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This essay studies the perceived effects of different communication hindrances on the daily 

work of care managers. It begins with discussing communication hindrances as a term and 

moves on to present other researchers findings on how communication hindrances can be 

bridged and how they affect communication with personnel and care managers. This study is 

a qualitative study in which five care managers that work with elderly people have been 

interviewed. The results were analysed using terms such as paternalism, autonomy and power 

as a theoretical base.  

The study concluded that care managers perceived communication barriers, such as hearing 

impairment and dementia among others, as something present in their daily work life and not 

something out of the ordinary in their profession. It was found that several of the care 

managers had used communication aids however some felt that they were unnecessary or the 

elderly’s responsibility to provide in case such measures/methods should be needed. Often it 

is relatives who stand as a bridge to communication with the elderly and are a great aid in the 

care application. However they can be a hindrance to the communication if their paternalistic 

tendencies lead them to take over. This can be a great challenge to the care managers as they 

try to get the elderly involved in the process in spite of communication hindrances. 
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Inledning 

Inspektionen för vård och omsorg (2014) (IVO) har uppmärksammat att det finns brister med 

kommunikationen i sjukvården och att detta är ett problem. Även Sveriges kommuner och 

landsting (SKL 2011) kritiserar kommunikationen mellan professionella och brukare och ger 

förslag till bättre kommunikation. Kommunikationshinder mellan biståndshandläggaren och 

brukaren är en vanlig förekommande händelse (Heine & Browning 2004).  Många äldre 

personer får funktionshinder eller sjukdomar under livet som kan påverka förmågan att 

kommunicera. Kommunikation är viktigt i det dagliga livet men också i utredningar. I en 

biståndsutredning ska individen stå i centrum och vara delaktig i utredningsprocessen. 

Kommunikation är nyckeln till delaktighet (Larsson 2005). Ofta anses personer med 

funktionsnedsättningar, eller äldre i behov av hjälp, som inkapabla att ta ansvar för sina val 

eller förstå sitt eget bästa, i vilket fall hen kan hamna i en paternalistisk situation där 

handläggare/vårdtagares anhöriga tolkar den äldres behov och den äldres rätt till 

självbestämmande åsidosätts (Roos 2010).   

Enligt en artikel i Aging & Society är försämrad hörsel den tredje mest förekommande 

kroniska sjukdomen bland äldre människor (Heine & Browning 2004). Antalet människor med 

försämrad syn eller hörsel har ökat med åren. En studie i USA från 1995 visade att en tredjedel 

av människor över 70 år hade en hörselskada (Heine & Browning 2004). En FoU studie om 

tolkanvändning hos personer med afasi (Larsson 2005) belyser den bristfälliga tillgängligheten 

av tolk för röst-, tal- och språkskadade i Sverige år 2005 med bara nio taltjänster i alla de 21 

landstingen. 

Socialstyrelsen (2017) diskuterar de olika aspekterna av brukarinflytande i praktiken och 

dess möjligheter och begränsningar. Brukarinflytandets teori är inte alltid är så lätt att omsätta 

till det verkliga livet. I en rapport (Socialstyrelsen 2017) diskuteras bland annat att det kan gälla 

personer med demens eller annan begränsning av förmågan till autonomi och att det krävs extra 

engagemang från personalen för att se till att personer får inflytande. 

Det är tydligt att kommunikation är ett viktigt tema som problematiseras inom sjukvården 

men eftersom kommunikationshinder är ett vanligt förekommande fenomen (Heine & 

Browning 2004,Willoughby 2014) är detta också är ett aktuellt tema inom äldreomsorgen. Med 

kommunikationshinder avses i denna uppsats alla faktorer/ funktionshinder som påverkar den 

enskildes förmåga att kommunicera på ett ”normalt sätt”, dvs. en kombination av verbal och 

icke-verbal kommunikation som förväntas av många i samhället. Försämrad eller förlorad 

hörsel eller syn är bland de vanligaste förekommande kommunikationshindren (Heine & 
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Browning 2004). Andra kommunikationshinder kan innebära tal-, röst och språksvårigheter 

som afasi (Larsson 2005) eller förståelsesvårigheter som kan orsakas av bland annat demens. 

Det finns ett antal studier, som jag ska diskutera senare (Willoughby 2014, Cedersund & 

Olaison 2009), som tar upp och diskuterar olika former av kommunikationsproblem inom 

äldreomsorgen. Dessa studier lägger ofta fokus på hörsel- och synskador som 

kommunikationsproblem. Även kommunikation med personer med demens och hur man kan 

optimera kommunikationen med dessa personer tas upp. Många studier fokuserar på 

kommunikation mellan brukare och hemtjänstpersonal (Heine & Browning 2004,Willoughby 

2014, Cedersund & Olaison 2009), men det finns få studier som lägger fokus på 

kommunikationsproblem mellan brukaren och biståndshandläggaren. Heine och Brownings 

(2004) studie lägger fokus på brukaren och är en kvalitativ studie om brukarens känslor och 

åsikter om kommunikationssvårigheter som de upplever i sitt dagliga liv. I resultatet 

framkommer det hur syn- och hörselförlust bland annat kan leda till depression och ångest 

eftersom det försvårar kommunikationen. Kommunikation kan därför förknippas med känslor 

av ångest och förlägenhet och undviks som konsekvens. Willoughbys (2014) studie däremot, 

som handlar om hur ålderdomshemmen i Australien hanterar behoven och kommunikationen 

med hörselskadade äldre personer, lägger fokus på personalen. I studien framkommer det att 

hörselskadade äldre ofta är socialt isolerade och personalen ofta inte vet hur man kan jobba med 

hörselskadade äldre och saknar kunskap om hjälpmedel. Kommunikationshinder är alltså ett 

viktigt tema som diskuteras mycket i sammanhang med sjukvården men inte tillräckligt mycket 

i sammanhang med äldreomsorg och biståndshandläggare.  

Nyttan av den här studien ligger i att genom kvalitativa intervjuer få en förståelse för 

biståndshandläggares tankar kring kommunikationshinder och hur de hanterar dessa under 

utredningsprocessen. Förhoppningsvis kan resultatet från studien hjälpa handläggare och andra 

professionella som kommer i kontakt med äldre med kommunikationshinder att tänka på vikten 

av brukarinflytande och fundera över sin maktposition och vilka ytterligare strategier 

biståndshandläggare kan använda för att se till att ge brukaren den största chansen till inflytande 

i utredningsprocessen. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att, genom kvalitativa intervjuer med biståndshandläggare och en analys 

utifrån begreppen brukarinflytande, autonomiprincipen och paternalism, belysa hur 

biståndshandläggare hanterar möten med personer som har kommunikationshinder i sitt dagliga 

arbete. 
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Frågeställningar 

Hur anser biståndshandläggare att utredningsprocessen och brukarinflytandet påverkas av äldre 

människors kommunikationshinder? 

Vilka strategier använder biståndshandläggare för att överbrygga de eventuella 

kommunikationshinder de möter i sitt arbete? 

 

Bakgrund 

 

Äldreomsorgen 

Äldreomsorg är ett begrepp för den organisation som befattar sig med behov av äldre. I detta 

ingår bland annat handläggare, omsorgspersonal och enhetschefer. Äldreomsorgen är oftast en 

kommunal organisation och styrs av Socialtjänstlagen. Biståndshandläggare avgör vilka 

insatser en brukare ska få med hjälp enligt Socialtjänstlagen (SoL 2001:453). Enligt 1§ 4 kapitel 

i Socialtjänstlagen ska den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 

tillgodosedda på annat sätt ha rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt (hemtjänst, avlösarservice etc.). Den enskilde 

ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker 

hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Enligt 5§ 5 kapitel i Socialtjänstlagen 

ska den äldre personen, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet 

och annan lättåtkomlig service ska ges (SoL 2001:453). Äldreomsorgen ska hjälpa äldre 

människor att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Vård- och omsorgsinsatser 

beviljas efter behov men kommunen ska lyssna på brukarens önskemål. Alla beslut och insatser 

ska följas upp och dokumenteras (Hellström & Lindblom 2015). 

 

Arbetsmodeller inom äldreomsorgen 

Det finns olika arbetsmodeller som används inom äldreomsorgen som kräver en viss grad av 

brukarinflytande och medverkan i utredningsprocessen (Socialstyrelsen 2017). Det är relevant 

att titta på dem och få en förståelse för hur de fungerar och vilka krav de ställer på 

biståndshandläggaren. Jag föreställer mig att det kan ha en påverkan på biståndshandläggares 

krav och ansträngning att se till att brukaren är delaktig i utredningsprocessen. Även vilka etiska 

riktlinjer, mål och synsätt som organisationen utgår ifrån eller strävar efter kan ha en påverkan 

på biståndshandläggarnas arbetsstrategier (Socialstyrelsen 2006). 
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ÄBIC (äldres behov i centrum) och IBIC (individens behov i centrum) är modeller efter 

vilka man kan jobba som biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Dessa modeller ger 

riktlinjer för hur man ska gå tillväga för att göra en bra utredning, följa lagen och skriva 

utredningar.  

