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Abstrakt 

Syftet med studien är att förstå biståndshandläggares upplevelser i deras yrkesprofession när 

det kommer till personer med en demenssjukdom. För att få en djupgående bild om ämnet var 

kvalitativ metod bäst lämpad med en hermeneutistiskt vetenskaplig ansats. Semistrukturerade 

intervjuer gjordes med sex biståndshandläggare med en erfarenhet på minst två år, i tre olika 

kommuner i Stockholms län. Vi analyserade vår insamlade empiri med hjälp av en latent 

innehållsanalys vilket resulterade i två huvudteman och sex underteman. I resultatet har vi 

jämfört vår insamlade empiri med tidigare forskning samt mot teoretiska perspektiv och 

begrepp som organisationsteori, gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme samt klientrelationen. 

Vi har kommit fram till att biståndshandläggare upplever en viss problematik med att bedöma 

omsorgsinsatser till personer med demenssjukdom. Biståndshandläggare känner ofta en 

maktlöshet i sin yrkesprofession då det saknas riktlinjer och utbildning inom området 

demens. Biståndshandläggare måste även vidga sitt handlingsutrymme för att påverka 

brukarinflytandet hos den demenssjuke.  

 

Nyckelord: Biståndshandläggare, demens, äldre, brukarinflytande, självbestämmanderätt. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vår bakgrund och problemformulering om 

biståndshandläggares upplevelser av att bedöma omsorgsinsatser till personer med 

demenssjukdom. Vidare kommer vi att presentera studiens syfte och frågeställningar. 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Vad händer när en person förlorar sin beslutsförmåga samt förmågan att utöva sin 

självbestämmanderätt? När en person behöver hjälp från samhället för att klara av vardagen 

men inte har förmågan att uttrycka sig eller inte inser ett behov av stödinsatser. Det är här 

biståndshandläggarens roll kommer in för att hjälpa demenssjuka personer för att främja 

deras rättigheter och göra deras röst hörd. Enligt Akademikerförbundet SSR (2014) finns det 

en koppling mellan socialt arbete och biståndshandläggare. Detta eftersom 

biståndshandläggare kommer i daglig kontakt med äldre som har i uppdrag av kommunens 

socialnämnd att bedöma, utreda samt besluta om insatser för äldre personer som är i behov av 

stödinsatser. Dessa insatser omsluts av det kommunala ansvaret. Socialstyrelsen (2017) 

betonar den betydelsefulla roll som biståndshandläggare har inom vårdkedjan avseende äldre 

samt den komplexitet som tillkommer i professionen. Detta eftersom Socialstyrelsen 

beskriver att behovsbedömningar gällande omsorgsinsatser för personer med demens är 

mycket invecklade. Biståndshandläggare måste i sitt arbete utgå från lagar, riktlinjer och 

principer för att samtidigt ha ett personcentrerat förhållningssätt, vilket många gånger innebär 

att etik och den juridiska kontexten kolliderar. Svenskt Demenscentrum (2018) menar att 

biståndshandläggare möter många dilemman i sitt arbete. Ett återkommande dilemma är att 

de möter demenssjuka personer som tackar nej till stödinsatser trots att det är uppenbart att de 

är i behov av hjälp. Socialstyrelsen grundar detta i att demenssjuka personer ofta förlorar sin 

sjukdomsinsikt.  

 

Enligt Statens offentliga utredning (2015:80) har en individ som inte fullt kan utöva sitt 

självbestämmande och saknar beslutsförmåga rätt till en god man eller förvaltare. Dessa 

ombud har dock inte genomgripande behörigheter när det kommer till angelägenheter av mer 

personlig karaktär. De kan exempelvis inte samtycka till exekutiva ingrepp utan de hjälper till 

med ekonomiska och rättsliga frågor. De kan alltså inte tvinga en person till ett 

demensboende eller till stödinsatser. Akademikerförbundet (2014) strävar efter bättre villkor 
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och förutsättningar för biståndshandläggare eftersom det tillkommer svårigheter i arbetet. 

Dessa svårigheter leder till att de äldres behov inte blir tillgodosedda. Den enskilde drabbas 

på grund av brister inom äldreomsorgen. Akademikerförbundet har ett helhetsperspektiv där 

bättre förutsättningar och villkor för biståndshandläggare leder till att äldres rättigheter och 

behov blir enklare att tillgodose.  

 

En viktig princip inom Sveriges vård- och omsorg är människans rätt till självbestämmande. 

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet där brukarens inflytande och självbestämmanderätt är 

grundläggande. Det är även en fundamental beståndsdel i grundlagen (Socialstyrelsen, 2017). 

Nordh och Nedlund (2017) hävdar att biståndshandläggare kan uppleva problematik när det 

kommer till att få ett samtycke och innebörden av det, då det uppstår svårigheter med 

utredning och att erbjuda insatser till personer med demens. Detta innebär att 

biståndshandläggare i praktiken ibland försöker slingra sig runt kravet på samtycke. De kan 

exempelvis vända sig till anhöriga eller ge missvisande information om de erbjudna 

insatserna enbart för att få den demenssjuke personens underskrift. Enligt Socialstyrelsen 

(2017) behöver en biståndshandläggare i sitt yrke alltid ta hänsyn till individens 

självbestämmanderätt och samtidigt beakta om personen kan ha försämrad kognitiv förmåga. 

Som biståndshandläggare krävs det därför kunskap och en grundläggande förståelse för vad 

demenssjukdom innebär och hur det drabbar en person och dess anhöriga. Det krävs ett 

samtycke från den demenssjuke personen för att biståndshandläggaren ska kunna utreda och 

erbjuda insatserna. Det kan alltså inte vidtas åtgärder mot en persons vilja eftersom det inte 

finns några begränsnings- och tvångsåtgärder inom professionen. I undantagsfall, mycket 

sällan kan det komma att handla om nödrätt och då ingriper chefsläkare med ett intyg om 

LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128). 

 

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för omsorg om personer med 

demenssjukdom. Det är en modell som ska fungera som ett verktyg och informationsmaterial 

för hur organisationer ska arbeta kring området. Den utvecklas kontinuerligt av 

socialstyrelsen för en ökad kvalité och för att främja socialomsorgen mer jämlikt. Modellen 

används även för att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder. Resurser arrangeras till 

svenskt demenscentrum för att skapa omfattande informations- och utbildningsmaterial för att 

sprida kunskap och inspiration om demens. Arbetet med denna modell och nationella strategi 

i arbetet med demenssjuka finns idag tillgänglig och ska användas av personal inom vård-och 

omsorg (Socialdepartementet, 2018). 
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Enligt Svenskt Demenscentrum (2014) kallas demens även för en anhörigsjukdom då 

anhöriga och närstående utsätts för påfrestningar vilken i sin tur kan leda till psykiska samt 

fysiska problem. Demenssjukdomar kan innebära stora personlighetsförändringar för den 

drabbade. Det är viktigt att belysa vikten av de anhörigas tillstånd för att de ska få stöd och 

vägledning. Rätt kunskap om demenssjukdom hos anhöriga är väsentlig. Dels för att hjälpa 

dem att förstå vad som händer samt för att biståndshandläggarnas handläggningsprocess ska 

kunna underlättas, då anhöriga kan användas som en resurs. 

 

Demens räknas idag som en global folksjukdom där den största riskfaktorn är ålder. En 

demenssjukdom förorsakar nedsatt förmåga till abstrakt tänkande och nedsatt beslutsförmåga. 

Till sjukdomsbilden hör även personlighetsförändringar, depression, aggression samt oro. Det 

finns idag inget botemedel för demens, utan enbart bromsmedicin (Svenskt Demenscentrum, 

2018). Forskning visar att Sverige har cirka 130 000 - 150 000 personer med demens idag. 

Uppskattningsvis insjuknar cirka 20 000 - 25 000 personer i en demenssjukdom varje år. 

Demens förväntas uppnå en kraftig ökning efter år 2020 då en stor del av befolkningen som 

föddes på 1940-talet når upp till en hög ålder (Socialstyrelsen, 2017). Många tror att demens 

är en naturlig del av åldrandet men så är inte fallet. Det orsakas av skador på hjärnan eller på 

grund av sjukdomar. Alkoholmissbruk, B12-brist och stress är bland annat några exempel på 

sjukdomstillstånd som kan leda till en demenssjukdom (Svenskt Demenscentrum, 2018). 

  

I denna studie vill vi studera biståndshandläggares upplevelser och de svårigheter som 

uppstår med att bedöma omsorgsinsatser till personer med demenssjukdom. 

Demensdiagnoser är något som ökar i drastisk fart och vi vill med denna studie öka 

förståelsen kring hur biståndshandläggare resonerar kring eventuella dilemman och problem i 

utredningar gällande personer med demenssjukdom. Resultatet från vår studie skulle kunna 

underlätta i bedömningar för biståndshandläggare som kommer i kontakt med demenssjuka 

personer i sin yrkesprofession. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera biståndshandläggarens upplevelser av att bedöma 

omsorgsinsatser till personer med demenssjukdom.  
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1.3 Frågeställningar 

• Vilka eventuella problem och dilemman möter biståndshandläggaren i sin 

yrkesprofession? 

• Vilka verktyg och metoder har biståndshandläggare för att bemöta personer med 

demens? 

• Hur möjliggör biståndshandläggare brukarinflytandet hos en klient med demens? 
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2. Forsknings- och kunskapsläget- Biståndshandläggning vid äldre med 

demenssjukdom 

I detta avsnitt kommer vi att presentera forskning- och kunskapsläget om 

biståndshandläggares syn på handläggning utifrån tidigare forskning. Vilket inflytande de 

äldre har med en demenssjukdom och vilka dilemman som kan uppstå i samband med 

handläggning.  

2.1 Dilemman som biståndshandläggare möter 

Nordh och Nedlunds (2017) forskning visar att biståndshandläggare ständigt möter olika 

dilemman. De känner ofta att de står inför ett val mellan att balansera individens behov med 

de lagar och riktlinjer som finns. I Sverige är det på kommunens ansvar att bedöma 

omsorgsinsatser till äldre, det vill säga personer över 65 år. Biståndshandläggare utgår alltid 

från Socialtjänstlagen (SFS: 2001:453) i bedömningar där individens självbestämmande och 

integritet alltid ska beaktas. Kommunen har ansvar över att alla medborgare får det stöd och 

hjälp som de behöver genom biståndet erhålla skälig levnadsnivå. Den äldres värdegrund ska 

främjas för att den äldre ska känna gott välbefinnande samt få leva ett värdigt liv. Nordh och 

Nedlund (2017) menar att många biståndshandläggare möter oklarheter vid 

handläggningsprocessen kopplat till demens. Detta beror på att den demenssjuke inte har 

förmåga att uttrycka sig, då de ofta har kommunikativa samt kognitiva svårigheter. Nordh 

(2016) menar att det också finns en stigmatisering kring demenssjuka personer eftersom de 

anses som en belastning för samhället då det krävs mycket resurser från staten. Nordh hävdar 

även att anhöriga i deras omgivning känner ett tungt ansvar. Studien visar att dessa delar 

tillsammans skapar en konstruktion där demenssjuka blir en “börda” och anses vara ett socialt 

problem. 

 

Österholm och Hydéns (2016) forskning visar svårigheter som uppstår i kommunikationen 

mellan biståndshandläggare, den demenssjuke samt dennes anhöriga. Forskningen baseras på 

bedömningssamtal mellan olika familjer där resultatet utmynnar i olika svar. Svaren varierade 

beroende på den grad av inflytande och delaktighet familjemedlemmarna har i den 

demenssjukes liv. Forskningen visade att varje bedömningssamtal var unikt då de som deltog 

var i olika stadier i sin demens, vilket bidrog till olika konsekvenser. Resultatet visade att 

anhöriga var en bidragande faktor till hur mötet utspelade sig. Detta beroende på kvaliteteten 

på relationen till den demenssjuke och hur mycket plats anhöriga valde att ta under samtalen. 

Vidare visar studien att biståndshandläggare måste ge utrymme för individens sätt att 
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kommunicera. Det är väsentligt för att brukaren ska fullfölja sin förmåga till att påverka sina 

insatser. Biståndshandläggare tar ofta initiativet till att ingripa för snabbt. De vidtar istället 

åtgärder genom att ta hjälp av anhöriga för att minimera handläggningstiden eftersom den 

ofta är begränsad. Detta resulterar i ett mindre inflytande för den demenssjuke individen. 

  

Nordh och Nedlund (2017) nämner två metoder för att förenkla handläggningsprocessen. Den 

första är att vara flera biståndshandläggare vid hembesök gällande komplexa ärenden. En 

ytterligare metod är att använda sig av motiverande samtal. Nackdelen med dessa två 

metoder är att det inte finns tillräcklig tid, resurser eller utrymme. Detta då tiden för 

utredning är begränsad samt att biståndshandläggare ofta upplever en hög arbetsbelastning. 

Nordh och Nedlund menar att ett utav de svåraste dilemman som biståndshandläggare möter 

är utbytet av information. Biståndshandläggare tycker att det emellertid är svårt att förstå om 

individen har förstått den informationen och stödet som har erbjudits. Nordh (2016) hävdar 

att biståndshandläggares lagar och riktlinjer är tydliga men otillräckliga när det uppstår 

dilemman i arbetet eftersom att det saknas riktlinjer om hur dilemman ska hanteras. Där 

måste biståndshandläggare hitta egna strategier för att lösa problemen vilket medför att de 

slingrar sig runt de riktlinjerna som finns. Nordh och Nedlunds (2017) forskning visar att 

politiken styr välfärden och biståndet utifrån ett homogent samhälle. Verkligheten speglar 

inte detta då samhället inte ser ut på ett homogent vis. De menar att som biståndshandläggare 

måste man vara en kreativ gräsrotsbyråkrat vid hanteringen av lagstiftning. 

Biståndshandläggare är duktiga på att hantera dilemman och försöker i den mån använda sitt 

handlingsutrymme. Dilemmat som kvarstår är att organisationer saknar vägledning och 

riktlinjer för att hantera dessa specifika fall, vilket försvårar handlingsutrymmet. Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) förklarar handlingsutrymme som ett växelspel där 

biståndshandläggare befinner sig mellan organisationens regelverk och i mötet med klienten. 

