;Lejman et al, 2013; Evans & FitzGerald, 2002). 

Den tredje frågeställningen, gällande legitimerandet av begränsningsåtgärder visar att man i 

min studie kan se att alla orsaker till begränsningsåtgärder bygger på just skyddande av 

individen men dessa kommer till uttryck på olika sätt. Dessutom är det ett sätt för personalen 

att rättfärdiga användandet av begränsningsåtgärder genom att säga att man gör det för de äldres 

bästa och för att skydda dem. De som mina intervjupersoner talar om är att man inte kan låta 

människor komma till skada och att det är deras jobb att skydda dem. De begränsningsåtgä rder 
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som väcker mycket diskussion är rörelselarm, alltså ett larm som går när den äldre personen rör 

sig i sitt rum.  

De flesta av mina intervjupersoner verkar vara positivt inställda till begränsningsåtgärder men 

det verkar bottna i att det är just för att skydda de äldre. Det verkar vara en princip som värderas 

högt i verksamheten. Jag förstår varför det är så, men å andra sidan verkar respekten för 

individen på något sätt glömts bort till förmån för skyddet. Detta resultat bekräftas av Lejman 

et al, (2013) och Zwijsen et al (2011). Om en åtgärd genomförs i all välmening och ansågs vara 

nödvändig kunde man se på det som en skyddsåtgärd istället för en begränsningsåtgärd. Det är 

en strategi för personalen som intervjuats i min studie också.  

Eftersom en följd av en demenssjukdom kan vara en nedsatt sjukdomsinsikt och självinsikt gör 

det att den intervjuade personalen har många svåra situationer att ta ställning till. När det blir 

upp till personalen att tolka vad den äldre vill kan jag tycka att kraven kan upplevas 

övermänskliga. Jag är helt övertygad att personalen verkligen gör så gott de bara kan, med de 

resurser de har. Men inbyggt i omsorgsarbetet finns det situationer som kan uppstå där gemene 

man kan tycka lösningen är enkel, men där det kanske inte ens finns en lösning. 

Jag tror att det är självklart för gemene man att personal som arbetar inom äldreomsorgen måste 

skydda de äldre. Men om man drar det till sin spets, vill man att den äldre ska skyddas genom 

tvång och begränsningar? Personalen sätts i en mycket svår situation då det ingår i deras 

uppdrag att skydda de äldre men samtidigt respektera individers önskemål. Jag ser en tydlig 

svårighet, när man har ett jobb att skydda den äldre personen och ge denne trygga 

levnadsförhållanden, men inga rättigheter att ingripa (utöver nödvärnsrätten) när man ser att 

någon far illa om den äldre personen inte vill att någon ingriper.  

Pellfolk (2010) genomförde en utbildning gällande begränsningsåtgärder och såg att 

användandet av dessa minskade med nästan 50 %. Kanske det kan vara en ”lösning” på 

problemet? Att genom att medvetandegöra personal om vad begränsningsåtgärder är och ge 

dem möjlighet att utveckla alternativa metoder? Mina intervjupersoner beskriv att personal. och 

tidsbrist är en av orsakerna till att man begränsar de äldre och ställer man detta i relation till 

Pellfolks studie (2010) kanske inte enbart utbildning skulle räcka? Det kanske behöver komma 

till fler armar och ben inom omsorgen för att förebygga begränsningsåtgärder. Personalen kan 

ju bara vara på ett ställe åt gången och kan inte alltid hålla de äldre under uppsikt.  

Ytterligare ett resultat jag finner värt att uppmärksamma är att de äldre som kan prata för sig 

får möjlighet att göra sin röst hörd och fatta beslut kring sin omsorg. Men de som inte kan prata 
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för sig? Vad händer med dem? Blir de helt överkörda och ”lämnade åt sitt öde”? Anhörigas roll 

verkar också vara avgörande för om de äldre blir utsatta för begränsningsåtgärder eller inte.  

Anhöriga har inte rätt att lämna samtycke kring detta, men det kanske är ett sätt att ”lösa” 

situationen med anhöriga som kanske inte har någon insikt i vad det innebär för den äldre 

personen med demenssjukdom? Kanske vore utbildning för anhöriga gällande  

begränsningsåtgärder ytterligare ett sätt att minska förekomsten av dessa? 