Den enskildes roll i utredningen enligt ÄBIC och IBIC är olika vad gäller utsträckningen. 

Inom ÄBIC ska brukaren ge en beskrivning av sina behov och ska vara delaktig i 

utredningsprocessen. Inom IBIC är brukaren mycket mer involverad i utredningsprocessen. 

IBIC är utformad på ett sätt som stärker individens och anhörigas delaktighet i utredningen, 

planeringen och genomförandet av insatser och även i uppföljningar. (Socialstyrelsen 2017). 

 

AKK 

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är ett samlingsbegrepp för hjälpmedel 

och metoder för att underlätta och förbättra kommunikationen för personer med 

kommunikationshinder (Socialstyrelsen 2016). Att kommunicera är en grundläggande 

mänsklig rättighet enligt socialstyrelsen. Inte alla har möjlighet att tala och några har svårare 

med verbal eller icke-verbal kommunikation. Vissa behöver en miljö som kan anpassa sig efter 

deras behov och ger dem möjlighet att kommunicera. AKK kan innebära allt från enkla bilder 

till tekniska hjälpmedel som samtalsapparater. Att använda en tolk är också ett alternativ för 

exempelvis dövblinda och folk med talsvårigheter (Socialstyrelsen 2016). 
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Tidigare forskning 

 

I det här avsnittet sammanfattas forskning kring funktionsnedsättningar som påverkar 

kommunikationen och strategier som kan underlätta kommunikationen med personer som har 

kommunikationshinder. Den första delen syftar till att ge  läsaren en idé om vad som kan ses 

som kommunikationshinder och vilka kommunikationshinder som har undersökts i tidigare 

forskning. Andra delen av avsnittet syftar till att se vilka kommunikationsförbättringsstrategier 

som redan är kända bland professioner som kommer i kontakt med kommunikationshinder. 

 

Funktionsnedsättningar som kan påverka kommunikationen 

Det finns mycket forskning kring äldre med syn- eller hörselskador och deras 

kommunikationssvårigheter samt hur man kan förbättra/underlätta kommunikationen med dem. 

Eftersom syn- och hörselskador är vanligt förekommande bland äldre personer och de är de 

vanligaste orsakerna för dålig kommunikation, är dessa även mest diskuterade (Heine & 

Browning 2004, Willoughby 2014). 

Heine och Browning (2004) skriver i sin studie The Communication and Psychosocial 

Perceptions of Older Adults with Sensory Loss: A Qualitative Study om hur kommunikation 

och uppfattningar om äldre personer med kommunikationshinder uppfattas av äldre med 

kommunikationshinder. I studien framkommer det att både syn och hörsel är viktiga i 

kommunikationen. Syn är viktig för att läsa av ansiktsuttryck och indikationer medan hörsel är 

viktig för förståelse och tonfallsförändringar (Heine & Browning 2004). I resultatet 

framkommer det även hur syn- och hörselförlust kan leda till depression och ångest eftersom 

det försvårar kommunikationen och kommunikation förknippas med känslor av ångest och 

förlägenhet. Många äldre bestämmer sig för att dra sig tillbaka och undvika situationer där 

kommunikationen är svårare och detta hindrar dem att delta i aktiviteter. Många känner sig 

socialt isolerade, hjälplösa och beroende av andra på grund av sina kommunikationshinder. 

Deltagarna beskrev att personer utan kommunikationshinder ofta börjar ignorera dem och 

vänder sig mot andra istället och pratar om den kommunikationshindrade som om den inte var 

närvarande utan att försöka att kommunicera. 

Heine och Browning (2004) drar slutsatsen i sin studie att deltagarna var medvetna om 

andras reaktioner till och hantering av deras kommunikationshinder. Många anpassar sig till 

sina kommunikationshinder och lär sig att leva med dem. Det visades ett sammanhang mellan 
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kommunikationshinder och psykosociala problem. De menar att medvetenhet om 

kommunikationshinder och interventioner måste öka. 

I studien om Upplevelser av kommunikationshinder och erfarenheter av tolkanvändning 

hos personer med afasi forskar Inger Larsson (2005) om hur det är att leva med 

kommunikationshinder samt personers erfarenheter med att använda tolk. I resultatet framkom 

det att kommunikationshinder påverkat intervjupersonernas möten med miljön och hade som 

konsekvens social isolering, känslomässiga reaktioner, rollförändring, begränsad 

kommunikation men också strävan att bemästra miljön och delaktighet. Syftet med att använda 

tolk var enligt intervjupersonerna att bibehålla autonomi, bevara personlig integritet och 

undvika att belasta anhöriga. 

 

Kommunikationsförbättringsstrategier 

Lejuene, Steinman och Mascia (2003) diskuterar olika sätt både den hörselskadade och 

omgivningen kan anpassas för att underlätta kommunikationen för den som är hörselskadad. 

Det som föreslås är enkla lösningar. Det kan t.ex. vara att anpassa sin kommunikationsstil eller 

anpassa omgivningen och sitta i en lugn miljö. Med att anpassa omgivningen menas att man 

kan reducera bakgrundsljud från TV eller radio eller mötas i en lugn miljö istället för på en 

livlig ort. Undvika att ha ett fönster eller ljus bakom sig så att ansiktet inte ser så mörkt ut och 

det är lättare för den syn- och/eller hörselskadade att läsa ansiktsuttryck. Det kan även vara en 

god idé att ändra sittplatser så att man sitter närmast den som hör sämst och kan vara ansikte 

mot ansikte (Lejuene, Steinman & Mascia 2003). 

Med att anpassa sin kommunikationsstil menas att man pratar tydligt utan att överdriva och 

skrika. Om den hörselskadade är bekväm med närhet så kan man sitta lite närmare. Man bör 

även använda korta ord och meningar och använd pauser för att ge den andre en chans att ta in 

informationen, speciellt när de läser läppar (Lejuene, Steinman & Mascia 2003). Man kan 

repetera det man har sagt om det efterfrågas och, om det fortfarande inte kom fram, formulera 

om. Om det finns viktig information är det bra att erbjuda en alternativ format som exempelvis 

i skriftlig form med stora bokstäver. Man kan även att vara beredd att skriva ner saker som den 

hörselskadade har svårt att förstå och vara tydlig vem man är när man träffar en 

syn/hörselskadad och vara tydlig när man avslutar en konversation eller byter ämne. Man bör 

vara medveten om att försämrad hörsel/syn har inget att göra med intelligens och försöka hitta 

humor i kommunikationsavbrott. Man ska därpå tänka på att hitta den optimala tiden på dagen 

att träffa personen och undvika ett för långt möte. Den optimala tiden som föreslås är 20 
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minuter, att säkerställa att den syn/hörselskadade förstod vad du sa. Man bör även inte anta att 

nickande betyder att de förstod (Lejuene, Steinman & Mascia 2003).  

Deselle och Proctors (2000) studie Advocating for the Hard of Hearing Population: The 

Deaf People We Ignore är en kvalitativ studie om ett möte mellan en kvinna som är 

hörselskadad och en socialarbetare. Deselle och Proctor analyserar hur kommunikationen 

mellan kvinnan och socialarbetaren går till. Deselle och Proctor diskuterar hur 

integritetskränkande det var för kvinnan och hur oförskämt det kändes för den anhörige att 

socialarbetaren vände sig till den anhörige hela tiden istället för den hörselskadade kvinnan. 

Därpå föreslår de olika sätt att förbättra kommunikationen, hanteringstips för den 

hörselskadade och riktlinjer för just socialarbetare. Medvetande, tålamod och humor listas som 

de viktigaste attribut en socialarbetare ska upprätthålla under en konversation med en person 

med hörselskador. Socialarbetare måste vara medvetna om att personer med försämrad hörsel 

inte alltid meddelar när de inte förstod det som sagts och istället låtsas att de förstod. Papper 

och penna kan vara en bra och enkel resurs för att kommunicera vid behov. Deselle och Proctor 

föreslår i slutsatsen att socialarbetare ska informera sig om och använda sig av olika hjälpmedel 

och organisationer som erbjuder hjälp och stöd vid kommunikationshinder. 

Cedersund och Olaisons (2009) studie Kommunikation i livet på äldre dagar. Om 

användning av samtalsanalys i forskning om äldreomsorgens vardag väger de positiva och 

negativa aspekter av att använda samtalsanalys i forskningen av äldre och förklara varför det är 

viktigt att gå in i detalj i forskningen. Cedersund och Olaison resonerar bland annat kring olika 

stilar som används av personal när de pratar med äldre personer med demenssjukdom och hur 

vissa stilar hindrar den äldre från att kommunicera medan andra stilar är mer stödjande. Det 

som nämns som de mest förekommande stilarna är formulärstilen och den stödjande stilen. 

Andra stilar är programledarstilen och den skämtsamma stilen. För- och nackdelar av dessa 

stilar diskuteras inte men det framkommer att personalens lyssnande och stödjande bidrar till 

den äldres förmåga att vara delaktig i en konversation.  