Handlingsutrymme skapar olika valmöjligheter som kan användas vid utredningsarbetet, det 

är upp till varje enskild biståndshandläggare att använda sig av sitt handlingsutrymme för att 

kunna anpassa stödinsatser för klienten i den aktuella situationen.  

 

Svenskt Demenscentrum (2015) menar att i de fall en person inte har möjlighet att föra fram 

ett samtycke kan biståndshandläggare och anhöriga arbeta fram ett presumtivt samtycke. 

Detta grundar sig i en hypotes om vad den demenssjuke personen hade önskat ifall personen 

var frisk. Anhöriga och biståndshandläggare arbetar utifrån denna hypotes som kan jämföras 

med att personen hade gett sitt personliga samtycke. Det presumtiva samtycket får inte 
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användas om personen uttrycker ett motstånd eller illvilja. Handlar det om större åtgärder 

som är av en mer ingripande karaktär på individen måste det ställas högre krav på det 

presumtiva samtycket. Denna form utav samtycke har dock inget stöd i svensk lagstiftning. 

 

Brodaty och Donkins (2009) forskning lägger vikt på den demenssjukes anhöriga. En anhörig 

är den som stödjer eller vårdar en närstående. Forskningen visar att anhöriga till demenssjuka 

drabbas av stress, oro och depression. Anhöriga blir osynliga patienter eftersom de ofta 

hamnar i skymundan. Dilemmat som uppstår är att de också blir drabbade av sjukdomen. Det 

bidrar till en ond cirkel, där exempelvis en make eller maka till den demenssjuke själv blir 

drabbad och sjuk och behöver stödinsatser. Ökad kunskap kring området underlättar för en 

anhörig till en person med demenssjukdom. Detta skapar en bredare förståelse för anhöriga 

om sjukdomen. Med en ökad förståelse och med ett mindre ansvar kan anhöriga ses som en 

resurs. Biståndshandläggare använder anhörigstöd som ett verktyg många gånger. Dels för att 

underlätta handläggningsprocessen samt för att hjälpa de närstående som inte förstår vad som 

händer. Brodaty och Donkins forskning visar att den demenssjuke får en ökad livskvalité när 

dennes närstående får stöd, vilket också bidrar till att anhöriga stannar kvar hos brukaren. 

2.2 Brukarinflytande 

Enligt Nordhs (2016) forskning får demenssjuka inte sin röst hörd i samma utsträckning som 

andra medborgare i såväl politiska samt sociala sammanhang. Persson och Berg (2009) visar i 

sin studie att äldres inflytande brister i välfärdssamhället vilket innebär att deras möjlighet att 

påverka sin egna situation och sitt liv minskas. Forskningen visar att äldres formella röst 

prioriteras lägre än andra grupper i samhället. 

 

Persson och Bergs (2009) forskning visar att brukarinflytande hos de äldre är begränsad. 

De kopplar äldres brukarinflytande till exit and voice som går under Hirschmans teori. Denna 

teori belyser vilka val äldre har för att påverka sitt välbefinnande i samhället. Dessa tre val 

innebär att de äldre kan avsluta att använda de offentliga tjänsterna helt, acceptans av 

situationen eller att framföra sina klagomål. Studien visar att äldre emellertid inte väljer att få 

sin röst hörd vilket leder till att de inte för fram sina klagomål, utan väljer de andra 

alternativen. Att framföra sina klagomål brukar vara den sista utvägen då de känner att de inte 

har möjlighet att påverka. Det visades även att när kritiken framfördes av de äldre var det 

oftast genom vårdpersonal och anhöriga då dessa ofta står den äldre närmast. Studien visar att 

den äldres röst inte kommer fram i samma utsträckning då det framförs via andra och den 
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äldres faktiska upplevelse inte fås fram. Persson och Berg hävdar att Sveriges alla kommuner 

har ett särskilt ansvar över att hjälpa äldre att bruka sitt eget inflytande över sina liv med stöd 

av samhället. Studien har visat att kommuner finner det mest effektivt att använda sig av 

blanketter som äldre får fylla i om de vill uttrycka sin egna åsikt. Anhöriga och vårdpersonal 

hjälper även de äldre att fylla i dessa blanketter då det anses som smidigast, vilket leder till att 

de äldres röst inte hörs på samma sätt. 

  

Nordh och Nedlund (2017) menar på att biståndshandläggarens roll är avgörande vid 

bedömningssamtal. Personer med demens kan ha svårare att uttrycka sig samt att förstå vad 

stödinsatserna innebär. Det är viktigt att biståndshandläggare är alerta under mötet och ser till 

den äldres kroppsspråk, ansiktsuttryck och andra anmärkningsbara uttryck. Varje kommun är 

skyldig att ge ut information om stödinsatser. Nordh och Nedlund förklarar ett krävande 

dilemma är utbytet av information vid bedömningssamtal. Många äldre med demenssjukdom 

har svårt att ta in och förstå information vid bedömningssamtal. Det är viktigt att det blir ett 

bra samspel från båda parter. Utbytet är viktigt för att se vilket stöd som den äldre behöver 

och för att biståndshandläggaren kan göra en så individuell bedömning som möjligt. Molony 

och Bouma (2013) hävdar att det bästa utgångsläget för ett bra arbete är att alla parter 

kommer överens och har ett bra förtroende för varandra. Det är väsentligt att det finns en bra 

och tydlig kommunikation mellan alla involverade parter. Alla parter måste försöka komma 

överens om vad som är bäst för individen inom de ramar och stödinsatser som finns. Det är 

viktigt att den äldre känner sig respekterad och värderad men även att personen känner sig 

delaktig och användbar genom att lyfta personens styrkor och framgång. 

2.3 Självbestämmanderätt och integritet 

Enligt Nordh och Nedlund (2017) har varje individ självbestämmanderätt i Sverige och varje 

person ska ses som en jämlik medborgare. Enligt Socialstyrelsen (2017) framgår det tydligt 

att det inte går att vidta insatser och åtgärder mot en individs vilja. Det är en grundläggande 

beståndsdel i Patientlagen, Socialtjänstlagen samt Hälso- och Sjukvårdslagen. Sandman och 

Kjellström (2013) menar att i enstaka fall går det att bryta detta och gå emot en persons vilja 

och självbestämmande. Det ska då handla om en nödsituation, annars har varje individ rätt att 

få leva som man önskar och så vill. Socialstyrelsen (2017) menar att samtycke av en individ 

är en förutsättning inom vård- och omsorg samt att det inte kan vidtas åtgärder mot en 

persons vilja, alltså begränsnings- och tvångsåtgärder förutom i särskilda situationer som vid 

missbruk, psykisk sjukdom eller då det gäller barn och unga som far illa. Enligt Svenskt 
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Demenscentrum (2015) har inte tvångsåtgärder stöd i svensk lag för demenssjuka personer. 

Det går därav inte att tvinga någon till ett beslut trots det möjligen anses vara det bästa. I 

undantagsfall får man vidta dessa åtgärder. Det kallas nödrätt vilket handlar om att avvärja 

någon från att skada sig själv eller andra. Den omfattas av lagen om psykiatrisk tvångsvård 

som går under sjukvården. Det är mycket sällan som denna åtgärd tillämpas på demenssjuka 

personer. 

  

Nordh (2016) menar att ansökan om hjälp måste komma från individen själv och kan inte 

göras av någon annan. Detta grundar sig i om den demenssjuke personen fortfarande har en 

god beslutsförmåga. Enligt Nedlund och Larsson (2016) har en person som inte har kapacitet 

till att göra enskilda beslut, rätt till en god man eller förvaltare. Där behoven inte kan 

tillgodoses på annat sätt. Vi finner det extra intressant och komplext att kunna konstatera att 

personer hamnar i detta så kallade ingenmansland, där personen väntar på ett beslut från 

tingsrätten och överförmyndarnämnden eller saknar en god man eller förvaltare. 

 

Nedlund och Larsson (2016) menar att det tydligt ska framgå efter en demensutredning om 

den demenssjuke inte längre är kapabel till att ta egna beslut. En god man eller förvaltare ska 

då företräda denna person i rättsliga sammanhang men även hjälpa till med ekonomi och 

stöd. God man och förvaltare har hand om den rättsliga processen och ser till att personens 

rättigheter skyddas. De har även inflytande till vilken hjälp deras huvudman, den enskilde, 

behöver. Det är viktigt att huvudmannens inflytande och önskemål bemöts. Enligt Svenskt 

Demenscentrum (2014) hjälper god man till med personliga samt ekonomiska 

angelägenheter. Det är tingsrätten som slutligen bestämmer om den enskilde är berättigad till 

en god man. Skillnaden gentemot en god man innebär att en förvaltare har ett större ansvar 

och har hand också om den enskildes egendom. En förvaltare företräder den enskilde i 

rättsliga sammanhang där den enskilde i vissa fall inte har förmåga att se till sitt bästa. För att 

få en förvaltare, som utses av överförmyndarnämnden, krävs ett läkarintyg. 

  

Enligt Socialstyrelsen (2017) trädde en ny lag i kraft juli 2017 som kommer att underlätta när 

en person blir demenssjuk och inte längre kan fatta egna beslut. Denna lag regleras i Lag om 

framtidsfullmakter (SFS: 2017:310). Det är en lag som innebär att en myndig person kan 

skriva en framtidsfullmakt. Det innebär att den enskilde kan bestämma om vem som ska ta 

hand om ens ärenden i framtiden om den enskilde inte längre kan ta hand om det själv. 

Socialstyrelsen (2017) menar att den som blir framtidsfullmäktig åt en demenssjuk person 
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kan då ansöka om bistånd för den enskilde och fatta vissa beslut, dessa åtgärder berör inte 

hälso- och sjukvård. Enligt 17 kap. Föräldrabalken (SFS: 1949:381) kan anhöriga gå in 

istället för den enskilde utan en fullmakt vilket inte kontrolleras av överförmyndarnämnden. 

Den anhöriga kan ansöka om bistånd och även företräda personen i handlingar. Den som är 

anhörig måste agera utifrån den enskildes behov och intressen. Anhöriga är inte skyldiga att 

bistå med hjälp om de inte vill, om de tackar nej regleras turordningen enligt lag och går 

vidare till annan anhörig. Finns det ingen anhörig eller om anhöriga nekar hjälp bistås 

individen med förvaltare eller god man som regleras i annan lag. Enligt Socialstyrelsen 

(2017) kan inte människan alltid förbereda sig på att införskaffa en framtidsfullmakt, då en 

sådan fullmakt görs utav en person som är beslutskapabel, kan anhöriga gå in som 

ställföreträdare som berättigas inom kompletterande regelverk inom föräldrabalken. Enligt 

Svenskt Demenscentrum (2015) kan ingen anhörig, god man eller förvaltare eller den 

framtidsfullmäktige tvinga någon person till att flytta till ett demensboende eller stödinsatser. 

Detta då all sjuk- och omsorgsinsatser i grunden bygger på frivillighet. 

2.4 Summering 

En gemensam faktor från tidigare forskning visar att det finns en kunskapslucka inom 

biståndshandläggning och de dilemman som de möter. Forskningen visar att det behövs mer 

kunskap och kompetens för biståndshandläggare eftersom de spelar en viktig roll i 

vårdkedjan (Socialstyrelsen, 2017). Demens är en folksjukdom som ökar i drastisk fart och 

biståndshandläggare behöver mer kompetens för att kunna göra individuella politiskt fattade 

beslut som ser till individens behov. Detta för att den demenssjuke ska få ett så tryggt och 

värdigt liv samt känna valfrihet och rätten till självbestämmande. Det ska vara tryggt att 

åldras och de demenssjuka ska ha möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt. 

  

Det som sammanställer tidigare forskning är att biståndshandläggare står inför ett svårt val då 

det kommer till personer med demens. Biståndshandläggare måste förhålla sig till riktlinjer 

och lagar samt till individens behov. Dilemmat som uppstår är när individen hamnar i ett 

ingenmansland där personen i fråga faller mellan stolarna. Forskning har visat att det är ett 

komplext problem där biståndshandläggare arbetar för att inkludera demenssjuka då deras 

självbestämmanderätt kommer i skymundan (Nordh & Nedlund, 2017; Persson & Berg, 

2009). 
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3. Teoretiska perspektiv 

Creswell (2013) hävdar att karaktären på teoretiska perspektiv kan se annorlunda ut beroende 

på vilken typ av kunskap studien ska leda fram till samt beroende på vilken typ av metod som 

används. Att välja teoretiska perspektiv är som att välja de glasögon som ska användas för att 

analysera, förstå och förklara det empiriska materialet och därmed besvara syfte och 

frågeställningar. Detta avsnitt kommer att presentera en teoretisk utgångspunkt som grundas i 

organisationsteori med en fördjupning inom gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymmet samt 

klientrelationen. Dessa teoretiska perspektiv och begrepp är kopplad till studiens syfte och 

frågeställningar då det handlar om hur biståndshandläggare tar ställning i sin roll som en 

gräsrotsbyråkrat. Vidare tillämpas dessa för att besvara syfte och frågeställningar genom att 

analysera, förstå och förklara det empiriska materialet. 

 3.1 Organisationsteori 

Nordh och Nedlund (2017) menar på att biståndshandläggare verkar i gränslandet mellan den 

byråkratiska myndigheten och medborgarna, där lagstiftning och organisatoriska regler 

kommer först. Norman och Schön (2005) styrker detta genom att säga att 

biståndshandläggare är representanter för en politiskt styrd byråkratisk organisation. Det som 

skapar problem för organisationen är individens individuella komplexitet som gör det 

svårhanterligt. När Johansson (2015) skriver om organisationsteori hänvisar han till Max 

Weber och den byråkratiska skolan. Dagens samhälle präglas av Webers teori och det 

utmynnar i arbetssättet på olika myndigheter idag. Äldreomsorgen är en av dem. Den 

byråkratiska skolan som Weber är upphovsman för, menar på att makt och auktoritet har en 

skillnad. Makt har en som kan förmå andra till lydnad och auktoritet och har en som frivilligt 

åtlyds. Det kan ses som att biståndshandläggare är de som besitter auktoritet och makt 

besitter organisationen, som är äldreomsorgen. Organisationsteori visar den hierarkiska 

ordningen som råder inom organisationer så som i äldreomsorgen och för 

biståndshandläggare. 