När jag började arbetet med den här uppsatsen var jag övertygad om att en lagstiftning som 

tillåter begränsningsåtgärder i vissa fall vore lösningen på problemet att personal begår lagbrott 

då man fattar besluten eller tolkar samtycken för de äldre personerna. Nu är jag inte längre lika 

säker på att det är den rätta vägen att gå. Mina resultat säger mig att en utökning av personal 

skulle lika gärna kunna vara en lösning. Utbildning gällande begränsningsåtgärder är också en 

väg att gå, att tydliggöra för personal och anhöriga vad som gäller och hur man kan göra istället 

verkar för mig vara ett mjukare angreppssätt än att lagstifta kring begränsningsåtgärder. 

Slutligen vill jag tillägga att under alla intervjuer verkade personalen vara oerhört engagerade, 

varma, empatiska och lösningsfokuserade. Personalen vill att de äldre ska ha det bra och det är 

deras främsta mål med arbetet dom utför. Med en utökad kunskap hos personalen samt större 

personalstyrkor kanske vi kan nå en nollvision gällande begränsningsåtgärder. 

Metoddiskussion  
I efterhand kan jag se att jag kunde gjort vissa saker på ett annat sätt under studiens gång Ett av 

mina största misstag var att inte be mina intervjupersoner att prata en i taget och inte prata i 

munnen på varandra. Det hade underlättat min transkribering mycket. Samtidigt var jag rädd 

för att samtalet inte skulle flyta på naturligt och inte ge mig den interaktion jag var ute efter, då 

personerna skulle vara tvungna att tänka sig för innan de började prata. Det kan ha påverkat 

mina transkriberingar då jag kan ha missat viktiga uttalanden när man pratade i munnen på 

varandra. Vissa uttalanden har jag inte hört i mina inspelningar och i transkriberingen skrivit 

”ohörbart” eller ”alla pratar i munnen på varandra”. Jag tror inte jag missat något viktigt och 

omvälvande uttalande, men jag kan inte heller vara helt säker på detta.   

Ytterligare en aspekt av vad jag kunde gjort annorlunda var att jag kanske skulle kontaktat ett 

annat boende för personer med demenssjukdom och personalen där, för att få en bredare syn på 

begränsningsåtgärder. Det kanske är stora skillnader på hur man samtalar om 

begränsningsåtgärder, beroende på var man arbetar? Detta för att få en mer jämförande aspekt 
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på min studie, men eftersom det inte är syftet anser jag att det räckte med ett boende och de 

intervjupersoner som deltog. 

Jag anser att fokusgruppsintervjuer med vinjetter kan ge forskaren en väldigt bra bild av ett 

givet ämne man vill studera och att den metoden var den som var mest lämpad för mig i mitt 

valda ämne. Dock kanske mina förkunskaper inom ämnet i vissa fall varit ett hinder för mig i 

mina intervjusituationer, då jag antagit att om man arbetar inom demensvården ska man veta 

vad begränsningsåtgärder är för något och vilken reglering det finns kring dessa.  

Ju längre in i arbetet med uppsatsen jag kom insåg jag också att jag borde ställt andra följdfrågor 

i mina intervjuer för att verkligen få svar på det jag ville undersöka. Dessa frågor väcktes även 

vid transkriberingarna men jag valde att inte ställa dessa följdfrågor då den metodlitteratur jag 

använt rekommenderar en tillbakadragen moderator vid intervjutillfällena (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005). Dessutom kände jag att mina intervjuers syfte inte var att ”sätta dit” 

personalen och ifrågasätta deras kunnande. Jag ville inte heller pressa dem för hårt för att på så 

sätt få de svar jag önskade.  

En svårighet med analysen av mitt material var att jag hade svårt att hitta klara teman i mina 

transkriberingar och de teman jag hittade gick in i varandra, men jag fick fatta beslut om vilka 

teman jag skulle välja att presentera som mina resultat, detta gjordes i samråd med min 

handledare. De teman jag valde är ändå mina teman och var mest relevanta för att kunna svara 

på mina frågeställningar och mitt syfte. 