Willoughbys (2014) studie Unpacking Barriers to Quality Care for Deaf People in 

Residential Aged Care Facilities handlar om hur ålderdomshemmen i Australien hanterar och 

kan förbättra hur de hanterar behoven och kommunikationen med hörselskadade äldre personer. 

I studien framkommer det att hörselskadade äldre ofta är socialt isolerade och personalen ofta 

inte är utbildad i hur man jobbar med hörselskadade äldre samt att de inte vet hur man kan 

använda hjälpmedel. Willoughby föreslår att en extra utbildning om dövhet/hörselförlust ska 

vara en kvalifikation när man jobbar med äldre.  
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I studierna ovan ser man ett fokus på mestadels hörselförlust som kommunikationshinder 

som undersöks i samband med äldre människor. Dessa studier lägger fokus på brukaren eller 

hemtjänstpersonalen vilket ger oss en bild av vad kommunikationshinder kan ha för effekt på 

brukaren och för att förstå varför det är så viktigt att undersöka hur andra tolkar och hanterar 

dessa situationer. 

Det framkommer i dessa studier att hur personalen beter i en konversation påverkar den 

äldres förmåga att vara delaktig i konversationen. Lejuene, Steinman och Mascia (2003) ger 

flera exempel på hur Biståndshandläggaren kan underlätta kommunikationen. Deselle och 

Proctor (2000) understryker vikten av att ger personer med kommunikationshinder möjligheten 

att vara delaktig i konversationen. En annan intressant poäng är att Willoughby (2014) föreslår 

utbildningar om kommunikationshinder för de som jobbar med äldre. Det är viktigt för studiens 

resultat att ha en idé om vilka strategier det redan finns i teorin för att kunna se om strategierna 

förekommer i resultatet och används av biståndshandläggare i praktiken.  
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Teori 

Eftersom biståndshandläggares hantering av möten med brukare som har 

kommunikationshinder undersöks, kommer resultatet från intervjuerna analyseras utifrån 

begreppen autonomi, brukarinflytande, makt och paternalism. Idén bakom valet att analysera 

utifrån dessa begrepp är att om någon har svårigheter att kommunicera kan hen ha svårare att 

förmedla sina autonoma beslut vilket kan leder till att den hamnar i en paternalistisk situation 

där någon annan för deras talan och kanske inte tar hänsyn till vad den enskilde vill. Paternalism 

och autonomi är begrepp som står i motsats till varandra samtidigt som makt är en närvarande 

faktor i alla mellanmänskliga möten. Alla valda begrepp går ihop eftersom de påverkas av 

varandra, samspelar och/eller står i motsats till varandra. De är därför bra begrepp att använda 

i analysen för att kunna undersöka och förstå alla aspekter av hur biståndshandläggare anser att 

utredningsprocessen och brukarinflytandet påverkas av äldre människors 

kommunikationshinder samt hur de hantera dessa möten.  

 

Autonomi och brukarinflytande 

Enligt Ben-Ishai (2012) är autonomi kapaciteten att bestämma över sitt liv. Autonomiprincipen 

handlar om självbestämmande och anses vara en huvudprincip inom hemtjänsten. Vårdtagaren 

ska ha rätt till självbestämmande så länge hen anses kapabel att ansvara för sitt liv (Gynnerstedt 

1993 s. 89).  

Gynnerstedt (1993 s.132) differentierar autonomi i handlingsfrihet och handlingsförmåga. 

Handlingsfriheten bestäms av lagar (som SoL vilket Biståndshandläggare jobbar utifrån) och 

normer medan handlingsförmågan handlar om möjligheten att utnyttja handlingsfriheten. 

Handlingsförmågan förutsätter att man har erforderliga kunskaper inom ett område. 

Begreppet brukarinflytande likställs ofta med begreppen autonomi, självbestämmande och 

kopplas även till brukarmedverkan. Tolkningar av begreppen kan variera med hänsyn till olika 

situationer och människor involverade (Wikström 2005 s. 12).  Wikström (2005) beskriver 

brukarinflytande som påverkan på tjänsternas utformning genom deltagande i besluts- eller 

verkställighetsprocess. Användning av begreppet självbestämmande i socialtjänstlagen tolkas 

ofta som brukarinflytande på individnivå och i det fallet kan brukarinflytande interpreteras som 

att den enskilde ska kunna påverka sin livssituation och bestämma över saker i det dagliga livet. 

Det är inte alltid lätt eftersom den enskildes önskningar och möjligheter inte alltid stämmer 

överens (Wikström 2005 s. 13).   
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Paternalism 

Enligt Roos (2010) kan graden av självbestämmande bero på den äldres förmåga (Roos 2010 s. 

27). Ofta anses personer med funktionsnedsättningar eller äldre i behov av hjälp som inkapabla 

att ta ansvar för sina val eller förstå sitt eget bästa (Roos 2010 s. 31-32). Det sättet att se på en 

människa kallas paternalism. Paternalism innebär att en t.ex. handläggare/vårdtagares anhöriga 

tolkar den äldres behov och att denna tolkning är helt dominerande och den äldres rätt till 

självbestämmande åsidosättas (Roos 2010 s. 32). 

Det finns olika former av paternalism och olika sätt att se på paternalism. Michael Barnett 

(2015) förklarar några former/definitioner av paternalism. En förklaring är att paternalism är 

attityden eller handlingar av en person eller organisation som skyddar människor eller ger dem 

vad de behöver utan att ge dem ansvar eller självbestämmanderätt. En annan förklaring är att 

det är en policy eller handling av en person med makt som begränsar frihet och ansvar av de 

som har mindre/ingen makt i ”deras bästa intresse”. Barnett själv beskriver paternalism som en 

situation där någon ersätter sitt omdöme för någon annans för att de menar att det är i den andres 

intresse, välfärd eller lycka.  

Paternalism har olika dimensioner enligt Barnett (2015). De tre dimensioner är att begränsa 

omfattningen av någons inflytande, att stärka självsäkerheten hos den som utöver paternalismen 

samt ansvarsmekanismer. Två dimensioner är mer relevant för min studie. En är att det 

begränsar någon annans frihet eller självbestämmanderätt medan en annan är att den syftar att 

ingripa för att förhindra skada. Det är dessa aspekter av paternalism som är viktigast i analysen 

av biståndshandläggares hantering av kommunikationshinder.  

Barnett (2015) diskuterar huruvida det finns en tid och plats för paternalism och om det 

kan rättfärdigas, exempelvis när det gäller någon annans välfärd och säkerhet. Martin Binder 

och Leonhard Lades(2015) diskuterar paternalism som en nyckel till autonomi. Han 

argumenterar att i vissa situationer kan paternalistiska interventioner hjälpa individer att göra 

bättre autonoma val.  

 

Makt 

I samhället kan det urskiljas olika maktpositioner. Som myndighetsperson har man makten att 

påverka andras liv. Det kan påverka relationen mellan brukare och myndighetsperson. Det är 

inbyggt i yrkesrollen att handläggare har makten i relationen till de äldre de möter (Roos 2010 

s. 32).  

Roger Smith (2008) förklarar i sin bok Social Work and Power de olika aspekterna av makt 

i socialt arbete. En aspekt som kan vara relevant i den här studien är ”positional power” vilket 
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syftar på den makten som ens position innebär. Han förklarar också att maktrelationer beror 

delvis på identiteter vi har. Andra dimensioner av makt ligger i positioner vi innehar och i 

erfarenheter av interaktioner i grupper och med individer. Makten man har som byråkrat kan 

anses vara positionsmakt eftersom exempelvis biståndshandläggare kan bestämma vilka viktiga 

insatser en person får.  

Smith (2008) förklarar också att makten inte beror på bestämda egenskaper utan på 

relationer mellan individer. Det betyder att en person inte har makt i alla aspekter av sitt liv 

utan hen har makt i vissa situationer och gentemot vissa individer och grupper. Olika positioner 

representerar vissa värden och egenskaper. Genom att inta en professionell roll kan individen 

anses ha makt i form av auktoritet och expertis. Användning av vissa termer kan avskilja 

individer från varandra. Exempelvis ”klient” kan vara ett ord som avskiljer brukaren från 

handläggaren och därmed skapar en ojämn relation. Smith (2008) menar att maktdynamiken 

påverkar hur vi ser oss själva och därmed påverkar vår identitet och vårt beteende. 

I mötet mellan biståndshandläggaren och brukaren är det ofta biståndshandläggaren som 

innehar maktpositionen eftersom biståndshandläggarna har kunskap som brukaren saknar och 

är den som bestämmer vilka insatser som ska beviljas eller inte. 
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Metod 

Vetenskapsteoretisk ansats 

Hermeneutik är en vetenskapsteoretisk utgångspunkt som bygger på förståelse och tolkningar. 