  

Johansson (2015) menar att byråkrater ska genomföra arbetet utifrån den arbetsplikt som 

yrkesrollen innefattar samt att lyda formella riktlinjer och principer som organisationen och 

arbetet tillför. Risk för konflikter reduceras genom att hänvisa till regler vilket också är en 

stor fördel med byråkrati. Teorin fungerar ytterst bra för organisationer med solid miljö där 

det finns kontroll och säkerhet. Biståndshandläggare som arbetar på en myndighet är ett bra 

exempel där denna teori inpräglats inom. Svensson, Johnsson och Lammets (2008) styrker 
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detta genom att syfta till att socialt arbete bedrivs som en organisation och därmed alltid är 

organiserad. Organisationer skiljer sig åt och finns inom olika områden och har olika 

karaktärer. Det sociala arbetet har en viss typ av karaktär och hur den utövas i praktiken kan 

skilja sig åt, beroende på vilka regler som är tillämpade och vad som görs utav vem och hur. 

  

Johansson (2015) menar att organisationsteori och den byråkratiska skolan kan stöta på 

problem om förutsättningar förändras. En komplexitet skapas när regler och riktlinjer är ett 

medel och verktyg för effektivisering för att nå målen, men blir ett mål i sig. Målet som 

äldreomsorgen har är att förse hjälpsökande med stöd. Komplexiteten innebär att regler blir 

viktigare att följa än att klienter betjänas på ett bra sätt. En organisation måste aktivt 

ifrågasätta sig själv och utvecklas i takt med samhället. Allt fler får diagnosen demens och 

därför måste äldreomsorgen ifrågasätta sig själv och utveckla utredningsarbetet för personer 

med demens framåt (Persson & Berg, 2009). 

3.2 Gräsrotsbyråkrati 

Lindelöf och Rönnbäck (2008) menar att rollen som biståndshandläggare innebär ett 

förskrivet ansvar samt en befogenhet att ta och fatta beslut vilket innebär en makt och ett stort 

inflytande. Dessutom ger socialtjänstlagen biståndshandläggare ett stort utrymme om vad de 

kan fatta beslut om. Samtidigt finns det en förväntan om att biståndshandläggare ska 

disponera över en professionell kompetens och kunskap i sin roll som myndighetsutövare. 

Dessa faktorer gör att biståndshandläggare även kallas för gräsrotsbyråkrater. 

  

Gräsrotsbyråkrater är en teoretisk inriktning av Max Webers organisationsteori. Webers teori 

anmärker den hierarkiska ordningen i en organisation som enligt Lipsky (2010) jämför med 

biståndshandläggare där de har ett uppdrag att ta emot, utreda och fatta beslut kring äldres 

ansökan om insatser. Det innebär att biståndshandläggare har angetts en specifik roll, 

gräsrotsbyråkrater. Det som utmärker en gräsrotsbyråkrat är den direkta kontakten med 

klienterna, och den handlingsfrihet som tillkommer när en biståndshandläggare tar beslut. 

Båda dessa aspekter har en central roll i professionen biståndsbedömning för äldre. Lindelöf 

och Rönnbäck (2008) menar att själva begreppet gräsrotsbyråkrati är en metafor, där den 

första delen gräs, står för närhet i detta fall äldre som ett fält och den andra delen står för 

byråkrati som nämns i den föregående presentationen om organisationsteori.   
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Biståndshandläggare har i sin organisatoriska ställning en betydelsefull samt en avgörande 

roll i förhållande till sina klienter då de har sökt sig till en myndighet för hjälp (Lindelöf & 

Rönnbeck, 2008). Lipsky (2010) menar på att gräsrotsbyråkrater står inför ett dilemma där de 

hjälpsökande kräver effektivitet och en mottaglighet, samtidigt som det finns andra 

avdelningar som menar på att hela systemet måste effektiviseras. Det som särskiljer en 

gräsrotsbyråkrat är att de har en direkt inverkan på individer eftersom det är dem som tar de 

politiskt fattade besluten. Gräsrotsbyråkrater har i många fall mycket resurser vilket resulterar 

i att de hamnar i centrum för samhällets hopp om en balansbräda mellan utgifter på en rimlig 

nivå samt tillhandahållandet av de offentliga tjänsterna med en viss kvalitet. Medborgarna 

som är hjälpsökande har ett hopp om att få hjälp genom en rättvis och effektiv behandling 

samtidigt som det finns en medvetenhet om att det tar tid och inte alltid är rättvist och 

effektivt då de är massproducerade och utgår från en skälig levnadsnivå. 

  

En gräsrotsbyråkrat som arbetar som biståndshandläggare befinner sig ofta i en kamp mellan 

en juridisk kontext och en omsorgskontext. Det uppstår ett dilemma mellan att ta hänsyn till 

individens samtycke och självbestämmanderätt och det organisatoriska regelverk som finns 

på arbetsplatsen (Evan & Harris, 2004). 

3.3 Handlingsutrymme 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) förklarar handlingsutrymme som en 

professionsfär mellan organisationens ramar och klientens intresse som socialarbetaren måste 

förhålla sig inom. Handlingsutrymme kan kallas för ett växelspel som befinner sig mellan 

organisationens regelverk och biståndshandläggaren i mötet med klienten. 

Handlingsutrymmet skapar en valmöjlighet för biståndshandläggaren att kunna göra val och 

egna bedömningar för klienten i den aktuella situationen. Biståndshandläggare måste både 

utforma ett beslut som förhåller sig till organisationens ram och regelverk. De måste också 

använda sig av sin fantasi, kunskap och kreativitet och göra ett eget övervägande för den 

aktuella situationen samt besluta insatser som möter klientens behov. Det utmynnar i att 

utöka handlingsutrymmet som i slutänden handlar om att kunna möta klientens behov. Det 

som gör handlingsutrymmet unikt är att biståndshandläggaren har möjlighet att agera mellan 

de regler som redan är befintliga och med hjälp av sin kreativitet skapa nya vägar för att 

utöka handlingsutrymmet.  
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För varje biståndshandläggare ser handlingsutrymmet olika ut. Detta beror på att varje 

biståndshandläggare utgör sina egna tolkningar vilket varierar i den kunskap som individen 

besitter samt inom vilket yrkesområde och verksamhet som denne befinner sig inom. 

Handlingsutrymmet har en given roll inom socialt arbete då det inte skulle fungera utan det. 

Varje möte med en klient är unikt och biståndshandläggare möter i sitt yrke oförutsägbara 

händelser och behovet hos klienter varierar. Därav sträcker sig inte organisationens ram och 

regelverk till alla tänkbara problem och dilemman som uppkommer (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). 

3.4 Klientrelationen 

I biståndshandläggarens arbete spelar klientrelationen en viktig roll menar Johansson (2007) 

och är en förutsättning för att fullfölja arbetet. Relationer skapas överallt, i både 

professionella som privata sammanhang. Vi knyter an till andra individer på olika plan. 

Utformningen av en arbetsrelation påverkas och utvecklas genom förväntningar som två 

parter har på varandra. Biståndshandläggare besitter de resurser som klienten behöver och det 

är genom det maktrelationer skapas. Det innebär att biståndshandläggare kan ställa krav. En 

ojämlikhet skapas beroende på klientens beroendesituation. Johansson påpekar relationen 

mellan en klient och biståndshandläggare, det vill säga den hjälpsökande och 

gräsrotsbyråkrater. Relationen skapar en yttre byråkratisk aspekt. En inre byråkratisk aspekt 

är däremot inom organisatoriska faktorer. Den yttre byråkratiska aspekten innefattar, när den 

hjälpsökande blir omvandlad till ett ärende eller klient. Klienten skapas genom en 

organisatorisk konstruktion. Konstruktionen innebär att klienten generaliseras för att arbetet 

ska bli förenklat och hanterbart inom organisationen. Förenklingen innebär att klienten blir 

placerad till en specifik kategori inom organisationen. Johansson menar att den här processen 

är väsentlig att en gräsrotsbyråkrat genomför. Klienten måste “förenklas” då organisationer 

har hand om många ärenden och biståndshandläggare kan då enklare sköta sina uppdrag. 

Dessutom effektiviseras arbetet och handläggningsprocesser blir lättare att genomföra samt 

enklare att rationalisera kontroll inom en organisation. När denna process är gjord och 

individen blivit förenklad samt tilldelad en kategori blir den en klient. Klienten blir tilldelad 

en byråkratisk identitet. Det är först nu som biståndshandläggare kan ingripa sig i ärendet och 

hjälpa klienten och dennes behov. Lindelöf och Rönnbeck (2008) menar att denna 

förvandlingsprocess där en individ blir en klient inte är en enkel process. Den bygger på den 

förutsättning där den sociala processen kräver ett mänskligt omdöme. 
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Gränsdragningen för om en individ ska definieras som en klient och vara berättigad hjälp kan 

se olika ut beroende på organisation. Äldreomsorgen har behov av både interna och externa 

gränsdragningar. Interna gränsdragningar finns inom den kommunala verksamheten. De 

externa gränsdragningarna i förhållande till andra myndigheter. Problematiken och 

komplexiteten som tillkommer gränsdragningen är när en klient tillhör fler än en myndighet 

och huvudmän. Äldreomsorgen och sjukvården är ett exempel där gränsdragningsfrågor 

uppkommer. När biståndshandläggare anser att klienten tillhör sjukvården men sjukvårdens 

anställda anser att ansvaret ligger hos äldreomsorgen (Lindelöf & Rönnbeck, 2008). 

 

I vår studie vill vi undersöka eventuella dilemman och problem som uppstår i 

biståndshandläggarrollen. Biståndshandläggare arbetar inom en organisation uppbyggd av 

lagar och regelverk. Det är viktigt att ge en förklaring till vad en organisation är och hur den 

är uppbyggd. För att förstå hur biståndshandläggare förhåller sig till de lagar och regelverk 

som finns måste en förståelse finnas för gräsrotsbyråkrati. Teorin om handlingsutrymme är 

väsentlig eftersom den skapas av biståndshandläggares förhållningssätt till lagar och 

regelverk. Vidare är teorin om klientrelationen starkt sammanknuten till både 

organisationsteori och gräsrotsbyråkrati och blir därav relevant för uppsatsen. Teorierna 

skapar tillsammans de glasögon som ska användas för att analysera, förstå och förklara det 

empiriska materialet och därmed besvara syfte och frågeställningar. 
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4. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vald vetenskapsteoretisk ansats samt vald 

forskningsdesign. Vidare kommer vi att motivera urval och datainsamlingsmetod. Vi kommer 

att beskriva hur vi har gått tillväga vid genomförande av intervjuer samt val av analysmetod  

för den insamlade empirin. Vi kommer även att beskriva metodens kvalité, trovärdighet samt 

etiska överväganden. 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Den vetenskapsteoretiska ansats som vi valt att använda oss av i denna studie är 

hermeneutiken. Hermeneutik kopplat till denna studie är av stor relevans då studien går ut på 

att tolka biståndshandläggarnas handlingar och beteenden för att se hur det förankras i 

samhället. Denna studie har en mer induktiv och teoriutvecklande karaktär. Vilket innebär att 

närma sig verklighet och observera verkligheten samt individers upplevelser för att därefter 

se vilka teorier som växer fram ur observationerna. 

  

Payne (2015) förklarar hermeneutik som läran om tolkning samt läran om förståelse. Sociala 

relationer och samhället går att förstå genom att studera hur olika grupper av individer sätter 

ord på sina upplevelser och därigenom tolkar handlingar och beteenden. Denna 

vetenskapsteoretiska ansats tar hänsyn till sammanhang och bakgrund som tolkningen är 

förankrad inom. Hermeneutiken används av forskare som vill ha svar på frågan om vad som 

visar sig samt innebörden i det som visas. Hermeneutiken är användbar parallellt till studien 

eftersom vi vill ha svar på vad som visar sig i intervjuerna och varför informanterna svarade 

som de gjorde. Thomassen (2006) hänvisar till filosofen Wilhelm Dilthey som är en av 

grundpelarna till den moderna hermeneutiken. Han menade att hermeneutik kan 

åskådliggöras i tre dimensioner; förståelse, uttryck samt upplevelser. Förklaringen till detta är 

att individen och vad det innebär att vara en individ kan studeras genom att vi människor 

upplever och känner. Dessa upplevelser kommer till ord och uttryck och de kan förstås och 

tolkas. Vi har valt denna vetenskapsteoretiska ansats för att vi genom biståndshandläggare 

vill komma åt deras egna upplevelser och erfarenheter. 

  

Ett centralt begrepp inom hermeneutiken enligt Birkler (2007) är den hermeneutiska cirkeln. 

Den handlar om förståelseprocessens cirkelrörelse. Principen är att det råder ett cirkulärt 

förhållande mellan helheten samt med det material som undersöks, det vill sägas delar av 

helheten. För en djupare förståelse för texten krävs en förståelse för alla delar av texten. 
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Helheten av texten kan bara förstås om textens alla delar kan tolkas. Sambandet mellan dessa 

två skapar en enhetlig förståelse, det vill säga den hermeneutiska cirkeln. För att en del av en 

text som skall förstås, är ett krav att texten sätts ihop med en helhet. Helheten innehåller de 

förkunskaper som vi har med oss i det empiriska arbetet som litteratur och 

erfarenhetskunskaper. Innan studien påbörjats hade vi en viss föreställning om hur det skulle 

utspela sig, att det finns en viss problematik inom biståndshandläggarrollen. Ambitionen av 

att använda den hermeneutiska cirkeln var för att få en helhet och se om en ny helhet kunde 

skapas. Hermeneutistiska kunskapsteorin söker inte efter en absolut sanning, eftersom den 

menar på att det inte finns en sådan. Förutom metoder för tolkning och förståelse handlar den 

även om villkoren kring förståelsen och dess beskrivning. Människan skapar fenomen genom 

upplevelser, texter, yttranden samt handlingar. Dessa är betydelsefulla för tolkningen 

(Thomassen, 2006).  