Metodens nackdelar 
Nackdelen med den här typen av metod, fokusgruppsintervjuer, är att man som moderator kan 

tappa kontrollen över intervjun. Jag upplever dock inte att jag gjorde det i mina intervjuer utan 

var den som styrde samtalet utifrån mina vinjetter. Det kan också bli röriga och svårtolkade 

intervjuutskrifter beroende på hur livlig intervjusituationen är. Detta problem stötte jag på men 

har trots allt fått ut ett bra material som ger mig en rik beskrivning av hur fokusgruppsdeltagarna 

resonerar kring begränsningsåtgärder (Kvale & Brinkmann, 2009)  

 

Ytterligare en svaghet med fokusgrupper är om de man intervjuar inte är intresserade av ämnet, 

då blir det inga rika beskrivningar. Det samma gäller om intervjupersonerna är allt för 

engagerade i ämnet. Då kan en persons bestämda bild av ämnet presenteras istället för att få 

igång en bra diskussion Detta upplevde jag inte, då alla var intresserade och deltog i 

diskussionen och gavs utrymme att prata (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005).  
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Generaliserbarhet 
Att generalisera kvalitativa intervjuer är svårare än att generalisera kvantitativa studier då man 

i kvalitativ forskning försöker fånga upplevelser, känslor och tankar hos individer (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Däremot tror jag att min studie går att generalisera till hur det ser ut på andra 

boenden i Sverige. Detta är för att jag hittar en stark koppling i tidigare forskning samt vad 

Socialstyrelsen (2015) och IVO (2015) kommer fram till med de uttalanden som mina 

intervjupersoner gör. Min studie kan bidra till en ökad kunskap kring hur personal resonerar 

kring begränsningsåtgärder, vilka kunskaper de kan ha och hur det kan se ut i en liknande 

situation (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Samtidigt som mitt teoretiska perspektiv inte kan presentera en lösning på problemet, så kan 

jag komma med insikter och slutsatser som kan bidra lösa problematiken med att arbeta med 

personer med demenssjukdom där samtycke kan vara svårt att inhämta. Min studie visar, 

tillsammans med tidigare forskning och berörda myndigheter, att en utökad personalstyrka och 

utbildning hos personalen gällande begränsningsåtgärder skulle kunna leda till en minskning 

av användandet av begränsningsåtgärder och i detta ligger en stor organisatorisk fråga.  

Förslag till kommande forskning 
Denna studie har väckt många frågor hos mig och det är ett ämne jag gärna skulle vilja studera 

vidare i framtiden. Det som behöver belysas anser jag vara chefsperspektivet på 

begränsningsåtgärder, hur man gör för att arbeta förebyggande samt om eller hur man kan göra 

för att minska användandet av dessa. Här ser jag den stora organisatoriska utmaningen, då det 

är verksamhetschefer som styr över bemanning och utbildningsmöjligheter.  
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Bilaga 1 
 

 

 

 

 

 

Information om intervjudeltagande 
Hej!  

Mitt namn är Elinor Tåli och jag studerar sjätte terminen på Socionomprogrammet med 

inriktning mot äldre och funktionshindrade på Socialhögskolan i Stockholm. Denna termin 

skriver vi vår kandidatuppsats. Under min verksamhetsförlagda utbildning (praktik) som jag 

genomförde som biståndshandläggare inom äldreomsorgen men också utifrån min egen 

erfarenhet som vårdbiträde inom demensvården har jag blivit intresserad av 

begränsningsåtgärder. Med detta syftar jag till användande av låsta dörrar, sänggrindar, 

rullstolsbälten och liknande utan den enskildes samtycke. 

Jag vill i min studie undersöka hur personal på vård och omsorgsboende för personer med 

demenssjukdom pratar om begränsningsåtgärder och vad det är för något. Men också hur 

personal talar om och när begränsningsåtgärder används eller om det ens bör användas. 

Intervjutillfället kommer att ta ca 45 minuter och du kan när helst avbryta intervjun då din 

medverkan är frivillig. Under intervjutillfället kommer jag att spela in samtalet som jag sedan 

kommer att radera efter det att jag är färdig med uppsatsen. Du kommer vara helt anonym i 

min uppsats och som läsare kommer man inte kunna identifiera vem som sagt vad bortsett 

från min handledare och examinator som har rätt att tillgå mitt intervjumaterial. Dock 

kommer du själv kunna känna igen citat som du själv sagt.  

Du kan kontakta mig efteråt om det är något du vill lägga till eller ta bort av intervjun, men då 

måste detta ske senast den 15 maj 2015 då inga ändringar kan göras efter att uppsatsen är 

inlämnad för examination. 

Alla deltagare kan vid önskemål få ta del av den färdigställda uppsatsen. Den färdigställda 

uppsatsen kan komma att publiceras på DiVA Portalen.  

 

Tack för din medverkan!  

Elinor Tåli 

E-post: XXX 

Tel: 073-XXX XXX 

  

mailto:elinortalisopis@gmail.com
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Bilaga 2 
Alla personer och situationer är påhittade. Utgå från att alla personer som beskrivs bor på 

särskilda boenden för personer med demenssjukdom och att alla är ganska långt gångna i sin 

sjukdom. 