I hermeneutiken finns ingen absolut sanning eftersom alla har sin egen tolkning av verkligheten 

(Thomassen 2007). Hermeneutiken syftar till att förstå människor. ”Det inre” och ”det yttre” är 

viktiga begrepp när man använder förståelse som metod eftersom både inre faktorer som 

upplevda erfarenheter påverka människors handlingar men också yttre faktorer som kultur, 

andra människor och situationen har en påverkan (Thomassen 2007 s. 180- 181). 

Denna studie har tagit en hermeneutisk utgångspunkt eftersom jag ville få en förståelse för 

biståndshandläggares tankar om kommunikationshinder, deras strategier att hantera dessa och 

hur de upplever att det påverkar arbetet. Med en hermeneutisk utgångspunkt kommer den 

utförda forskningen i detta arbete att byggas på en kvalitativ metod.  

Genom intervjuer har studien undersökt hur olika biståndshandläggare påverkas av att möta 

personer med kommunikationssvårigheter och vilka strategier de har för att hantera detta. En 

kvalitativ metod har valts för att, genom intervjuer, lyfta en samlad bild av den nämnda 

problematiken. 

 

Urval 

I motsats till ett statistiskt obundet slumpmässigt urval, krävs den här forskningen ett noggrant 

urval av individer att intervjua för att säkerställa kvalitativ datainsamling. Urvalet består av ett 

antal biståndshandläggare i olika kommuner. Eftersom det inte förväntades att alla som 

kontaktades skulle ha tid eller ville delta i studien, kontaktades ett större antal 

biståndshandläggare än det som krävdes för studien. Det minsta antalet som krävdes för studien 

var fyra biståndshandläggare. Urvalet var inte slumpmässigt eftersom det inte är ett krav för en 

kvalitativ studie.  

Kommuner valdes av ekonomiska och tidsmässiga skäl i närområdet men spridda över 

olika län. Syftet med studien är inte att undersöka hur en särskild kommun gör och inte heller 

hur olika kommuner skiljer sig från varandra utan fokus ligger på biståndshandläggaren, 

därmed var det inget krav att få en mångfald i den geografiska aspekten.  

Yrkeserfarenhet var ett plus eftersom en längre yrkeserfarenhet betyder fler möten med och mer 

erfarenhet av människor med kommunikationshinder. Däremot har biståndshandläggare med 

lite yrkeserfarenhet inte uteslutits eftersom det kunde vara intressant att ser om det finns en 

skillnad i uppfattningar och hantering av kommunikationshinder och sätt att hantera dem. De 
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med mindre erfarenhet kan antas vara mindre bekväma med sitt jobb och fundera mer över sina 

egna handlingar. Det som önskades för studien var en blandning av biståndshandläggare med 

mer och några med mindre yrkeserfarenhet.  

 

Deltagare 

Av sex kommuner, från Kalmar, Kronobergs och Blekinge län som kontaktades svarade och 

deltog fem biståndshandläggare från tre olika kommuner i studien. Alla intervjuades inom två 

veckor och alla intervjuer spelades in och transkriberades. Intervjulängden varierade mellan 

15min upp till 1 timme och 15 min.  

För att avidentifiera intervjupersonerna kommer kommunerna inte att nämnas och namnen 

ändras. Det används ändrade namn eftersom det kan vara lättare att följa än när 

biståndshandläggare tilldelas nummer. Namnen jag använder är Lotta, Sofia, Emily, Annika 

och Eleonora.  

Utifrån de fem intervjupersonerna var Eleonora den enda utbildade socionomen medan 

resten hade läst det sociala omsorgsprogrammet. Yrkeserfarenheten varierade mellan 2 till 11 

år med Eleonora som minst erfaren och Emily och Annika med längst erfarenhet. Åren de tog 

examen varierar mellan 1993 och 2012. Intervjupersonernas tidigare anställningar varierar 

också en del. De har jobbat bland annat på behandlingshem, på LSS boenden, som enhetschefer 

och inom psykiatrin.  

 

Tillvägagångssätt 

Biståndshandläggarna kontaktades via mejl. Mejl valdes som kontaktmetod för att kunna 

förmedla syftet med och temat av studien på ett sätt och göra den första kontakten bekvämare. 

Med ”bekvämare” menas att det kunde vara lättare för de som kontaktades att vara ärliga om 

de vill delta eller inte genom mejl och de på så sätt inte heller kände sig pressade att bestämma 

sig direkt. Detta hade både positiva och negativa aspekter. Å ena sidan var det mer sannolikt att 

de som har beslutat sig att delta i studien verkligen ville delta och minskade chansen att någon 

skulle ändra sig senare under studiens gång. Å andra sidan var chanserna större att de inte skulle 

svara eller fler besluta sig att inte delta i studien. Oklarheter har då inte kunnat förklaras direkt 

om det skulle behövts. 

Att ringa alla som inte svarade var det nästa planerade steget i fall det saknades för många 

intervjupersoner för studien. Det behövdes dock inte eftersom ett tillräckligt stort antal personer 

svarade och bestämde sig för att delta i studien och ingen ändrade sig under studiens gång. 
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Datainsamlingsmetod 

Det finns olika sätt att utföra intervjuer och att utvärdera data som har samlats in. Data insamlat 

genom intervjuer är oftast bara sett som kvalitativ, men kvantitativ data kan också samlas in 

genom intervjuforskning (Gubrium 2001). Den största skillnaden mellan de två nämnda 

alternativen är att de intervjuade individerna i en kvantitativ ansats anses som en ren 

informationskälla, medan intervjuade individer vid en kvalitativ intervjuansats har en helt 

annan potential att förmedla mjuka värden (Gubrium 2001), som känslor och erfarenheter. 

Gubrium (2001) kallar det för ”meaning-makers” och jag anser att detta är den perfekta metoden 

för en hermeneutisk ansats där just mjuka värden är av värde. Eftersom studien försöker få 

förståelse för hur biståndshandläggare anser att utredningsprocessen påverkas och vilka 

strategier de har för att hantera mötet med människor som har kommunikationshinder, utförs 

den här forskningen med en kvalitativ ansats. 

Men även inom en kvalitativ intervjuansats finns det olika former av intervjuer. Ansatsen 

som har valts till den här forskningen är en semi-strukturerad form. I en semi-strukturerad 

intervju finns det ett begränsat antal frågor eller diskussionspunkter som är förberedda innan 

själva intervjun genomförs och ger möjlighet för diskussion och ett öppet samtal. (Dalen 2007) 

Intervjun bestod av fem frågeteman; kommunikationshinder, tillvägagångssätt, roller, 

arbetssätt och utbildningar, med en samling öppna frågor och följdfrågor som förbereddes innan 

intervjuerna som i sin tur sedan skulle leda till en utförlig diskussion (se bilaga 2). Med 

samtycke från intervjupersonerna spelades intervjuerna in för att senare kunna transkriberas. 

Om en biståndshandläggare hade önskat att intervjun inte blir inspelad hade anteckningar gjorts.  

 

Analysmetod 

Genom att transkribera materialet kan en bättre överblick skaffas och svaren kan sorteras i 

teman (Dalen 2008). Resultatdelen kommer att delas upp efter utifrån intervjuguidens upplägg. 

De teman jag valt är uppfattningar om kommunikationshinder, förberedelse och strategier, 

roller och riktlinjer och utbildningar. Analysen kommer att vara separerad från resultatdelen för 

att få en bättre överblick. Analysdelens upplägg är tematiserad i två delar; Strategier och 

paternalism samt makt. Upplägget i det fallet är utifrån teoribegreppen snarare än från 

intervjuguiden eftersom det bli tydligare och mer sammanhängande att besvara 

frågeställningarna i omvänd ordning. Resultaten kommer att analyseras utifrån de teoretiska 

begreppen autonomi, brukarinflytande, paternalism och makt för att få en förståelse för hur 

biståndshandläggare hanterar möten med personer som har kommunikationshinder i sitt dagliga 
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arbete. Jag beslöt mig att inte ha ett extra om brukarinflytande och autonomi eftersom dessa 

begrepp används i sammanhang med de andra två. 

 

Etiska överväganden  

Intervjuerna har spelats in men endast med samtycke av intervjupersonerna vilka informerades 

om detta innan intervjun. (Silverman 2016). 

Intervjupersonerna har avidentifierats så långt det är möjligt. Individskyddskravet 

(Hermerén 2011) ska hindra forskningspersonen från att lida skada eller kränkning. För att 

undvika enkel identifiering kommer bara län som intervjupersonerna jobbar i nämnas. 

Enligt Hermerén (2011) finns det forskningsetiska kodexar om vad forskaren ska tänka på 

innan genomförandet av forskningen och även under forskningens gång och efterhand. Man ska 

tänka på vilken information man ger forskningspersonerna och se till att få deras samtycke, 

undvika möjliga risker, fundera på förvaringen av materialet samt publiceringen. Inspelningar 

och transkriberingen förvarades på datorn, inte på en onlinedatabas, tills studien var avslutad 

och resultatet, analysen och diskussionen var färdig för att sedan förstöras.   

Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) 4 § ska lagen 

tillämpas om forskningen utförs enligt en metod som syftar till att påverka forskningspersonen 

fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt 

eller psykiskt.  