4.2 Forskningsdesign 

Vår valda metod är en kvalitativ studie där Levin (2015) definierar kvalitativ metodologi som 

forskning som producerar deskriptiva data så som individers egen talan samt observerbara 

beteenden. Syftet och frågeställningar i denna studie är centrala för val av metod och 

forskningsdesign. En kvalitativ metod var bäst lämpad för denna studie då valet av strategi är 

att få en djupgående förståelse. Det som preciserar den kvalitativa metodologin är att den är 

induktiv, som menas att den har en teoretisk grund i empirisk forskning. I en kvalitativ metod 

ses individer som helheter och inte utifrån variabler som betraktar sammanhang. De forskare 

som använder denna metod söker förståelse för individer utifrån dennes egna referensramar. 

Vidare beskriver Widerberg (2002) en kvalitativ studie som en karaktär av de egenskaper 

som finns, utveckling av fenomenet och med ett djupgående sätt förklara fenomenets karaktär 

och mening. Bryman (2018) beskriver tre ståndpunkter som kvalitativ forskning grundar sig 

på vilket är ett induktiv, kunskapsteoretisk samt ontologisk ståndpunkt. Bryman menar att ett 

induktivt synsätt grundas i teorin av de praktiska resultaten av forskning. Det innebär att 

insamlingen av data appliceras i en lämplig teoretisk ram. Ett kvalitativt synsätt grundar sig 

på en kunskapsteoretisk syn. Det innebär att en tyngd ligger på en djupgående förståelse av 

den sociala verkligheten med fokus på de deltagare som medverkar. Den sistnämnda är 

ontologisk som innebär att resultatet grundar sig på det sociala samspelet mellan olika 

individer i en och samma kontext. 
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4.3 Urval 

Denscombe (2016) menar att den viktigaste principen för urval är att välja träffsäkra fynd, 

personer som kan generera god kvalité och data utan att behöva spendera allt för mycket 

resurser. Urvalet väljs inte slumpmässigt utan grundas i syftet med studien. Syftet med vår 

uppsats är att studera hur biståndshandläggare upplever att bedöma omsorgsinsatser till 

personer med demenssjukdom. Vårt träffsäkra fynd i detta fall var biståndshandläggare som 

arbetar inom äldreomsorgen. Vi valde att enbart välja informanter som arbetat som 

biståndshandläggare i minst två år och med en socionomutbildning, eftersom vi vill intervjua 

biståndshandläggare som kommit i god kontakt med att arbeta med demens. Vi hade ett 

tidsspann på 45–60 minuter per intervju.  

 

Denscombe (2016) beskriver explorativa urval som förknippas med kvalitativa data och som 

används för småskalig forskning. Urvalet används för att studera ämnen som är relativt 

outforskade. Syftet med ett explorativt urval är att alstra ny information och förståelse. Våra 

frågeställningar var utformade för att kunna besvaras av biståndshandläggare som är i daglig 

kontakt med äldre demenssjuka personer. Forskningspersonerna föregicks av en 

urvalsstrategi då informanter valdes på ett målstyrt sätt i relation till vår undersökning. 

  

Det första steget i vår urvalsstrategi var att skicka ut ett godkänt informationsbrev (se bilaga 

1) till verksamhetschefer för biståndshandläggare inom äldreomsorgen i Stockholms län. Vi 

valde alla kommuner i Stockholm eftersom vi skulle nå ut till så många verksamhetschefer 

som möjligt. Vi valde Stockholm eftersom det är Sveriges huvudstad och som består av 

många kommuner med olika riktlinjer. Mejladresser fick vi tag i genom kommunens hemsida 

eller genom deras telefonväxel. Vårt sikte var att verksamhetschefer skulle hänvisa oss till 

sina medarbetare som var villiga att ställa upp på enskilda intervjuer. Denna strategi kan ses 

som en typ av snöbollsurval. Denscombe (2016) beskriver ett snöbollsurval där en individ 

hänvisar till en annan individ. Urvalet växer successivt genom att informanter hänvisar till 

andra. I detta fall vidarebefordrade verksamhetscheferna vårt mejl till sina medarbetare som i 

sin tur kontaktade oss och meddelade att de ville ställa upp. Vi kom i kontakt med tre stora 

kommuner i Stockholmsområdet som var frivilliga att ställa upp på våra intervjuer. Ur ett 

bekvämlighetsperspektiv valde vi att utgå från de tre kommunerna som vi fick snabb kontakt 

med. Detta på grund av ett tidspressat schema då tiden inte fanns till för att invänta svar från 

andra kommuner. Denscombe beskriver ett bekvämlighetsurval där forskare gör ett urval ur 

ett bekvämlighets perspektiv. Detta på grund av att forskare oftast har begränsade resurser 
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vilket gör det rimligt att göra på detta vis. Vi fick senare förfrågan om att intervjua sex 

biståndshandläggare från en och samma kommun. Vi valde att inte utgå från en och samma 

kommun för att vi ville få en så bred helhetsbild som möjligt, där inte alla utgår från samma 

organisation med samma riktlinjer och regler. Persson och Berg (2009) menar på att använda 

informanter från samma kommun kan medföra en risk. Risken innebär att inte kunna jämföra 

arbetssätt, jämföra liknelser och skillnader. Vi valde att inte nämna vilka kommuner vi valt 

att ha med i studien, detta eftersom vi utgår från konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Det innebär att om vi nämner kommuner kopplat till informanter så bryter vi mot 

konfidentialitetskravet. Dock nämner vi om informanterna arbetar inom samma kommun där 

resultatet indikerade på liknande svar eller om det utmynnade i olika svar. 

  

Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att val av hur många som ska delta i en studie baseras 

på hur mycket resurser en forskare har för att genomföra den. En studie av vår karaktär 

brukar vanligtvis bestå av fem till tio informanter. I dialog med handledare kom vi överens 

om att intervjua sex biståndshandläggare. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar på att 

i enlighet med studiens karaktär anses antalet personer i studien uppfylla kravet för 

trovärdighet i materialet. 

  

Här nedan kan ni se en kort sammanställning av informanternas bakgrund och upplevelser av 

deras arbetsplats. 

 

Bakgrund Astrid 

60 år 

Sara 

25 år 

Ingrid 

60 år 

Lotta 

55 år 

Vendela 

30 år 

Lovisa 

25 år 

Yrkeserfarenh

et av 

biståndshandlä

ggning 

7 år 2 år 18 år 6 år 3 år 3 år 

Trivsel Trivs 

otroligt 

bra. 

Trivs bra. Trivs 

jättebra i 

sin 

nuvarande 

kommun. 

Trivs helt 

okej. 

Trivs på 

arbetsplatse

n. 

Trivs 

generellt. 



 20 

Stöd av 

kollegor och 

chefer 

Känner ett 

bra stöd. 

Känner ett 

bra stöd av 

samtliga. 

Det är 

aldrig 

stängda 

dörrar. 

Det är 

enkelt att 

komma i 

kontakt 

med chefer 

och 

kollegor. 

Känner ett 

helt okej 

stöd av 

kollegor och 

chefer. 

Känner ett 

måttligt 

från 

kollegor 

och 

chefer. 

Arbetsbelastni

ng 

Hög 

arbetsbelas

tning. 

Arbetet är 

ojämnt 

fördelat 

vilket är 

orättvist. 

En 

biståndshandl

äggare sitter 

aldrig på 

kontoret och 

rullar 

tummarna, 

det finns 

alltid något 

att göra. 

  

Arbetsbelastn

ingen går i 

vågor. 

Arbetsbela

stning i 

perioder. 

Tomma 

stolar och 

sjukskrivin

gar som 

leder till 

hög 

arbetsbelas

tning. 

Känner att 

arbetsbelast

ningen går 

upp och ner. 

Känner 

arbetsbela

stning 

ibland, det 

går i 

vågor. 

  

Vid 

sommar 

och jul är 

det 

mycket att 

göra. 

Namn är fiktiva och ålder är inom en tioårsintervall för att anonymisera informanterna. 

4.4 Datainsamlingsmetod 

Vi ansåg att semistrukturerade intervjuer var bäst lämpade som datainsamlingsmetod då 

studien grundar sig i en kvalitativ design. Bryman (2018) beskriver semistrukturerade 

intervjuer som en metod där intervjufrågorna redan är förutbestämda men att följdfrågorna 

kan bestämmas utifrån informanternas svar. Under våra intervjuer fick alla informanter 

samma frågor men svaren och följdfrågorna kunde se olika ut beroende på vem som svarade. 

Bell (2014) förklarar även innebörden av semistrukturerade intervjuer där forskaren har en 

lista med frågor som skall besvaras, vilket vi hade i en form av en intervjuguide. Vidare 

beskriver Widerberg (2002) att intervjuguide är en hjälpguide i intervjuprocessen. Widerberg 

är positiv till kvalitativa intervjuer då mötet uppstår i direkt kontakt och syftet är att använda 

sig av det direkta mötet mellan olika individer. Under våra intervjuer uppstod unika samtal 

som åtskilde sig beroende på samtalets form. Ambitionen med intervjun var att få en ökad 

förståelse för individens enskilda upplevelser. Valet till semistrukturerade intervjuer var för 

att vi ville ställa öppna frågor som skulle kunna utmynna i olika svar. Bell (2014) menar att 

ordningen kan ändras och nya frågor kan läggas till. Vi hade en förståelse om att det inte 

kunde garanteras att innehållet blir som vi tänkt oss. Vi hade en viss föreställning sen tidigare 

då vi utgick från olika huvudteman i en intervjuguide (se bilaga 2) som vi använde oss utav. 

Utifrån dessa teman ställde vi mer konkreta frågor som biståndshandläggare fick reflektera 
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kring. Denscombe (2016) påvisar att det är viktigt att forskarna har en viss föreställning om 

aktuella kategorier innan intervjun som sedan ska framgå i innehållet. Vi lade vikt på 

biståndshandläggarnas egna uppfattningar och synsätt. May (2013) hävdar att 

semistrukturerade intervjuer med informanter, i det här fallet biståndshandläggare får en 

större frihet att utveckla sina svar. Det fanns ett utrymme för biståndshandläggarna att 

reflektera. May beskriver semistrukturerade intervjuer som ett fritt handlingsutrymme med 

frihet att ställa följdfrågor för att få ett tydligt, djupgående samt genomgripande förståelse av 

informanterna.  

4.5 Analys 

Efter genomförda intervjuer som vi har gjort med hjälp av inspelningar samt fältanteckningar 

transkriberade vi ljudinspelningarna till skrift. Denscombe (2016) menar att ljudinspelning är 

viktig och relevant. Han påstår att det leder till permanent och fullständig dokumentation som 

kan kontrolleras av andra forskare. Vi som utför intervjun kan gå tillbaka för att inte gå miste 

om viktig information. Transkriberingen av inspelningarna utförde vi så ordagrant som 

möjligt för att få en trogen överblick samt för att få ett exakt uttal av våra källor. 

 För att analysera det som sagts i intervjuerna och det som framkommer i transkriberingen har 

vi valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys med inriktning på det latenta 

innehållet som metod. För att komma åt det latenta innehållet gick vi först igenom det 

manifesta innehållet som var texten av vår transkribering, det vill säga helheten och det 

synliga. Graneheim och Lundman (2004) påvisar att en innehållsanalys kan göras med olika 

nivåer av det abstrakta innehållet. Antingen genom att analysera det latenta, det 

underförstådda, det vill säga det implicita innehållet som framkommer i intervjuerna. Eller en 

nivå av det abstrakta där analyseras det manifesta som är det explicita innehållet, det som 

redan är synligt. 

  

Genom den latenta innehållsanalysen har vi skapat kategoriseringar av teman och mönster 

som framkommit i transkriberingen. Det har vi gjort genom att färgkoda med olika färger för 

att få en bättre inblick i teman och mönster som vi hittat. Detta för att se utmärkande drag 

som ständigt har varit återkommande. Genom detta har vi hittat bakomliggande faktorer till 

individens upplevelser. Granheim och Lundman (2004) menar att en latent innehållsanalys 

skapar en förutsättning till att hitta viktiga aspekter som bidrar till studiens resultat. För att 

förstå de olika delarna, för att få en helhet, måste det sättas in i ett sammanhang.  
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För att informanternas yttrande ska bli så korrekta som möjligt har vi valt att använda oss av 

direkta citat ur transkriberingen. Det blir ett minskat missförstånd i intervjuernas 

sammanhang eftersom vi spelade in intervjuerna, antecknade och transkriberade. Vi hade 

dock en självinsikt att tolkning alltid skapas utifrån ens egna förhållningssätt och värderingar. 

Det är viktigt att forskare har en medvetenhet kring att tolkning alltid görs och att det inte 

alltid stämmer överens med vad informanterna menade (Denscombe, 2016). 

  

Analysen bidrog till en fördjupning i vad som har sagts av biståndshandläggare i deras 

intervjuer och som frambringat en möjlighet att ta delar av kontexten som vidare skapat ett 

samband. May (2013) menar att fördelen med att genomföra en latent innehållsanalys är att 

det framkommer bakomliggande budskap som tidigare har dolts som hittas i 

innehållsanalysen. Den latenta innehållsanalysen i vår studie visar att empirin urskiljer 

informanternas olika uppfattningar och upplevelser. Den visar även återkommande mönster 

samt likheter och olikheter mellan informanterna. Vi har gjort om resultatet av den latenta 

analysen till teman genom att använda oss av citaten som vi delar in i olika kategorier. Till en 

början hade vi 5 huvudteman och 11 underteman, när vi sedan analyserade med hjälp av det 

latenta kunde vi begränsa oss och hitta synonymer på våra teman och smala av teman i mer 

generella teman som representerar en större helhet. Vår ambition var att hitta teman där 

biståndshandläggare reflekterar kring deras roll som biståndshandläggare samt den 

demenssjukes självbestämmanderätt. Vi fick tillslut fram två allomfattande teman som vidare 

bygger på sex underteman. Det första huvudtemat är biståndshandläggarens roll - En fråga 

om maktlöshet med underteman, Handlingsutrymme, när en biståndshandläggare behöver 

slingra sig runt lagar och riktlinjer - Samverkan, en splittrad bild av stöd med 

samverkanspartners – Samtycke, är ett ja verkligen ett ja? Det andra huvudtemat är, när 

självbestämmanderätten går förlorad hos den demenssjuke – En känsla av hjälplöshet för 

biståndshandläggare med underteman Brukarinflytande, en utmaning för 

biståndshandläggare – Främja klientens delaktighet och frivillighet- När klienten faller 

mellan stolar och biståndshandläggaren står utan befogenhet. Dessa representerar våra 

överrubriker och underrubriker som kommer att presenteras i nästkommande avsnitt, resultat. 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Thurén (2007) redogör för begreppet reliabilitet som trovärdighet och tillförlitlighet. En god 

reliabilitet är att mätningar är precisa samt korrekt gjorda. För att öka reliabiliteten i vår 

studie valde vi att utföra arbetet på ett systematiskt samt metodiskt sätt. Det betyder att vi 
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explicit redogjort för hur vi arbetat oss fram och som lett fram till resultatet i vår uppsats. 