Vinjett 1 

Agda, 78 år med Alzheimers sjukdom bor på ett särskilt boende för personer med 

demenssjukdom. Agdas närminne är kraftigt nedsatt och hon känner inte igen personalen. 

Agda tror att hon är 35 år och måste laga middag till familjen och hämta sina barn som 

besöker hennes syster. Personalen försöker avleda Agda med kaffe, från att lämna 

avdelningen. Agda blir mer och mer aggressiv och upprörd över att personalen inte förstår att 

hon faktiskt måste gå.  

Hur gör ni i en sådan situation? 

Finns det några åtgärder att vidta för att Agda ska lugna ned sig? 

Vad kan man som personal göra för att Agda ska bli avledd? 

 

Vinjett 2 

Pelle, 89 år gammal med demens UNS (utan närmare specifikation). Pelle sitter i rullstol då 

han tidigare under året har brutit höften vid ett fall. Pelle glömmer bort att han inte kan gå och 

försöker hela tiden resa sig upp. När han gör det ramlar han igen.  

Hur hanterar ni en sådan situation?  

Vilka lösningar ser ni på problemen som kan uppstå? 

Hur kan man förhindra att Pelle ramlar?  

Varför tror ni att Pelle vill resa sig upp, trots att han inte kan gå? Hur kan man förebygga fall i 
Pelles situation? 

 

Vinjett 3 

Klara, 76 år har Alzheimers sjukdom. Klara har mycket nedsatt hörsel och syn. Vid tidigare 

tillfällen har Klara ramlat då hon inte ser vart hon går samt att hon ibland inte hittar sin 

rollator eller ser vart den är. Klara använder rollator när hon går och det finns en stor fallrisk 

om hon går ensam, på grund av sin nedsatta syn. På kvällarna är Klara väldigt orolig och 

vandrar runt mycket på avdelningen. Klarar har sänggrindar uppdragna på sängen, då hon av 
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egen kraft inte orkar klättra över dem. Klara visar dock tydligt att hon inte vill ha 

sänggrindarna uppdragna. 

Hur gör ni för att Klara ska känna sig trygg i sin säng? 

Finns det något man kan göra förebyggande för att Klara ska kunna ligga kvar i sängen utan 

grindar?  

Hur resonerar ni kring sänggrindarna? 

 

Vinjett 4 

Saga 98 år, har Alzheimers sjukdom. Hon sitter i rullstol på grund av att hon fått ett ben 

amputerat. Sagas dotter, till lika god man, tycker att det känns olustigt att Saga sitter i sin 

rullstol utan någon sorts bälte för att förhindra att Saga ramlar ur rullstolen. Dottern framför 

önskemål om bälte för Saga, men Saga själv säger uttryckligen nej till bälte och vill inte ha 

det.  

Kan en anhörig ge sitt samtycke till begränsningsåtgärder, trots att den äldre inte vill?  Hur 

resonerar ni kring ett sådant ärenden?  

Vinjett 5 

Kalle har tackat nej till att duscha på 4 veckor nu. Övriga brukare börjar klaga på att han 

luktar illa och att de inte vill vara i närheten av honom. Kalle blir aggressiv och utåtagerande 

när de andra påpekar att han luktar illa. Personal erbjuder Kalle dusch flera gånger per dag, 

men han säger alltid nej.  

Hur kan man hantera denna situation? 

Intervjuguide 

När jag säger ordet begränsningsåtgärd eller tvångsåtgärd, vad är det första ni tänker på då? 

Beskriv 

Vad är begränsningsåtgärder för er? Hur definierar ni begränsningsåtgärder? 

Finns det någon skillnad på skyddsåtgärder, begränsningsåtgärder och tvångsåtgärder? Vilka i 

så fall?  

Finns det några rutiner hos er gällande begränsningsåtgärder eller tvång? Hur är dom 

utformade? 
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Hur tänker ni kring samtycke?  

Är det viktigt för er att samtycke finns från den äldre personen? På vilket sätt? 

Hur kan ett samtycke se ut? 

När en äldre person inte vill vara inomhus, exempelvis nattetid, och försöker gå ut med lite 

kläder på sig, hur gör ni då?  

Finns det några situationer då begränsningsåtgärder är den enda lösningen? 

Hur kan dessa se ut?  

Finns det forum för att samtala kring begränsningsåtgärder tillsammans?  

Vad är den vanligaste orsaken till att man begränsar äldre människor tror ni?  

 

 

 

 

 

 