Risken att skada forskningspersonen är låg i denna studie eftersom forskningsfrågan inte 

är speciellt känslig. (Silverman 2016 s. 40-41). Det som efterfrågades var arbetsstrategier och 

tankar kring kommunikationshinder. Det var dock omöjligt att förutse vad intervjupersonerna 

skulle berätta och det var möjligt att de hade berättat känsliga saker. Det inträffades inte i min 

åsikt men intervjupersoner avidentifierades ändå. 

 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Enligt Bryman (2011) består en studies tillförlitlighet av fyra delkriterier. Trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att konfirmera. Trovärdighet handlar om att en 

forskares sociala beskrivning av verklighet anses som acceptabel av andra. Överförbarhet 

innebär att en studie kan generaliseras till andra miljöer och situationer än det som 

undersökningen fokuserades på. För att uppnå kriteriet så är beskrivningar av fältet som 

undersöks och tydlighet viktigt. Kommunikationshinder kan uppstå i många olika situationer 

och inte bara när man möter äldre personer därmed anser jag att min studie uppnår 
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överförbarhetskriteriet. Möjlighet att konfirmera innebär att forskaren inte medvetet låter 

personliga värderingar och teorier påverka resultatet av studien vilket jag försökte att inte göra 

genom att reflektera över varje steg av min forskningsprocess. 

Reliabilitet handlar om studien kan replikeras. I kvalitativ forskning är detta kriterium svårt 

att uppfylla. Eftersom arbetssätt i många kommuner håller på att utvecklas antar jag att en 

forskare kan få ett annat resultat om de skulle replikera min studie men eftersom jag har min 

intervjuguide i bilagan kan studien vara lätt att replikera. 
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Resultat  

 

I detta avsnitt kommer jag att presentera mitt resultat i fyra delar som i stora drag följer 

strukturen av intervjuerna; kommunikationshinder, förberedelse och strategier, roller och 

riktlinjer och utbildningar. I första delen kommer biståndshandläggares uppfattningar om 

kommunikationshinder, olika kommunikationshinder intervjupersonerna har påträffat, 

kommunikationshindrens påverkan på deras utredningar och deras tillvägagångssätt att 

presenteras. I andra delen presentera jag svaren på frågorna om biståndshandläggares 

förberedelse inför möten med brukare där det är bekant att det är någon med ett 

kommunikationshinder, användning av hjälpmedel och hur brukares kommunikationshinder 

diskuteras kollegialt. I tredje delen framställs intervjupersonernas tankar om hur deras roll 

påverkas av att en brukare har ett kommunikationshinder och anhörigas roll i utredningar av 

brukare som har kommunikationshinder. I sista delen presenteras biståndshandläggarnas 

uppfattning av riktlinjers, arbetsmodellers och organisationens påverkan på tillvägagångssättet 

och brukarinflytande, hur utbildningen eller arbetsplatsen har förberett biståndshandläggarna 

för att hantera kommunikationshinder och om de anser att utbildning behövs. 

 

Kommunikationshinder 

I frågan om uppfattningar om kommunikationshinder framkom liknande svar. Eleonora 

förklarade att det ofta förekommer och man måste vara väldigt tydlig och rak i sin 

kommunikation. Lotta tyckte att man får tänka på att de äldre man möter ska förstå vad man 

förmedlar och att de kan ta in det och att kommunikationshinder förekommer hela tiden.  

Emily tyckte att alla funktionsnedsättningar påverkar kommunikationen på något sätt men att 

det kan se väldigt olika ut beroende på vad det är som orsakar kommunikationshindret. 

Lotta uppfattade kommunikationshinder som när någon exempelvis hör dåligt eller de som 

har kognitiva nedsättningar, de inte kan förstå innebörden av vad man säger eller inte kan ta 

emot information på grund av sjukdomar och annat samt de som inte förstår vad man säger på 

grund av språksvårigheter.  

I frågan om vilka kommunikationshinder som hade påträffats framkom att alla har påträffat 

ett stort antal. Dålig hörsel och kognitiv svikt nämndes mest. Det nämndes en rad andra 

kommunikationshinder som språksvårigheter, afasi, förståelsesvårigheter (att de inte förstår 

innebörden av vissa begrepp eller situationer) och demens. ”Jag tycker nog att det är ett bra 
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ämne att ta upp.[...] Nu träffar jag för det mesta äldre personer som har funktionsnedsättningar 

sedan innan.” Annika 

Annika har uppmärksammat att det är ett viktigt tema i hennes yrke. 

Kommunikationshinder är någonting som man måste ta hänsyn till och man måste kunna 

anpassa sig till situationen för att underlätta kommunikationen för brukaren. Annika berättar 

hur viktigt det är att ge brukaren tid så att de hinner svara. Eftersom det kan ta lite tid innan 

brukaren har uppfattat biståndshandläggarens fråga. ”Vi är lite otåliga ibland faktiskt. Vi 

förväntar oss ett svar rätt så snabbt. Det tar ju tid för de [...] att få fram ett svar.” Annika 

Det framkommer tydligt att biståndshandläggarna anser kommunikationshinder något som 

är vanligt förekommande och någonting de måste ta hänsyn till.  

I frågan om hur biståndshandläggare upplever att kommunikationshinder påverkar deras 

utredningar var de flesta rätt överens om att det inte påverkade utredningarna speciellt eftersom 

kommunikationshindren är så vanliga i det dagliga arbetet. Det förekommer så ofta att någon 

har det ena eller det andra kommunikationshindret att det bara anses som en del av jobbet. ”Det 

påverkar utredningen inte så utan då skriver man att det har varit svårigheter med att få 

kommunikation till att fungera.” Emily 

Dock hade Eleonora en annan tanke. Hon ansåg att kommunikationshinder kunde vara ett 

hinder i utredningen om kommunikationshindret var gravt. I så fall kan hjälpmedel vara 

aktuella. 

 

Det är självklart att det påverkar mina utredningar om det är personer 

till exempel som inte kan prata eller inte höra alls. Det är klart att det 

påverkar för att du måste försöka bilda dig en uppfattning och komma 

närmare personen genom till ex bilder eller annan form av 

kommunikation, hjälpmedel. – Eleonora 

 

När det gäller tillvägagångssättet av en utredning där en brukare har ett 

kommunikationshinder verkade svaren rätt så enhetliga. Att få samtycke av den enskilde förblir 

centralt dock vänder man sig mot anhöriga och andra källor för stöd.  

 

Är det sådana som har nedsättningar på grund av en sjukdom alltså att 

de har fått talsvårigheter på grund av sjukdom [...] då kan det vara 

jättesvårt att förstå [...] varandra, då får man ju tar hjälp av de som finns 

i närheten, närstående, personal från sjukvården osv. som kanske har 
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träffat personen och som närstående kanske har ändå lättare att förstå 

vad man menar. – Lotta 

 

Lotta verkar använda hjälpmedel för att göra sig förstådd. Här ses närstående som ett 

hjälpmedel till kommunikation, någon som man kan vända sig till för att överbrygga ett 

kommunikationshinder. Men som Sofia påminner är att det är fortfarande väsentligt att man får 

samtycke från den enskilde eftersom det är hen som ska stå i centrum även om det är svårt.  

 

Det första man få göra är att försöka att man bara får ett ja eller nej. [...] 

Sedan har man de som inte kan, som inte förstår vad ett särskilt boende 

betyder och vad det innebär. [...] Det blir mycket anhöriga som man får 

vända sig till i sådana situationer. - Sofia 

 

Förberedelse och strategier 

Under intervjun tillfrågades biståndshandläggarna bland annat om deras förberedelse inför 

mötet med brukare där det är bekant att det är någon med ett kommunikationshinder och 

beredskap för eventuella kommunikationshinder när det gäller brukare som 

biståndshandläggaren inte har några förkunskaper om. Vissa intervjupersoner svarade att de 

inte förbereder sig på något speciellt sätt men att man alltid är beredd på eventuella 

kommunikationshinder.  

Emellertid nämnde Annika ett tips som hon hörde från en annan kommun om hur man kan 

förbereder brukaren för mötet istället, vilket kan underlätta kommunikationen under själva 

mötet och göra hela mötet lite smidigare.  

 

Sedan fick jag tips från en annan kommun. det var så att de skickade 

iväg ett brev innan till exempel till Agda som säger; nu kommer jag på 

tisdag, det har man kanske bestämt innan. [...]Fundera på de här och de 

här sakerna och sedan kan man skicka med lite information innan, så är 

de lite beredda. [...] För jag är ju beredd när jag kommer på mötet. [...] 

Kanske den enskilde [...] också har funderat, [...] men många gånger 

tycker jag de är inte så beredd för de vet inte vad det handla om. – 

Annika 
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Lotta tyckte inte att det krävde särskild förberedelse men att det finns saker man ska tänka 

på i så fall. Hon säger att det beror vilken sorts kommunikationshinder det är. Om det är någon 

som hör dåligt så måste man kanske tänka på att sitta närmare. Har personen dålig hörsel på 

bara en sida, ska man tänka på det också att man sitta på rätt sida och kanske tala tydligare så 

de kan läsa på läpparna. Upprepa mera för att förvissa sig om att hon har förstått vad brukaren 

säger och vice versa. 