Intervjuerna är en viktig beståndsdel i vår studie. Kvalitén på intervjun är enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) avgörande för analysen, resultatet och dess kvalité. En viktig beståndsdel 

för kvalitén är hur intervjuerna utförs och hur de hanteras. Intervjuerna spelades in samtidigt 

som vi antecknade det som vi ansåg vara av stor betydelse för vår studie. Vidare 

transkriberade vi intervjuerna ordagrant för att inte gå miste om betydelsefulla data. Vi 

analyserade datainsamlingen genom att kategorisera det manifesta samt det latenta innehållet 

utifrån de transkriberade intervjuerna. Kvale och Brinkmann förklarar kategorisering som 

nedbrytning av text och del för del hantera de olika segmenten med nyckelord som skapar 

meningsfulla enheter som kan användas senare fram. Kategoriseringen resulterade i positiv 

reliabilitet samt en förhöjd transparens i arbetet. Det skapar även ett mindre utrymme för 

misstolkningar. 

  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att validitet i en samhällsvetenskaplig kontext innebär 

om metoden undersöker det som sägs ska undersökas. Mäts det som skall mätas? Vår uppsats 

är en kvalitativ studie med en utgångspunkt i kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Det 

innebär att fokus är riktat på informanternas tolkningar och upplevelser. Ett kritiskt 

förhållningssätt till vår uppsats var att på grund av en tidsbegränsning, utfördes totalt sex 

intervjuer. Det innebär en viss problematik och svårigheter i att få ett större helhetsperspektiv 

i biståndshandläggarens upplevelser med att bedöma omsorgsinsatser till personer med 

demenssjukdom. Detta eftersom vi utgick från endast dessa sex informanter. Dock består 

urvalet i studien av biståndshandläggare med lång erfarenhet där vi hade ett krav på minst två 

år inom yrkesrollen. Alla informanter har även en socionomutbildning. Dessa informanter 

hade relevant kunskap och kompetens för studiens syfte som ökade studiens validitet. Detta 

genom att frågeställningar besvarats genom det insamlade materialet. Thuren (2007) menar 

att det är svårt att mäta validitet i en kvalitativ studie. Forskaren måste styrka validiteten 

genom att tydligt visa vad som har undersökts samt hur en gått tillväga för att uppfylla det. Vi 

har genom vår metod samt latenta innehållsanalys gett läsaren en god inblick om hur vi gått 

tillväga. Vi anser att vi har en validitet samt reliabilitet i mån av den tid samt med de resurser 

som vi som studenter haft inför uppsatsen. Studien har en validitet gentemot studiens analys 

och metod eftersom vi har undersökts det som vi har haft i avsikt att undersöka samt 

överensstämde metod och urval till studiens insamling av data. Därmed får empirin en hög 

generaliserbarhet. 
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4.7 Etiska överväganden 

Etiska riktlinjer och överväganden har beaktats under uppsatsens gång för att främja en god 

etik samt för att utveckla en god kvalité. Därför har vi under vår studie belyst vikten av vilka 

etiska aspekter som kan förekomma. Detta för att genomföra våra intervjuer och studie på ett 

så genomförande och ansvarsfullt sätt som möjligt. Det väsentliga är att forskningen bedrivs 

av hög kvalitet samt bidrar till nytta istället för skada.  

  

Vår studie grundar sig på fyra olika forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 

har lyft fram inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra är 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet, och konfidentialitetskravet. 

Informationskravet handlar om informanternas delaktighet och deras uppgift i studien. 

I detta krav belyses även att informanter är informerade om att deltagandet är frivilligt. I vårt 

informationsbrev (se bilaga 1) informerades informanterna om studiens syfte samt att 

medverkan var frivillig samt fick avbrytas under studiens gång utan motivering. Då vi skrev 

ut information i informationsbrevet tog vi för givet att biståndshandläggare gav sitt samtycke 

genom att svara med sin medverkan. Vi ansåg att biståndshandläggare är medvetna om vad 

ett samtycke innebär. För att säkerhetsställa detta ännu en gång frågade vi även om deras 

samtycke innan intervjuerna genomfördes och spelades in. Detta kopplade vi till 

samtyckeskravet som vi tagit hänsyn till då ett samtycke inhämtades från informanterna. 

Under studiens gång har vi tagit hänsyn till nyttjandekravet som innebär att det som sägs, 

insamlas och berörs får endast användas i studiens ändamål. Det får därmed inte utlånas i 

andra syften som ej berör studien. Nyttjandekravet handlar även om att de uppgifter som 

informanter lämnar inte får leda till negativa konsekvenser för den enskilde. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om informanten ska avidentifieras samt all 

information som lämnas ska förvaras så att ingen utomstående kan komma i kontakt med 

innehållet. Samt att inte på något sätt, ha möjlighet att identifiera informanterna. All 

information som delges är inom sekretess och omfattas av tystnadsplikt. Intervjuerna spelades 

in på våra mobiltelefoner samt gjordes anteckningar på dator vilket bara vi har tillgång till. 

Under intervjuerna informerade vi informanterna att medverkan var helt konfidentiell och 

kunde när som helst avbrytas utan några konsekvenser. 

  

Ett etiskt övervägande som vi reflekterade kring var att biståndshandläggare möjligen väljer 

att inte ställa upp på grund av studiens ämne. Ifall känsliga ämnen skulle beröras eller om 

informanterna var negativt inställda till sin organisation, skulle det möjligen kunna leda till 
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skada för informanten. Vi har därav valt att avidentifiera vilka kommuner intervjuerna 

utfördes i samt inte kopplat något citat till en enskild, utan istället till fiktiva namn. Detta på 

grund av sekretesskäl gällande klienterna samt för att identiteterna inte ska röjas. Efter att vår 

uppsats blivit examinerad kommer vi att avlägsna all transkribering och data. Informanterna 

blev även informerade om att uppsatsen kommer att skickas ut via mail till dem och även 

publiceras på DIVA portalen.  Då vi har tagit hänsyn till etiska överväganden hoppas vi att 

denna uppsats bidrar till nytta för biståndshandläggare samt ökad förståelse över detta område 

och en vidare reflektion kring deras arbete. 
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5. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens resultat utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. För att tolka resultatet kommer vi att använda oss av tidigare forskning, 

kunskapsläget samt våra utvalda teoretiska begrepp och perspektiv. Intervjuerna har inför 

detta avsnitt analyserats som presenteras i metodavsnittet. Genom det har återkommande 

mönster och kategorier uppstått, vilket lett fram till en uppdelning i två huvudteman och sex 

underteman. Dessa teman presenteras i resultatdelen som över- och underrubriker.  

5.1 Biståndshandläggarens roll - en fråga om maktlöshet 

Det är biståndshandläggarens roll att hjälpa demenssjuka personer när de behöver 

stödinsatser från samhället när de inte längre klarar av vardagen. En demenssjukdom kan leda 

till att en individ mister förmågan att uttrycka sig eller förlorar insikten om att de är i behov 

av hjälp. Biståndshandläggarens roll är att främja den demenssjukes rättigheter och bistå 

denne med stöd och insatser. Utifrån intervjuer med våra informanter var alla överens om att 

det finns svårigheter med utredningsarbetet för personer med demensdiagnos. Informanterna 

uttryckte gemensamt en begränsning i sitt arbete med demenssjuka personer som i sin tur 

leder till en känsla av maktlöshet. Citatet nedan visar vad samtliga informanter känner: 

Ingrid: ”Maktlösheten kan vara tärande ibland faktiskt, vill göra mer än vad man ibland kan.” 

 

Maktlösheten skapar även stress, oro och en hög arbetsbelastning. Arbetsbelastningen beror 

på att informanterna menar att ärenden där en person som har demenssjukdom kräver mer tid 

och resurser. Informanterna menar att socialtjänstlagen tillsammans med skälig levnadsnivå 

förutsätter ett utrymme eftersom den skapar ramar och regelverk för biståndsbeslut. 

Informanterna uttryckte inte en begränsning av att utgå från skälig levnadsnivå i sitt arbete. 

Begränsningen syftar istället på att det saknas riktlinjer gentemot demenssjuka personer på 

arbetsplatsen. Detta för att lagen och riktlinjer omfattar en generell bild av den enskildes 

individuella behov. Det medför att informanterna känner en begränsning av att 

individanpassa omsorgsinsatser för demenssjuka personer. Biståndshandläggaren som Lipsky 

(2010) menar är att gräsrotsbyråkrater styrs av lagar och riktlinjer som vägleder hur en 

biståndshandläggare ska utföra sitt arbete. Det innebär också ett förskrivet ansvar samt en 

befogenhet att ta och fatta beslut vilket innebär en makt och ett stort inflytande. Lipsky menar 

att det finns en förväntning om att gräsrotsbyråkrater ska disponera över en professionell 

kompetens och kunskap i sin roll som myndighetsutövare. Informanterna menar dock att det 
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saknas kunskap kring området demens och skulle vilja att organisationen lyfter de 

frågetecken som finns på de olika arbetsplatserna. 

  

Handlingsutrymme- När en biståndshandläggare behöver slingra sig runt lagar och 

riktlinjer 

Utifrån de riktlinjer och lagar som en organisation har, skapar organisationen en karaktär som 

visar hur stort handlingsutrymme en biståndshandläggare har i sitt arbete. 

Handlingsutrymmet förutsätter hur den professionelle väljer att arbeta utifrån det utrymme 

som existerar. Många informanter uttryckte att på grund av otillgängliga riktlinjer begränsas 

handlingsutrymmet. Många uttryckte att organisationen saknar riktlinjer för att bemöta 

personer med en demenssjukdom. Det resulterar i ett försvårat utredningsarbete som många 

informanter upplever. 

  

Vendela: “Nej vi har inga riktlinjer i förhållande till demens, förutom några enstaka utbildningar. Kan ju 

hända att jag har nån bok någonstans, men nej inte på det sättet. När jag började här fick jag två 

handböcker, ett gällande våld i nära relationer och en om missbruk. Jag hade velat ha en handbok i hur jag 

ska bemöta demenssjuka personer, för det är svårt tycker jag.” 

  

Citatet belyser vad många informanter upplever med de riktlinjer som de har att förhålla sig 

inom. Det finns inga direkta riktlinjer för hur en ska hantera komplexa ärenden kopplat till 

demens. Nordh (2016) menar att ett dilemma som uppstår för biståndshandläggarens arbete 

med demens är när det inte finns direkta lagar och riktlinjer. Det innebär att 

biståndshandläggaren inte har något konkret att förhålla sig till. Biståndshandläggaren måste 

därför arbeta utifrån egna värderingar och egna strategier för att lösa problem. Nordh menar 

att det medför att biståndshandläggare slingrar sig runt de riktlinjer som finns. Lipsky (2010) 

påvisar dock att det är grundläggande för en gräsrotsbyråkrat att förhålla sig till 

organisationen och dess ramar och riktlinjer. Den byråkratiska organisationen bör enligt 

Lipsky ha en tydlig och korrekt struktur. När det brister i riktlinjer och ramverk påverkar det 

medborgarna som är hjälpsökande. Det blir inte en rättvis och effektiv behandling om 

gräsrotsbyråkrater inte har riktlinjer och ramverk att utgå ifrån. Det sätter även 

gräsrotsbyråkrater i en position där det finns en förväntan på att biståndshandläggare ska 

disponera över en professionell kompetens och kunskap i sin roll som myndighetsutövare, 

vilket de inte kan om inte tillgängliga riktlinjer finns.  

  

Handlingsutrymmet begränsas också genom att det idag inte finns tvångsåtgärder inom 

äldreomsorgen, som biståndshandläggare kan använda sig utav. Vid extrema fall används 
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lagen om psykiatrisk tvångsvård. Den kan endast tillämpas av en chefsöverläkare. Många 

informanter uttryckte att det skulle behövas en lagstiftning om en tvångsåtgärd gentemot 

demenssjuka personer. Detta endast vid extrema fall som när de gör skada för sig själva och 

andra. 

  
Lotta: - ”Ja, hmm. Det är ju LPT som finns idag men det saknas något som vi kan använda oss av. Det 

skulle behövas ibland. Det finns ju ingen mitt emellan… för ibland springer dom ju ut och försvinner, ofta 

blir dom ju hittad av polisen. Ska det verkligen vara meningen så…?” 

  

Citatet ovan belyser att det inte finns begränsning- och tvångsåtgärder inom äldreomsorgen. 

Många informanter förklarar att de använder sig av andra insatser och skapar nödlösningar 

när det i själva verket skulle behövas tvångsåtgärder. Nordh (2016) menar att 

biståndshandläggare måste vara kreativa i sin yrkesprofession. De kan hantera dilemman 

genom att använda sitt handlingsutrymme för att individanpassa stödinsatser för klienten, 

som i den aktuella situationen. Under intervjuerna uttryckte en informant i en av tre 

urvalskommuner att handlingsutrymmet inte är begränsat kopplat till demens. Utan det gäller 

att vara lösningsfokuserad. Vidare framkommer det att fem av sex informanter i två av tre 

urvalskommuner känner att de har ett måttligt handlingsutrymme med en begränsning 

kopplat till demens. Detta på grund av att ärenden som innefattar en demenssjukdom oftast 

blir svårare att utreda. Citatet nedan belyser informanternas upplevelser av 

handlingsutrymme. Första citatet belyser vad en informant känner med ett stort 

handlingsutrymme. Andra citatet sammanfattar vad de andra informanterna känner vid ett 

begränsat handlingsutrymme vid ärenden kopplade till demens. 