På frågan om hjälpmedel berättade vissa att det inte fanns möjligheter att använder 

hjälpmedel och/eller att de inte ansåg sig behöva använda hjälpmedel.  

 

Om det finns ett hjälpmedel på stället så använder man ju det. På 

sjukhuset finns lurar som man kan prata i så att man höra bättre. Annars 

finns inte så mycket hjälpmedel och ta till. – Emily 

 

Det som kom fram var att det kommer mest från brukarens sida och verkar vara brukarens 

ansvar att ha hjälpmedel till hands för att underlätta kommuniceringen med 

biståndshandläggaren.  

 

Det finns ju lite olika saker att använda sig av. Men det är ingenting 

som vi har. Det är i så fall den som har den nedsättningen har ett 

hjälpmedel för att kunna hjälpa sig själv i kommunikationen. Men ofta 

är det kanske närstående som är till hjälp. Det är väl det vanligaste 

egentligen. – Lotta 

 

Medan Lotta berättar att hon inte har tillgång till de flesta hjälpmedel och brukar istället 

använda sig av anhörigas hjälp understryker Eleonora hur viktigt det är att få den enskildes 

samtycke och får kommunikationen att fungera genom hjälpmedel och knep. ”Jag har använt 

dem. Det har jag absolut. Framförallt handlar det ju om att du måste skriva ner saker till brukare 

för att det ska vara klart och tydligt. - Eleonora 

I frågan om hur brukares kommunikationshinder diskuteras kollegialt skilde sig svaren, där 

några hävdade att de vände sig till kollegor för att söka råd och diskutera den andres erfarenhet 

med den enskilde medan många menade att de inte diskutera detta med sina kollegor alls. 

Eleonora berättar att det diskuteras om det har varit upprepade gånger det inte har fungerat och 

sedan fortsätter hon att berätta om hur dokumentationen kan vara till hjälp för kollegor. 
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”Sedan så även är det viktigt att kunna läsa om du påbörjar ett ärende 

som någon annan handläggare har haft tidigare att man då skriver ner 

till exempel att det är väldigt svårt att höra den personen via telefon, att 

man måste besöka den här personen. Att man gör de sakerna klara. 

Dokumentationen är ju väldigt viktigt där. - Eleonora 

 

Roller 

Intervjupersonerna tillfrågades om de kände att deras roll påverkas av att en brukare har ett 

kommunikationshinder. Annika tog upp hur hon försöker kommer ner på brukarnas nivå 

eftersom hon är i en maktposition. Hon förklarade att hon ansåg detta kunna hämma 

kommunikationen. Det är viktigt att man talar ett språk som brukaren förstår och är beredd att 

förklara hur saker och ting fungerar. ”I vår kommun kallas det nu myndighetshandläggare. Bara 

att säga det ordet så klingar det jättemycket, här uppe är jag då.” Annika 

Annika förklarar vidare att hon försöker komma ner på brukarens nivå när hon går på 

hembesök. Hon säger att hon tror är det underlättar kommunikationen. Därpå säger hon många 

utav den generationen vet inte vad socialtjänstlagen är för något och sedan kommer hon som 

myndighetsperson och ska besluta, eller utreda, enligt socialtjänstlagen. Brukaren är då i 

underläge kunskapsvis.  

Sedan tar Annika upp en situation där personer har svårigheter med att göra en ansökan 

och att det är viktigt att inte sätta ord i deras mun eller bestämma över de utan att man behöver 

hjälpa dem att komma fram till vad de vill och behöver. 

 

För de tror att hemtjänstinsatserna [...] är bara någonting som de får från 

kommunen. Så många gånger vet de inte att de ska ansöka om det [...]. 

Utan det får ju jag försöka hjälpa dem att förstå. Helst vill jag ju att de 

tala om för mig; vad vill du ansöka om? Men man måste hjälpa dem. –

Annika 

 

Eleonora hade en annan åsikt gällande sin roll. ”Jag tror man stöter på så många som har 

olika kommunikationshinder så att min roll påverkas inte på så sätt, utan det gäller ju vara 

professionellt i mötet.” Eleonora 

Under intervjun diskuterades också anhörigas roll i utredningar och hur anhörigas roll 

påverkas av att en brukare har ett kommunikationshinder. Anhöriga diskuterades också i andra 
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sammanhang under intervjun. Exempelvis kan anhöriga ses som ett hjälpmedel i 

kommunikationen med brukaren men de kan också vara ett hinder. 

 

Det blir ju sådär, när man har en som har svåra 

kommunikationsproblem så blir det ju ofta anhöriga som för deras talan. 

Men man måste ju ändå tänka på att man måste vända sig till den det 

gäller. Även om det sitter en dotter eller son bredvid. Så måste man ju 

prata till den här personen. [...] Men det är ju svårt ibland.” -  Lotta 

 

Lotta tydliggör återigen att det är den enskilde som ska stå i centrum och ska ha inflytande 

och göra en autonom ansökan. Men om någon inte kan föra sin talan på grund av ett 

kommunikationshinder så är det ofta anhöriga man vänder sig till och som för den äldres talan. 

Det är inte lätt att se till att den enskilde stå i centrum i en sådan dynamik och se till att den 

anhörige säger det den enskilde verkligen vill och inte det som är bäst för den anhörige. ”Ibland 

så märker man att det finns vissa anhöriga som verkligen bara bestämmer [...] och det blir nästan 

kränkande för den enskilde.” Annika 

Annika förklarar hur anhöriga kan vara ett hinder i utredningen och vilka konsekvenser det 

kan ha.  

 

Riktlinjer och utbildningar 

När det diskuterades riktlinjers, arbetsmodellers och organisationens påverkan på 

tillvägagångssättet och brukarinflytande var intervjupersonerna mestadels överens om att det 

inte påverkade på något märkbart sätt eftersom det är huvudsakligen Socialtjänstlagen man 

utgår ifrån och individen generellt ska stå i centrum.  

 

Vi har ju olika riktlinjer för [...] hur man ska gå tillväga med till exempel 

tolksamtal, och de bitarna som kan vara kommunikationshinder. Så det 

finns absolut. [...] Det är en värdegrundsfråga också att den enskilde ska 

komma till tals. Och sedan så ska man ju försöka hitta flexibla lösningar 

som fungera för samtliga. Hur man gör på bästa sätt. – Eleonora 

 

Det verkar finnas riktlinjer för vissa situationer men inte alla och då är det upp till 

biståndshandläggaren att hitta lösningar. Biståndshandläggaren har rätt stort handlingsutrymme 

när det gäller hur man hanterar kommunikationshinder så länge de följer Socialtjänstlagen. ”Vi 
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har ju egentligen socialtjänstlagen som vi får utgå ifrån. Vi har inga specifika riktlinjer för 

sådana ärenden.” Sofia 

Som Eleonora förklarar så ligger ansvaret hos biståndshandläggaren att se till att 

kommunikationen fungerar och att brukaren ger samtycke och förblir central i utredningen även 

om brukaren har ett gravt kommunikationshinder eller inte har insikt i sin situation. ”Det är ju 

upp till varje handläggare; det är det som är ens jobb. Att man ta reda på brukarens behov även 

om det finns ett kommunikationshinder, så gott det går.” Eleonora 

ÄBIC eller IBIC användes i ingen av intervjupersonernas kommuner än och det nämndes 

ingen annan alternativ arbetsmodell. Två kommuner skulle dock byta till IBIC inom snar 

framtid. Annika berättade att de använde en mall till sina utredningar.  

I frågan om hur utbildningen eller arbetsplatsen har förberett biståndshandläggarna för att 

hantera kommunikationshinder svarade nästan alla att de inte kunde komma ihåg eller att de 

inte tyckte att de hade blivit förberedda på att hantera kommunikationshinder på något sätt. En 

biståndshandläggare berättade dock att det fanns möjlighet till att informera sig på 

arbetsplatsen. 

 

Vi har ju på de olika enheter specialiserade mot till exempel hörsel, 

hörselnedsättningar och sådant som man kan fråga om råd. Men någon 

direkt utbildning har vi nog inte fått utan jag tror att vi prata ganska 

mycket om det i grupp om det är något vi stöter på och försöker kommer 

fram till det bästa. – Eleonora 

 

Slutligen frågades om de skulle ha önskat sig eller tyckte att det hade varit bra att få 

utbildning om hur man kan hantera olika kommunikationshinder för att lära sig tips och tricks. 

Åsikterna om det skulle vara nyttigt eller nödvändigt skiljde sig åt. Inte alla ansåg detta vara 

nödvändigt medan andra tyckte att det hade varit bra. 

 

 Ja, det hade inte varit så dumt faktiskt. När man jobba med äldre och 

sjuka så är det en del av vardagen. Man kanske inte tänker så mycket 

på det. Det är så vanligt egentligen att det är så. De flesta har ju någon 

form av svikt. – Sofia 
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Analys 

 

Avsnittet är delat i två delar. ”Strategier och paternalism” som analyserar biståndshandläggares 

strategier utifrån paternalism och ”makt” som analyserar biståndshandläggares syn på sin makt 

i relation till brukare med kommunikationshinder. De går delvis in i varandra och 

brukarinflytande och autonomi diskuteras i båda delar. 

 

Strategier och paternalism 

När intervjupersonerna först blev tillfrågade om hur de ansåg att kommunikationshinder 

påverkar utredningsprocessen tyckte flera att det inte påverkades särskilt mycket. De ansåg att 

kommunikationshinder var så vanligt förekommande att det inte var något speciellt.  

Den vanligaste strategin verkade vara att vända sig mot anhöriga och använda dem som 

ett hjälpmedel. Eftersom anhöriga känner den enskilde väl och de ofta har pratat ihop sig 

innan mötet kan den anhörige vara en kommunikationsbrygga.  

Detta var en strategi som inte nämndes i forskningen som en strategi, dock kritiserades 

det att lägga mycket fokus på anhöriga av Deselle och Proctor (2000) eftersom detta visade 

sig vara kränkande för både brukaren som hade ett kommunikationshinder samt för den 

anhörige.  

När Annika berättar att en del brukare har diskuterat vilket stöd de behöver och att de vill 

ha med sina anhöriga innan hon möter brukaren så vet hon att det är som brukaren vill ha det 

även om det är anhöriga som pratar mest. Det tyder på att anhöriga kan användas av brukaren 

för att hjälpa dem att sätta ord på vad dem behöver och vara ett stöd. Enligt mitt resultat är 

anhöriga en betydande aspekt i arbetet med äldre. Det förekommer ofta att anhöriga är på 

något sätt inblandad i utredningsprocessen. När någon har ett kommunikationshinder kan det 

vara extra viktigt att har en anhörig som stöd. En anhörig kan hjälpa till att förmedla den 

enskildes önskningar. 

Som diskuterades tidigare i teoridelen har Barnett (2015) en poäng där han diskuterar att 

det finns en tid och plats för paternalism då det kan bli rättfärdigt, exempelvis när det gäller 

någon annans välfärd och säkerhet. Ofta är det säkert så men ibland kommer inte den 

enskildes vilja i fokus utan anhöriga ta över och glömmer bort att det i slutändan är den 

enskildes val enligt mitt resultat. Wikström (2005) beskriver brukarinflytande som påverkan 

av tjänsternas utformning genom deltagande i besluts- eller verkställighetsprocess. Därmed 

kan en situation där anhöriga tar över vara ett dilemma för biståndshandläggarna som måste 
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styra konversationen så att brukaren får inflytande och är i fokus igen. Det kan vara speciellt 

svårt när den enskilde har grava kommunikationshinder och/eller inte kan föra sin talan. 

Heine och Brownings (2004) studie visade att det är vanligt förekommande att personer 

som själv inte har ett kommunikationshinder ofta vänder sig mot någon som inte heller har ett 

kommunikationshinder och gör inget försök att kommunicera med den som har ett 

kommunikationshinder. I mitt resultat visas dock att anhöriga ofta för brukarens talan men att 

de som biståndshandläggare ser till att vända sig till brukaren. De tydliggör med detta att det 

är den enskilde som ska stå i centrum och ska ha inflytande och göra ett autonomt 

beslut/ansökan. Men om någon inte kan föra sin talan på grund av ett kommunikationshinder 

så kan det lätt hända att biståndshandläggaren hamnar i en paternalistisk situation. Ofta vill 

anhöriga bara det bästa för sina föräldrar eller släktingar som det så ofta är i en paternalistisk 

situation. Som Binder och Lades (2015) argumenterar kan paternalism i en sådan situation 

vara som en nyckel till autonomi för brukaren. Han argumenterar att i vissa situationer kan 

paternalistiska interventioner hjälper individer att göra bättre autonoma val. Att ha en anhörig 

där som kan bättre förklara situationen till den enskilde eller kan bättre förklara den enskildes 

önskemål och behov till handläggaren kan då leda till att brukaren har lättare att få vad hen 

vill och behöver. 

Resultatet visar att om anhöriga som inte har samma idé om brukares behov som 

brukaren själv och försöker att få sin vilja igenom kan det försvåra situationen för 

biståndshandläggaren. 

Barnett (2015) beskriver de olika dimensionerna av paternalism som å ena sidan 

begränsande av någon annans frihet eller självbestämmanderätt och å andra sidan ingripande 

för att förhindra skada. När anhöriga blandar sig i hamnar de ofta i en paternalistisk relation 

och när de är påstridiga begränsar de den enskildes självbestämmanderätt. Det kan vara så att 

de vill förhindra skada men genom att ingripa begränsar de den enskildes 

självbestämmanderätt och frihet. Det framkommer att detta är svåra gränsdragningar. 

Barnett själv beskriver paternalism som en situation där någon ersätter sitt omdöme för 

någon annans för att de menar att det är i den andres intresse, välfärd eller lycka. Resultatet 

visar både hur det kan vara till brukaren nytta men det nämns också hur det kan bli 

problematisk med en paternalistisk dynamik. Det framkommer att det finns anhöriga som bara 

vill bestämma och att det blir kränkande för brukaren och att det då är det viktigt att se till att 

den enskilde känner att biståndshandläggaren lyssnar på dem så att de inte känner sig 

oviktiga, inte respekterade eller utan rättigheter. 
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De av informanterna med minst yrkeserfarenhet söker mer råd och stöd hos sina kollegor 

än de andra som intervjuades. De med längre yrkeserfarenhet verkade inte söka råd om eller 

vill diskutera brukares kommunikationshinder med sina kollegor. Jag tolkar att det är en 

avgörande faktor. Kanske biståndshandläggare med mer erfarenhet känner att de inte längre 

behöver söka råd hos sina kollegor. 

Andra strategier som nämns av intervjupersonerna var att tänka på att man kanske 

behöver anpassa sig och sin kommunikation med sådana små saker som att sitta närmare, 

prata tydligare, sitta nära, upprepa vad som har sagts etc. Andra strategier som nämnts i 

forskningen som inte togs upp av intervjupersonerna var strategier som har med syn och 

ansiktsuttryck att göra eftersom intervjupersonerna verkade fokusera mer på hörsel, förståelse 

och tal. De ansåg delvis att ansiktsuttryck var av minst vikt i kommunikationen. 

Dokumentationen är viktig och hjälpsam när en brukare har kommunikationshinder. 

Biståndshandläggare kan använda dokumentationen för att komma ihåg saker som kan 

underlätta kommunikationen för nästa träff eller om en annan kollega kommer att träffa 

brukaren i framtiden.  

 

Makt  

Roger Smith (2008) förklarar i sin bok Social Work and Power de olika aspekterna av makt i 

socialt arbete. En aspekt som kan vara relevant i den här studien är ”positional power” vilket 

innebär den makten som ens position innebär. I denna studie undersöks mötet mellan 

biståndshandläggaren och brukare med kommunikationshinder. I den situationen är det 

biståndshandläggare som har makten eftersom den innehar en position som ger de ”positional 

power”. Genom positionen anser jag biståndshandläggaren har makt i form av auktoritet och 

expertis. Även användningen av termer som ”biståndshandläggare” eller ”brukare” kan avskilja 

individerna från varandra och skapa en ojämn relation. En intervjuperson i studien 

uppmärksammade denna förekomst.  

Det framkommer att en informant var väldigt medveten om sin roll och den makt som 

biståndshandläggare har genom sin yrkesroll. Det visar en uppmärksamhet från dennes sida om 

vilken effekt biståndshandläggare kan ha på brukaren. Strategin blev då att försöka vara på 

brukarens nivå för att inte hamna i en paternalistisk situation och påtvinga brukaren någonting 

som de inte vill.  Informanten var medveten om att kunskap innehåller makt.  

Brukaren vet sällan hur systemet fungerar och vad de har rätt till enligt socialtjänstlagen. 

Ibland leder detta till en paternalistisk dynamik eftersom det är svårt att göra autonoma beslut 

om man inte vet vad man behöver veta. Man är beroende av informationen som någon annan 
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presenterar om man inte har kunskapen. En strategi som användes av en informant var att få 

brukaren att tala om för vad det är som de behöver ha hjälp med. Dock när brukaren inte förstår 

vad hemtjänstinsatser innebär eller har svårt att kommunicera sina behov så måste 

biståndshandläggaren hjälpa den med att göra sin ansökan. Enligt Gynnerstedt (1993) ska 

vårdtagaren ha rätt till självbestämmande så länge hen anses kapabel att ansvara för sitt liv.  I 

sådana situationer som nämns ovan, vilka kan förekomma ofta, hamnar biståndshandläggare i 

en paternalistisk relation till brukaren. Som Barnett (2015) argumenterade att det finns en tid 

och plats för paternalism nämligen när det gäller någon annans välfärd och säkerhet. 