  

Vendela: “Nej, jag tycker att man har väldigt stort handlingsutrymme. Finns ingen direkt mall. Man kan 

pussla och trixa, man lägger sitt egna lilla pussel för varje person. Insatser kan användas på olika sätt 

beroende vad som är problematiken. Men ändå funkar det.” 

  

Sara: ”Riktlinjerna är inte individanpassade, det finns många som inte passar in i ramen. Det har inte med 

verksamheten att göra utan med det svenska välfärdssystemet. Många hamnar mellan stolar. Det finns 

inget handlingsutrymme alls när det gäller demens. Jag känner mig handlingsförlamad vid vissa ärenden.” 

  

Riktlinjer som idag tillämpas på de olika arbetsplatserna tillgodoser inte individens behov, 

speciellt inte för personer med demens. Insatserna som finns tillgängliga är övergripande och 

genomsyrar inte den enskilde. Johansson (2015) trycker på vikten av organisationsteori och 

att det är viktigt med tydliga riktlinjer på en organisation för att en byråkrat ska kunna 

genomföra arbetet utifrån den arbetsplikt som yrkesrollen innefattar. Problematik som 

uppstår för biståndshandläggarna i intervjun är att det är svårt att lyda formella riktlinjer och 

principer när det inte finns konkreta riktlinjer för demens. Det i sin tur påverkar 
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handlingsutrymmet. Johansson menar att detta är en risk för konflikter eftersom det inte finns 

regler att hänvisas till, det blir en nackdel för byråkratins omdöme. Det är viktigt att 

poängtera att många informanter känner ett större handlingsutrymme när de känner sig trygga 

i sin yrkesroll.  

  

Samverkan - En splittrad bild av stöd med samverkanspartners 

En god samverkan är grundläggande för att biståndshandläggare ska kunna få en helhetsbild 

av den enskildes situation och kunna genomföra en rättvis biståndsbedömning. En 

demenssjuk har ofta kontakt med fler än en myndighet samtidigt (Socialstyrelsen, 2017). Fem 

av informanterna som var verksamma i två av de tre urvalskommunerna diskuterade att 

samverkan med andra enheter och myndigheter inte alltid är optimal. 

  

Astrid: “Det är så lätt för andra myndigheter att säga att kommunen har det yttersta ansvaret för dess 

medborgare, att vi ska ha huvudansvaret jämt. Det står i lagen klart och tydligt, att det inte fråntar andra 

huvudmän sitt ansvar. Den meningen missar alla förutom biståndshandläggare. Även våra kusiner såsom 

ekonomiskt bistånd och dylikt, de lägger det i våra knän.” 

 

Lovisa: “Vi har god samverkan eftersom vi har samverkansmöte med primärvården.” 

  

Citaten ovan visar en skildring om samverkan med andra enheter och myndigheter. Många 

informanter nämner att sjukvården ofta försöker lägga ansvaret på äldreomsorgen. En av 

informanterna som var verksamma i en av de tre urvalskommunerna kände dock en god 

samverkan med andra enheter och myndigheter. Informanten lyfter att det finns en bra 

samverkan med externa myndigheter och primärvården och att det fungerar bra. Vidare 

berättar informanten att kommunen har samverkansmöten med primärvården en gång per 

halvår för att skapa en bättre kommunikation. Informanternas svar kunde alltså i olika 

sammanhang variera beroende på vilken kommun de arbetade i. 

  

Vidare nämner många av informanterna den nya lagen om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård (SFS 2017:612). Lagen innebär ett bättre samarbete mellan 

sjukvård och socialtjänst. Problemet som många av informanterna nämner är att sjukvården 

inte tar lagen på allvar. Molony och Bouma (2013) betonar vikten av en god samverkan 

mellan olika professioner. De menar att det är viktigt för att vården för den enskilde ska bli så 

bra som möjligt. Demenssjuka har ofta en sjukdomsbild där primärvården har en bra inblick i 

den demenssjukes hälsa. Inhämtning av information behövs från olika professioner och inte 

bara från den enskilde själv. För en helhetsbild behövs hjälp från andra som kan hjälpa till att 

fylla i de tomma luckorna av viktig information som den demenssjuke inte kan återberätta 
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själv. Lindelöf och Rönnbeck (2007) menar att gränsdragningar ofta uppkommer mellan 

äldreomsorgen och sjukvården. Det skapar en komplexitet mellan biståndshandläggare och 

deras klientrelationer när den enskilde tillhör fler än en myndighet. Komplexiteten innebär att 

biståndshandläggare anser att klienten tillhör sjukvården men sjukvårdens anställda anser att 

ansvaret ligger hos äldreomsorgen. Den enskilde hamnar då i kläm eftersom ingen är villig att 

ta på sig ansvaret och klienten själv vet inte vart den tillhör. Ett återkommande uttalande från 

många informanter var precis detta. De upplever att sjukvården många gånger försöker lägga 

ansvaret på biståndshandläggare, där det i själva verket är sjukvårdens huvudansvar. 

 

Alla informanter nämnde att de har en intern samverkan med kommunernas anhörigstöd. 

Anhörigstödet vänder sig i första hand till anhöriga till personer med demenssjukdom. 

Biståndshandläggare kan dock också ta hjälp av dem och använda dem vid komplexa ärenden 

kopplade till demens. Informanterna förklarade att anhörigstödet blir som ett verktyg och 

metod för att hjälpa den enskilde. Informanterna uttryckte att anhörigkonsulenterna besitter 

en högre kompetens gällande demens. Därför blir samverkan med den interna professionen 

ett komplement till en biståndsbedömning. En av informanterna som var verksam i en av de 

tre urvalskommuner berättade att det också finns en samverkan med ett internt demensteam 

med två Silviasjuksköterskor som innebär att de specialiserat sig på demensvård. De hjälper 

också till vid svårare ärenden kopplat till demens. Citaten nedan visar vad informanterna 

upplever med att arbeta med samverkanspartners så som demensteam och anhörigstöd. Vissa 

av informanterna känner att de saknar den kompetens som samverkanspartners besitter. 

  
Lovisa: “Dom är jätteduktiga och har specialistkompetens. Jag kan uppleva att de ibland ställer helt andra 

frågor än vad man själv kanske har tänkt på. Lite såna verktyg kan man själv sakna. “  

 
Lotta: “Vi har två styckna och dom är väldigt bra tycker jag. Ibland har vi väldigt svåra ärenden och då är 

det skönt att bolla med någon som är kunnig inom området. Det är skönt att ha med dom på hembesök, då 

kan de prata med en anhörig medans jag tar den demenssjuke åt sidan eller tvärtom. Eller bara att ringa går 

också bra, jag har glad att dom finns tillgängliga hela tiden.” 

  

Brodaty och Donkins (2009) förklarar att anhörigstöd används många gånger som ett verktyg 

för biståndshandläggare som även underlättar handläggningsprocessen. Nordh och Nedlund 

(2017) menar också att det är positivt att vara fler under ett hembesök om tid och resurserna 

finns. Många informanter nämner att de önskar att besitta samma kunskap som 

anhörigstödjare och som demensteamet. Detta för att i sitt eget arbete lättare kunna bemöta 

personer med demenssjukdom samt för att underlätta i handläggningsprocessen. Många 

informanter känner att ärenden kopplade till demens är svårare att utreda och tar längre tid. 
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Lipsky (2010) menar att biståndshandläggare har i sin organisatoriska ställning en 

betydelsefull samt en avgörande roll i förhållande till sina klientrelationer då de är 

hjälpsökande och kräver att det går fort och kräver effektivitet. Samtliga informanter belyser 

den splittrade bilden av stöd av samverkanspartner vilket de menar måste förbättras för att 

främja individens rättigheter. Biståndshandläggare måste också använda sig av anhörigstöd 

och demensteam som verktyg för att effektivisera arbetet. 

  

Samtycke- är ett ja verkligen ett ja? 

I en juridisk kontext ska ett samtycke ske skriftligt eller muntligt. Det måste finnas ett 

samtycke från den enskilde för att biståndshandläggaren ska kunna utreda och erbjuda 

insatser. Biståndshandläggare kan inte vidta åtgärder mot den enskildes vilja, även om 

personen utgör en skada för sig själv. Detta eftersom det inte finns begränsnings- och 

tvångsåtgärder inom biståndshandläggarens yrkesroll. Informanterna var överens om att det 

inte finns svårigheter för en demenssjuk att ge sitt samtycke. Svårigheterna är istället att få 

den enskilde att förstå innebörden av vad själva samtycket innebär och vad det ska användas 

till. Många informanter berättade att det svåra med samtycke är ärenden där den enskilde har 

en långt gången demenssjukdom. Nordh och Nedlund (2016) hävdar att biståndshandläggare 

upplever en problematik när det kommer till att få samtycke och innebörden av det. Det leder 

till svårigheter med att utreda och erbjuda insatser. Informanterna menar att det är svårt att 

dra gränsen där den enskilde inte längre har förmåga att ta ett beslut. Informanterna var 

överens om att det finns en viss komplexitet om ett ja verkligen betyder ett ja. Citaten nedan 

visar hur detta uttrycks av informanterna: 

  
Vendela: “Men det är ju det med ansökan också och samtycke det är ju som jag tycker stjälper mer än 

hjälper i dessa fall. Hur tar man liksom in ett samtycke mot någon som inte vet vart den är nånstans? Asså 

dom förstår ju inte.” 

  

Lovisa: “Ibland uppstår nödsituationer och om person inte vill ha hjälp får man försöka styra mer, lirka. 

Det brukar va lättare om personen är på sjukhus och inser att det är allvar. Försöka få ett ja så vi kan skicka 

iväg dem på ett korttidsboende iallafall. Det är svårt att få ett samtycke när dom inte fattar, man får ibland 

försöka flera gånger.” 

  

Citaten ovan visar de dilemman och den komplexitet som informanterna möter i sitt arbete 

med att få den enskildes samtycke. Många av informanterna upplever att det krävs mycket 

mer tid och resurser att få samtycke av en demenssjuk person eftersom de måste förklara flera 

gånger. Ibland krävs det flera möten. Detta för att det finns en osäkerhet i om den enskilde 

förstår. I slutänden är det deras uppgift att avgöra om den enskilde tagit in informationen och 
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avgör om deras ja blir tillräckligt nog. Något som vi ytterligare noterade under intervjuerna 

gällande samtycke var att presumtivt samtycke diskuterades olika hos informanterna. 

  
Lovisa: “Så finns det presumtivt samtycke som jag vet att vi har fått tillämpa ibland. Om den enskilde inte 

aktivt motsätter sig.” 

  

Vendela: “Här kan vi inte använda det för att det är bara inom sjukvården som kan använda vid livshotande 

tillstånd. Man måste ändå på något sätt få ett samtycke från personen själv.” 

  

Astrid: ”Presumtivt? Nej det är olagligt om vi inte har individens samtycke.” 

  

Informanterna gav olika svar beroende på vilken urvalskommun de tillhör i. Några utav 

informanterna visste vad det var men tyckte att det var opassande och andra ansåg att det gick 

att tillämpa i vissa ärenden. Denna form utav samtycke har dock inget stöd i svensk 

lagstiftning. Persson och Berg (2009) trycker på att äldreomsorgen måste börja ifrågasätta sig 

själv och utveckla utredningsarbetet för personer med demens. Ett par informanter uttryckte 

att utveckling kring presumtivt samtycke bör utvecklas först innan det tillämpas. Vidare 

uttryckte några utav informanterna att ett presumtivt samtycke skulle ha underlättat i 

utredningsarbetet om det skulle finnas tydligare riktlinjer.  

 

Johansson (2007) påpekar att teorin om klientrelationen baseras på att två parter anstränger 

sig för att påverka varandra. Samtycke är väsentligt för att ett förtroende ska skapas. När 

biståndshandläggaren erbjuder stödinsatser men får ett nej, kan istället ett samtycke fås för en 

annan mindre insats. Med tillfälliga insatser kan en långsiktig relation skapas som bildar ett 

förtroende. När klientrelationen etableras, då kan biståndshandläggaren tillslut möta den 

enskildes faktiska behov. 

5.2 När självbestämmanderätten går förlorad hos den demenssjuke – en känsla 

av hjälplöshet för biståndshandläggare 

De informanter vi intervjuade var alla överens om att brukarinflytande, delaktighet/ 

frivillighet samt biståndshandläggarnas hjälplöshet när individen faller mellan stolarna är 

återkommande utmaningar i biståndshandläggarens arbete. Samtliga var överens om att den 

enskilde har självbestämmanderätt och att varje möte är unikt. Citatet nedan belyser en känsla 

av hjälplöshet som samtliga informanter känner i sitt dagliga arbete med demenssjuka. 

 
Lotta: ”Det är ju inte ovanligt att dementa inte har sjukdomsinsikt, de tror att de klarar allt. Jag känner mig 

hjälplös när jag vill hjälpa men inte kan eller får.” 
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Flera av informanterna upplevde att de var svårare att arbeta med individer som var långt 

gångna i sin demenssjukdom. De upplevde då svårigheter med att få en helhetsbild av 

individens situation. Många utav informanterna berättade att det inte är ovanligt att individen 

hade behövt insatser sedan en lång tid tillbaka. Flera av informanterna upplevde att arbetet 

med de demenssjuka var lättare om de var med från början och kunde följa dem från start. 

Innan demenssjukdomen tagit över. De upplevde att en god kännedom om individens 

sjukdom och livssituation kan många gånger underlätta arbetet. Detta leder även till en ökad 

förståelse över individens önskemål. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) påvisar att 

handlingsutrymmet blir mindre begränsat om det finns en god etablerad kontakt med den 

enskilde. Biståndshandläggaren bör använda sitt eget omdöme och övervägande för den 

aktuella situationen, och som möter den en enskildes behov. 

  

Brukarinflytande-en utmaning för biståndshandläggare 

Informanterna uttryckte att de många gånger känner en frustration, de upplever många gånger 

att den demenssjuke har en helt annan uppfattning om sin situation. Den demenssjuke kan ha 

en nedsatt sjukdomsinsikt vilket innebär att personen inte ser behovet som kan ses utifrån. 

Trots en frustration över detta återkom samtliga informanter till att det är individens 

självbestämmande som är avgörande vilket måste respekteras. De uttryckte att oavsett om det 

finns en demenssjukdom i bilden så ska den demenssjuke alltid vara i fokus och bli tillfrågad 

om ens egen vilja och önskan. Det är det mest centrala, att individen får vara med och 

bestämma. 

 

Sara:’’ ...Ja, det är ju viktigt att reflektera kring sina egna åsikter, vilket man måste tänka bort ibland. Alla 

vill inte duscha. Jag kan inte anse vad jag tror att en person behöver. Vi är ju ändå där för dom. Jag måste 

sätta gränser för mig själv, även om personen är dement och saknar sjukdomsinsikt. Vi måste ju respektera 

hela människan även om den är demenssjuk. Vi kan inte köra över dem. De är precis som alla andra äldre.” 

  

Av våra intervjuer konstaterades att det finns stora utmaningar för biståndshandläggare om 

hur man arbetar för att främja individens intressen och förmåga att själv kunna fatta ett beslut. 

Detta för att många demenssjuka saknar förståelse över sin situation och har en nedsatt 

sjukdomsinsikt. Alla människor har rätt till självbestämmanderätt vilket betonas i svensk 

lagstiftning. Detta för att skydda alla människors självbestämmande och integritet, vilket 

menas att inget ska ske mot en individs vilja. Lipsky (2010) menar på att som 

gräsrotsbyråkrat innefattas ett stort ansvar där beslut ska fattas. Gräsrotsbyråkraten hamnar då 

i en maktposition med befogenhet till ett stort inflytande. Trots detta har en gräsrotsbyråkrat, 

trots sin profession, aldrig rätt att inkräkta på en persons integritet eller självbestämmanderätt. 
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Österholm och Hydén (2016) menar att som biståndshandläggare måste de ge den enskilde 

tid att påverka sitt beslut. Då den enskildes självbestämmande är grundläggande. Den 

enskilde ska alltid ha rätt till att påverka i de beslut som berör dem. 

  

Främja klientens delaktighet och frivillighet 

Samtliga informanter uttryckte att det ibland blir svårt när det kommer till demenssjuka 

personer då de ofta har nedsatt sjukdomsinsikt. Från intervjuerna medgav flera att de måste 

hitta metoder och strategier för att i den bästa möjliga mån, få den enskilde så delaktig som 

möjligt. Ofta tar det lite längre tid. För att få individen delaktig i samtal uttryckte samtliga 

biståndshandläggare att de vänder sig till individen för att i den mån få ta del av personens 

alla intryck, så som tal och kroppsspråk. Uppstår det situationer då den demenssjuke inte 

förstår, nämner informanterna att de får anpassa situationen till den enskilde i den möjligaste 

mån som går. Persson och Berg (2009) menar att äldre har ett begränsat brukarinflytande. 

Enligt studien visar det att äldre väljer att inte framföra sina klagomål, detta för att de känner 

att de inte kan påverka sin situation. Det är biståndshandläggarens uppgift att lyfta eventuella 

klagomål och framföra dem till organisationen. Som biståndshandläggare känner 

informanterna ett extra ansvar för demenssjuka som inte inser ett behov av hjälp. De vill 

deras bästa, samtidigt som de inte kan tvinga någon. Gemensamt för många informanter är 

den frustration som skapas när man vill hjälpa, men juridiskt inte kan göra det. Citaten nedan 

återspeglar den känslan som många informanter har vid ärenden med demenssjuka. 

  

Astrid: ” …Kan inte ta någon under armen, måste prova flera gånger. ….. Vid vissa fall så luras vi i alla 

fall.  Man får vända och vrida på saker. Vara kreativ och ja... luras.... Jag vill inte att galenskaper ska 

hända. Vill inte att någon ska springa runt naken på vintern...” 

  

Ingrid: ”Våra insatser är frivilliga. Jag får aldrig tvinga på och det är utmanande när man ser en person ha 

det svårt...” 

  

Informanterna uttrycker att de besitter en position där de ofta ser ett stort hjälpbehov. Där 

försöker de hitta olika metoder för att få den enskilde att ta emot hjälpen. Informanterna 

menar att det inte tillhör till ovanligheten att demenssjuka tackar nej. Detta är för att de inte 

förstår innebörden av insatserna. Många menar att det är viktigt att försöka upprepade gånger 

till rätt insats blivit inkopplad. Samtidigt lyfter informanterna att insatserna bygger på 

frivillighet. När vi ställde frågan om delaktighet var alla tydliga med att det bygger på 

individens vilja. Klientrelationen har en viktig roll menar Johansson (2007) eftersom det är en 

förutsättning för att fullfölja arbetet. Utformningen av en klientrelation påverkas och 

utvecklas genom förväntningar som två parter har på varandra. Biståndshandläggaren besitter 
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de resurser som klienten behöver och det skapar en maktrelation. Klientrelationen är viktig 

för att få klienten att känna ett förtroende och känna en trygghet. Klientrelationen mellan en 

biståndshandläggare och en demenssjuk är viktig för att utredningsarbetet blir då mer effektiv 

när relationen är god. Det blir enklare när det finns en etablerad kontakt som gör att den 

demenssjuke känner förtroende och vågar ta emot insatser. Många av informanterna uttryckte 

även att anhöriga är ett bra komplement då även de kan ge en bild av situationen vilket 

underlättar i handläggningen. Under intervjuerna nämns det att många anhöriga vill ta över 

den demenssjukes inflytande som kan försvåra utredningsarbetet. Samtidigt ska en 

biståndshandläggare beakta anhöriga som en resurs om de vill vara delaktiga och behjälpliga. 

Samtliga informanter återkommer till att det är individens delaktighet som är viktigast och att 

anhöriga ska ses som ett hjälpmedel. 

  

Vendela: “Anhöriga vill ju jättegärna ta över. De vill ibland styra samtalet. Ibland märks det anhöriga 

viskar för att de inte vill att deras mamma eller pappa ska höra. Men då förklarar jag för klienten vad det är 

vi pratar om. Men, alltså prata till personen, så att dom får berätta sin historia, sen så förstår man ju när LP-

skivan kommer igång och det är ju inget som hänger ihop. Här är det bra att anhöriga är med, som kan 

fylla i de tomluckor som finns.” 

  

Enligt Österholm och Hydén (2016) belyser de vikten av svårigheter som uppstår i 

kommunikation vilket även beror på vilken relation de anhöriga har till individen. De visar 

även på att anhöriga används som ett redskap. Anhöriga ses som en resurs men i många fall 

vill ta över. Utifrån våra intervjuer var samtliga överens om att alltid beakta individens 

delaktighet och alltid vända sig till personen det gäller. Det är viktigt att alla får komma till 

tals där även anhöriga är inkluderade och får ge sin bild av situationen, för att även underlätta 

för dem. 

 

När klienten faller mellan stolar och biståndshandläggaren står utan befogenhet 

Fem av sex informanter som var verksamma i två av de tre urvalskommuner uppgav att 

processen till att bistå god man eller förvaltare tar väldigt lång tid vilket medför att individen 

blir lidande. Gemensamt uttrycker dessa informanter att ett bättre samarbete med 

överförmyndarnämnden skulle gynna både biståndshandläggare och klienter. Vidare nämner 

två informanter från en av tre urvalskommuner en dålig kvalité på överförmyndarnämndens 

förvaltare och gode män. En informant från en av tre urvalskommuner uppgav goda 

erfarenheter av gode män och förvaltare. Informanternas svar kunde i olika sammanhang 

variera beroende vilken kommun de arbetade i. Det diskuterades på följande vis. 
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Ingrid: “Väntetiden är för lång och det är en dålig kvalité på godemän och förvaltare. De är svåra att få tag 

i och kompetensen hos dem är låg och att de har för många uppdrag.” 

 

Astrid: “Hade det funnits en god man i tid så hade det inte behövt bli så dramatiskt.” 

 

Vendela: “Har inte upplevt att det tar lång tid, inte om vi ligger på... Då brukar det gå undan.” 

  

God man och förvaltares största huvuduppgift är att främja individens rättigheter och hjälpa 

till med ekonomin. Dilemmat som många informanter menar är när den demenssjuke faller 

mellan stolar i väntan på god man eller förvaltare. Individen blir lidande eftersom den 

demenssjuke ibland saknar förmåga att främja sina rättigheter och får svårigheter att hantera 

sin ekonomi. Informanterna uppger att utredningsarbetet blir enklare att genomföra om 

klienten har en god man eller förvaltare. Detta för att de får en bättre inblick i den 

demenssjukes livssituation och kan bistå biståndshandläggare med viktig information. Enligt 

Nedlund och Larsson (2016) har en demenssjuk person som inte har förmåga över sin 

självbestämmanderätt rätt till en god man eller förvaltare. Detta eftersom de ska hjälpa 

personen och skydda individens rättigheter vilket innebär att personen inte ska bli lidande. 

Som demenssjuk har man inte den förmågan av att hantera olika delar i vardagen vilket blir 

problematiskt när gode män och förvaltare inte finns tillgängliga i den mån de behövs.  

Några utav informanterna hänvisar till att använda anhöriga om de finns tillgängliga. De 

hjälper oftast till, men inte alltid. De kan vara behjälpliga i väntan på god man. Informanterna 

menar dock att det är viktigt att inte anta att anhöriga kan hjälpa till. Citatet nedan 

sammanfattar vad informanterna tycker om samarbetet. 

  

Lovisa: ”…Men det är svårt, har man inga anhöriga blir det ju jätteknepigt. Då är det skönt att vi har gode 

män som kan hjälpa när ingen annan kan...” 

  

Brodaty och Donkin (2009) hävdar att anhöriga belastas psykiskt såväl fysiskt i samband med 

en närstående har en demenssjukdom. Många anhöriga känner ett ansvar att hjälpa till vilket 

även kan förväntas när åtgärder inom myndigheter inte fungerar fullt ut. Detta kan kopplas 

till Lipsky (2010) där han menar på att gräsrotsbyråkrater hamnar i en maktposition gentemot 

individen som hamnar i ett underläge. Biståndshandläggare måste tillgodose individens 

behov då individen som söker hjälp har ett hopp om att få den hjälpen den behöver. Samtliga 

informanter uttrycker att arbete med demens är svårt för att det ibland uppstår situationer som 

inte kan tillmötesgås. Samtliga informanter delgav att de alltid vill individernas bästa men 

kan i många fall kännas svårt när olika instanser inte fungerar.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att presentera våra egna reflektioner efter att ha genomfört vår 

studie. Syftet med denna uppsats var att studera biståndshandläggares upplevelser av att 

bedöma omsorgsinsatser till personer med demenssjukdom. Vi fastställer att våra 

frågeställningar blivit besvarade.  

6.1 Resultatdiskussion 

Vi kan konstatera att biståndshandläggare upplever problem och dilemman i sin 

yrkesprofession kopplat till demens. I resultatet framkommer det att biståndshandläggare 

saknar en viss kunskap kring demens. Den kunskap som saknas menar många är hur en de 

ska bemöta demenssjuka personer. Vi tolkar att utbildningar som finns idag inte är 

tillräckliga, vi tror att det behövs återkommande utbildningar för att skapa en kontinuitet. 

Studien visar att en större kunskap om demens skulle underlätta med att bedöma 

omsorgsinsatser till personer med demenssjukdom. Vidare framkommer det att organisationer 

saknar konkreta riktlinjer inom området, vilket är den största anledningen till varför 

biståndshandläggare känner sig begränsade. Vi hade inför vår studie haft en föreställning om 

att äldreomsorgen skulle ha en bättre vägledning för riktlinjer gällande demens. Då demens är 

ett högaktuellt ämne blev vi något förvånade över att det saknas riktlinjer tillgängliga på 

organisationer om hur biståndshandläggare ska bemöta personer med demens samt för att 

bedöma omsorgsinsatser för demenssjuka. Det finns idag nationella riktlinjer för vård och 

omsorg vid demenssjukdom som ska användas som underlag vilket inte framkommer. 

Riktlinjerna inom detta är rekommendationer om åtgärder för att arbeta med demens. Den ska 

inspirera och användas för att stärka arbetet kring utredning, stödinsatser, uppföljning samt 

användas som utbildning. Ingen av våra sex informanter uttryckte att deras organisationer 

använder sig av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom.  

 

Bristen av konkreta riktlinjer i organisationerna påverkar även handlingsutrymmet. Vi kan 

konstatera att handlingsutrymmet begränsas genom att det idag inte finns tvångsåtgärder 

inom äldreomsorgen. Biståndshandläggare saknar åtgärder för att ingripa vid extrema fall när 

den demenssjuke utgör en skada för sig själv och andra. Biståndshandläggare använder sitt 

handlingsutrymme för att skapa akuta nödlösningar vid extrema fall. Idag tillämpas lagen om 

psykiatrisk tvångsvård vid extrema nödsituationer. Problematiken som tvångslagen innefattar 

är att demenssjuka inte passar in inom ramen för hur LPT är uppbyggd. Det framkommer att 
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biståndshandläggare känner att de vill kunna vidta åtgärder som är anpassade för 

demenssjuka personer vid extrema fall. Ovanstående faktorer leder till att många 

biståndshandläggare känner en stor maktlöshet i sitt arbete med att bedöma omsorgsinsatser 

till personer med demenssjukdom. Det skapar en oro, stress och en hög arbetsbelastning. Det 

framkommer i uppsatsen att biståndshandläggare känner att ärenden kopplade till demens 

kräver mer tid och resurser än vid andra ärenden. 

 

Biståndshandläggare använder både anhörigstöd och demensteam som ett komplement i sitt 

utredningsarbete. Det framkommer att verktyg och metoder som biståndshandläggare 

använder skiljer sig beroende på vilken kommun de samverkar i. Vissa kommuner har både 

ett demensteam och anhörigstöd medan andra kommuner enbart har anhörigstöd. Vi kan 

konstatera att de som inte har ett demensteam saknar specialister inom demensvård. En likhet 

mellan samtliga kommuner är att biståndshandläggare har en strävan till att besitta samma 

kompetens som anhörigstöd och demensteam. Biståndshandläggare använder sig också av 

god man, förvaltare och anhöriga i sitt utredningsarbete. Detta för att de oftast har en bättre 

inblick i den enskildes livssituation. Resultatet visar att dessa aktörer är en bra resurs när det 

väl fungerar men kan samtidigt försvåra arbetet för en biståndshandläggare. Det krävs att 

samtliga parter har en bra kommunikation och ett bra samarbete med biståndshandläggaren 

för att det ska kunna fungera som en god resurs. Samverkan mellan myndigheter ser olika ut 

beroende på vilken kommun som biståndshandläggaren arbetar i. Resultatet visar att, trots 

lagstiftning om att stärka samarbete mellan socialtjänsten och sjukvården, brister detta många 

gånger. Biståndshandläggare menar att sjukvården, på grund av okunskap, lägger över 

mycket ansvar på äldreomsorgen vilket skapar en ond cirkel som bidrar till att den enskilde 

hamnar i kläm. 

 

Vidare kan vi konstatera att biståndshandläggare inte finner det svårt att få ett samtycke. 

Problemet grundar sig i svårigheter med att få den enskilde att förstå vad själva samtycket 

innebär. Det är biståndshandläggarens roll att förmedla om kommunens insatser och avgöra 

om den enskilde tagit in informationen och avgör om deras ja blir tillräckligt nog. Det krävs 

ett samtycke från den demenssjuke personen för att biståndshandläggaren ska kunna utreda 

och erbjuda insatserna. Det framkommer att biståndshandläggare ofta får lirka fram ett 

samtycke genom att ställa frågor på ett vis som enklare leder till ett samtycke. Vi kan 

konstatera att samtycke kan se olika ut beroende på vilken kommun det är. Presumtivt 

samtycke genererade olika svar beroende på vem vi frågade. Vi tror att detta beror på att 
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denna form utav samtycke inte har stöd i svensk lagstiftning. När det används saknas 

riktlinjer för hur det ska användas. Vi kan då tänka oss att det används utifrån ett utökat 

handlingsutrymme i avvaktan på bättre alternativ (förmyndare, god man) eller i avsaknad av 

andra åtgärder. Vi tror att ett presumtivt samtycke kan i vissa fall vara behjälpligt för 

biståndshandläggare när åtgärder måste tas för att den demenssjuke inte ska fara illa. 

Dilemmat som kan uppstå är att ett presumtivt samtycke förhindrar den enskildes 

brukarinflytande. Av tidigare forskning har vi även sett att framtidsfullmakt inte är något som 

diskuteras, detta kan delvis bero på att det är en ny lag. Vi hade föreställt oss att 

biståndshandläggare arbetar mer med denna form eftersom det finns en lagstiftning kring 

detta. Vi har dock en förståelse för att biståndshandläggare inte har kommit i kontakt med 

framtidsfullmakter eftersom att lagen fortfarande är relativt ny. 

 

Vi kan konstatera att biståndshandläggarens viktigaste uppgift enligt dem är att sätta den 

äldres behov i centrum. Det är biståndshandläggarens ansvar att påverka brukarinflytandet 

hos demenssjuka personer. En demenssjukdom försvårar individens förmåga att uttrycka sig 

samt att se sina behov på grund utav kognitiva svårigheter. Det är biståndshandläggarens roll 

att främja den demenssjukes rättigheter och bistå denne med stödinsatser i den aktuella 

situationen. Det framkommer i resultatet att biståndshandläggare hittar egna strategier och 

metoder för att främja den enskildes självbestämmanderätt. Biståndshandläggare måste se till 

den aktuella situationen och anpassa mötet på en nivå som individen kan förstå. En utmaning 

för biståndshandläggare är att åstadkomma den enskildes delaktighet och frivillighet i 

handläggningsprocessen. Utmaningen blir att biståndshandläggare känner en frustration över 

att de vill hjälpa men inte kan eftersom att självbestämmanderätten är avgörande. 

Frustration innebär också när biståndshandläggare ser att den demenssjuke är i ett stort behov 

av hjälp men inte har förmåga att se det själv och upprepade gånger tackar nej. I resultatet 

framkommer det att många känner ett extra ansvar över personen som har förlorat sin 

förmåga att se över sina behov. Biståndshandläggare måste vid dessa komplexa ärenden 

försöka ett flertal gånger tills rätt insats har blivit inkopplad. Resultatet visar att alla 

informanter var överens om att trots en person har en demenssjukdom så fråntar inte det 

makten att påverka sin livssituation. Avslutningsvis vill vi i vår resultatdiskussion lyfta det 

faktum att äldre hamnar i skymundan. Forskningen visar att äldres formella röst prioriteras 

lägre än andra grupper i samhället. Vår uppsats visar att det saknas tydliga riktlinjer kring 

bemötandet om demens som idag inte uppmärksammas och åtgärdas. Lagen och riktlinjer 

halkar efter vilket bidrar till att den äldre blir lidande. Vi anser att äldres behov prioriteras 



 40 

lägre än andra samhällsgrupper. Vi undrar varför detta inte uppmärksammats hittills? Vi 

undrar vad media hade sagt om riktlinjer saknades i en annan myndighet såsom till exempel 

enhet för barn och unga?  

6.2 Metoddiskussion 

Det kvalitativa metodvalet har skapat en möjlighet för oss att få en fördjupad förståelse över 

biståndshandläggarnas upplevelser av utredningsarbetet. Vi anser att en kvalitativ 

innehållsanalys med latent inriktning var bäst lämpad då vi ville se bakomliggande orsaker 

till biståndshandläggarens upplevelser. Inför studien hade vi i åtanke att en kvantitativ metod 

hade utmynnat i uppriktiga svar i form av frågeformulär eftersom det är mer anonymt. Det 

hade dock inte fångat upp den djupgående kontexten som vi ville få fram. Därför anser vi att 

en kvalitativ metod var bäst lämpad för vår studie. Inför studien har vi tagit del av litteratur 

för att förbereda oss inför kvalitativa intervjuer då ingen utav oss har tidigare erfarenhet. 

Detta för att förbereda oss för att få ett så innehållsrikt möte med våra informanter som 

möjligt. Vidare valde vi att ha enskilda intervjuer med biståndshandläggare för att fånga upp 

deras egna upplevelser och deras enskilda inställning till sin organisation. Då vi ville få en 

fördjupad kunskap om deras egna berättelser valde vi därför inte att ha fokusgrupper där de 

möjligen hade kunnat påverka varandra vilket skulle kunna utmynna i andra svar. Vi anser att 

vårt tillvägagångssätt till att få tag i informanter var bra då vi först kontaktade samtliga 

enhetschefer i Stockholms län. Enhetschefen skickade sedan vidare vårt informationsbrev till 

samtliga biståndshandläggare. De biståndshandläggare som ville ställa upp kunde därefter 

höra av sig till oss. Vi anser att det var en bra metod då vi inte ville att biståndshandläggare 

skulle känna sig skyldiga att medverka, ifall vi skickade ut förfrågan direkt till dem. Två 

kritiska förhållningssätt som vi har haft i åtanke är att vi hade kunnat fått en annan 

utgångspunkt om vi hade fått tid och möjlighet till att intervjua fler än sex 

biståndshandläggare i fler än tre kommuner eller om alla informanter kom från olika 

kommuner. Det hade gett oss en bredare bild och en ökad förståelse. Det har varit en 

utmaning att vid citaten inte avslöja informanternas tillhörande kommun eftersom vi inte vill 

bryta mot konfidentialitetskravet. Vi anser att det hade varit lättare om några av 

informanterna inte tillhörde samma kommun. Det som dock har varit positivt med att ha flera 

informanter från samma kommun är att det dykt upp skildringar i deras uttalande trots att de 

tillhör samma kommun, vilket har varit mycket intressant. Det andra kritiska 

förhållningssättet som vi har haft i åtanke var om vi hade haft mer fokus på begränsande 
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faktorer i lagstiftning kopplat till någon teori som hade genererat en tydligare bild och 

förståelse kring hantering av dessa begränsningar. 

  

När vi blickar tillbaka idag så är vi mycket nöjda med hur vi gått tillväga och hur vi fördelat 

arbetet sinsemellan. Vi valde att dela upp vissa delar av uppsatsens avsnitt för att 

effektivisera arbetet eftersom vi haft ett begränsat tidsspektrum. Tillsammans har vi tagit alla 

delar och gemensamt reviderat innehållet för att skapa en röd tråd genom hela uppsatsen. 

Intervjuerna genomförde vi tillsammans, likaså med transkriberingen och den latenta 

innehållsanalysen. Vi har planerat arbetet i god tid och haft ett strukturerat schema.  

6.3 Förslag på vidare forskning 

Demens förväntas uppnå en kraftig ökning kommande år. Äldre lever allt längre idag som 

påverkar den demografiska utvecklingen. Fler och fler insjuknar i en demenssjukdom och än 

så länge finns det inget botemedel. Biståndshandläggaren har en nyckelroll i vårdkedjan 

vilket innebär att forskning behöver utvecklas eftersom biståndshandläggare har en 

grundläggande roll i äldres livssituationer. Vi upplever att det saknas forskning inom 

demensområdet och hur biståndshandläggare ska bemöta demenssjuka i sitt arbete. Vi känner 

att vi stött på två kunskapsluckor efter genomförd analys och resultat. Dels är det den 

juridiska kontext gällande presumtivt samtycke där vi känner att framtida forskning kan 

undersöka om presumtivt samtycke förhindrar, hindrar eller tillför brukarinflytandet. Det 

andra som vi har i åtanke är att det idag saknas begränsnings-och tvångsåtgärder. Det skulle 

kunna undersökas hur det kan förändra och tillföra hjälp för biståndshandläggare i framtiden. 

Vi tror att framtida forskning om demens kommer att vara en spännande uppgift. Framtidens 

åldrande innebär att utvecklingen måste hänga med eftersom äldre förväntas uppnå en högre 

ålder. Samhället har ett stort ansvar att förbereda sig inför den demografiska utvecklingen.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi heter Nicky Pazoki och Josefin Kärrberg och vi är två socionomstudenter från 

Mittuniversitetet, Östersund. Vi börjar nu med vår C-uppsats där vi vill undersöka 

biståndshandläggares upplevelser med att bedöma omsorgsinsatser till personer med 

demenssjukdom. Syftet är att studera biståndshandläggares handlingsutrymme i förhållande 

till den demenssjukes självbestämmanderätt. Detta för att vi upplever en kunskapslucka inom 

forskning där biståndshandläggare hamnar i ett dilemma när oklara samtycken uppstår. För 

att uppfylla detta syfte har vi en önskan om att få utföra semistrukturerade intervjuer med 

biståndshandläggare som arbetar inom äldreomsorgen. Vi beräknar att intervjuerna kommer 

att ta ca 45–60 minuter. Vi ser gärna att du som deltar har en socionomexamen samt arbetat 

som biståndshandläggare i minst två år inom äldreomsorgen. När vi har fått ett godkännande 

av deltagarna kommer vi att under intervjuerna spela in mötet och materialet kommer därefter 

avidentifieras. Det samlade materialet och inspelningarna kommer enbart att användas i 

studiens syfte. Ljudinspelningarna kommer att raderas efter att uppsatsen blivit examinerad. 

Ni kommer att få ta del av uppsatsen efter examination, då den kommer att publiceras 

digitalt. Vi vill belysa att medverkan är frivillig och ni kan avbryta närsomhelst helt utan 

motivering. Hör gärna av er till oss via telefon eller mail vid eventuella frågor. 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Inledning: Vi vill försäkra dig om att din medverkan är frivillig och konfidentiell och du kan 

välja att avbryta ditt deltagande närsomhelst. Får vi ditt samtycke till att få spela in intervjun 

samt använda det till vår studie?  

 

Bakgrund - Hur länge har du arbetat på din arbetsplats? Vad har du för utbildning? Hur 

länge har du varit biståndshandläggare?  Har du yrkeserfarenhet inom något annat område? 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut, i korta drag? Trivs du på din arbetsplats? 

 

Arbetet: Upplever du arbetsbelastning på din arbetsplats? Får du stöd vid svårare utredningar 

av kollegor och chefer? Har ni handledning kring svåra fall? Vilka verktyg och metoder 

använder du i ditt arbete vid demens? Vad har organisationen för riktlinjer vid arbetet med 

demens? Handlingsutrymme, hur bred är den på din arbetsplats och hur använder du den? 

 

Brukarinflytande, självbestämmande: Hur arbetar du för att möjliggöra individens 

frivillighet dvs. dennes delaktighet och inflytande i utredningar? Finns det riktlinjer om 

anhöriga försöker ta över i ett ärende? Vart drar du gränsen om den demenssjuke kan fatta ett 

eget beslut eller inte? Vad har ni för riktlinjer om den demenssjuke inte kan fatta ett eget 

beslut? Nödrätt används vid undantagsfall, vid svårt demenssjuka personer. När personen är 

en fara för sig själv och andra. Där en läkare intygar om LPT, lagen om psykiatrisk 

tvångsvård. Hur ställer sig du som biståndshandläggare till den juridiska kontexten? Är detta 

medel otillräckligt eller tillräckligt? 

 

Samtycke: Hur hanteras arbetet kring oklara samtycken? Vad är ett fullbordat samtycke 

enligt er? Hur reflekterar du kring ditt arbete när en person inte ger sitt samtycke men ni ser 

att personen är i stort behov av hjälp? Hur går ni tillväga?  

 

Upplevelser och Dilemman: Vad tycker du är enklast respektive svårast i ditt arbete med 

demens? Vill du berätta om ett specifikt fall som du har upplevt som svårt dvs, ett dilemma.  

 

Avslutande reflektion: Tycker du att det behövs mer utbildning inom demens specifikt för er 

som arbetar inom äldreomsorgen? Vill du tillägga något som du tycker att vi har missat? 