Biståndshandläggaren kanske inte ser paternalism som rättfärdigt i en situation som beskrivs 

ovan men som nödvändig eller oundviklig.  

Några biståndshandläggare nämnde att de var medvetna om sin roll och makten den förde 

med sig. Men ingen verkade anse att det på något sätt påverkas av att brukaren har ett 

kommunikationshinder. En informant tyckte att man ska vara professionellt i mötet vilket kan 

anses var motsägelse till det ovanstående.  

Biståndshandläggarna använder sällan hjälpmedel. De har begränsad tillgång och innan de 

träffar en brukare som de aldrig har träffat innan kan de inte veta vilka hjälpmedel kan behövas. 

Det ansvaret lades på brukarna att se till att nödvändiga hjälpmedel är till hands.  

När det gäller riktlinjer framkom att många tyckte att det var upp till biståndshandläggaren 

att improvisera eftersom det saknades riktlinjer eller de inte verkade ha en överblick på 

riktlinjerna.  

Enligt Smith (2008) kan individen anses ha makt i form av auktoritet och expertis genom 

att inta en professionell roll. Handläggarna föreföll inte få mycket ledning, riktlinjer eller stöd 

när det gäller brukarens kommunikationshinder påvisade mitt resultat. Det är ”upp till varje 

handläggare. Det är det som är ens jobb” att ta reda på vilka kommunikationshinder en brukare 

har, hitta den bästa hanteringsstrategin och få den bästa kommunikationen som är möjligt med 

brukaren. Det kan resultera i olika strategier eftersom biståndshandläggarna kan jobba som de 

vill visar resultatet.  
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Slutsats 

Sammanfattning av resultat 

Alla biståndshandläggare verkade anse att kommunikationshinder är ett viktigt tema att ta upp 

eftersom det förekommer så frekvent i deras yrke. 

I frågan om hur biståndshandläggare anser att utredningsprocessen och brukarinflytandet 

påverkas av äldre människors kommunikationshinder framkom att kommunikationshinder är 

ett så vanligt förekommande fenomen att det inte påverkar utredningsprocessen eller 

brukarinflytandet på något märkbart/konkret sätt enligt intervjupersonerna. Förberedelse förblir 

mestadels mentalt och de flesta intervjupersoner ansåg att de inte förbereder sig på något 

speciellt sätt bara för att brukaren har ett kommunikationshinder som hen vet om. Eftersom 

handläggarna träffar många äldre som har kommunikationshinder och träffar nya personer hela 

tiden och inte kan veta om att dessa har kommunikationshinder är det bara en del av jobbet att 

hantera kommunikationshinder. Man får alltid vara mentalt förberedd på att hantera ett 

kommunikationshinder. Eftersom hjälpmedel sällan används och de som används ofta är 

brukarens ansvar att ha till hands så är det inte heller något som påverkar utredningsprocessen 

eller kräver förberedelse. 

I frågan om vilka strategier biståndshandläggare använder för att överbrygga de olika 

kommunikationshinder de möter i sitt arbete framkom det att det inte finns ett enkelt svar 

eftersom det finns så många olika kommunikationshinder som behöver hanteras och 

överbryggas på olika sätt. Dokumentationen är viktigt och till stor hjälp när en brukare har 

kommunikationshinder. Man kan använda dokumentationen för att komma ihåg saker som kan 

underlätta kommunikationen för nästa träff eller om en annan kollega kommer att träffa 

brukaren i framtiden. Den vanligaste, och kanske mest effektiva och enklaste strategin förblir 

att ta hjälp av anhöriga, närstående och hemtjänstpersonal. De kanske har lättare att 

kommunicera med brukaren eftersom de umgås mer regelmässigt, kanske de har sina egna 

strategier att hantera brukarens kommunikationshinder och kan därmed hjälpa att överbrygga 

kommunikationshinder mellan brukaren och biståndshandläggaren på olika sätt. 
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Resultat diskussion 

När jag frågade direkt om deras uppfattningar om kommunikationshinder verkade alla 

biståndshandläggare relativt eniga. Dålig hörsel och kognitiv svikt nämndes mest och brukade 

vara det första biståndshandläggarna tänkte på. 

Alla ansåg att det inte var en enkel fråga att svara på, men att det var ett viktigt tema 

eftersom det är vanligt förekommande. Även om kommunikationshinder är så vanliga i många 

yrken och speciellt när man träffar på äldre verkar utbildningar inte förbereda studenter för att 

hantera dessa. Trots detta ansåg många av intervjupersonerna att de inte behövde en extra 

utbildning för att lära sig hantera kommunikationshinder som förekommer i deras yrke. Det 

fanns fler som ansåg att det ”kunde inte skada” men det verkade som om de tyckte att man 

kunde lära sig på jobbet. Livserfarenheter, jobberfarenhet och intuition ansågs räcker för att 

kunna ha en bra kommunikation trots hinder. 

När intervjupersonerna först blev frågade om hur de ansåg att kommunikationshinder 

påverkar utredningsprocessen tyckte flera att det inte påverkades särskilt mycket. De ansåg att 

kommunikationshinder var så vanligt förekommande att det var inget speciellt. Men hänsyn 

måste självklart tas och man får anpassa sig i sin kommunikation och sitt beteende till 

situationen. Det är möjligt att biståndshandläggarna inte anser att kommunikationshinder 

påverkar utredningsprocessen för att de är vanligt förekommande, men också för att de har lärt 

sig hur man bäst hantera de och efter alla åren av yrkeserfarenhet har hanteringen av 

kommunikationshinder blivit per automatik och de flesta kommunikationshinder är 

lätthanterliga. 

När en biståndshandläggare förbereder sig för att träffa en brukare med 

kommunikationshinder gäller det bara mental förberedelse eftersom det är nästan omöjligt att 

vara förberedd och ha alla sorters hjälpmedel med sig till varje hembesök. Det är tänkbart att 

det är därför att många av handläggarna inte anser sig förbereda sig på kommunikationshinder 

på något speciellt sätt. 

Dock måste man ta hänsyn till att handläggarna träffar brukaren sällan och kan omöjligen 

veta vilka kommunikationshinder alla har eller möjligen har. Då är det förståeligt och mer 

praktiskt, för biståndshandläggaren i alla fall, att ansvaret ofta ligger på brukaren istället att se 

till att ha hjälpmedel till hands i fall det skulle finnas behov. Men man kan undra om det är så 

det ska vara. 

Anhöriga är en betydande aspekt i arbetet med äldre. Det förekommer ofta att anhöriga är 

på något sätt inblandad i utredningsprocessen. När någon har ett kommunikationshinder kan 

det vara extra viktigt att ha en anhörig som stöd. En anhörig kan hjälpa att förmedla den 
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enskildes önskningar. Jag tror att i sådana situationer är det jätteviktigt att se till att den enskilde 

känner att man lyssnar på den så att den inte känner sig oviktig, inte respekterad eller utan 

rättigheter.  

En möjlig strategi var att söka råd och stöd hos kollegor, men det var inte något som de 

flesta intervjupersonerna gjorde. Eleonora har haft minst yrkeserfarenhet och det kanske 

påverkar hur mycket hon söker råd och stöd hos sina kollegor. De med längre yrkeserfarenhet 

verkade inte söka råd om eller ville diskutera brukares kommunikationshinder. Man kan undra 

om det är en avgörande faktor. Kanske när Eleonora har fått mer erfarenhet känner hon inte 

längre att hon behöver söker råd hos sina kollegor. 

Dokumentationen är viktig och till hjälp när en brukare har kommunikationshinder. Man 

kan använda dokumentationen för att komma ihåg saker som kan underlätta kommunikationen 

för nästa träff eller om en annan kollega kommer att träffa brukaren i framtiden. 

En tanke som uppkommer när man tittar på resultatet är att det verkar saknas stöd och 

riktlinjer att följa vilket gör att biståndshandläggarna har stort handlingsutrymme. Ingen av 

intervjupersoner använder IBIC, vilket är en arbetsmodell som sätter brukaren i fokus, i sitt 

dagliga arbete. IBIC hade kunnat ge biståndshandläggarna ledningen och riktlinjerna de saknar 

och sett till att brukaren komma till tals trots kommunikationshinder. 

Däremot diskuteras kommunikationshinder sällan med kollegor vilket betyder att 

biståndshandläggarnas hantering av kommunikationshinder är väldigt individuell och de verkar 

handla utifrån intuition och erfarenhet. Dock anses det i stort sätt inte att det finns ett behov av 

utbildning om hur man kan hantera kommunikationshinder. 

 

Metoddiskussion 

Temat och frågorna verkade lite oklara för några intervjupersoner. Det kanske hade varit bra 

att börja intervjuerna med en kort förklaring om vad jag egentligen undersöker och vill veta. 

Med några av intervjupersonerna hade jag inte direkt kontakt innan intervjun skedde och de 

hade inte fått information om studien som fanns i mejlen som jag hade skickat ut.  

Bättre förberedelse av intervjufrågorna och intervjusituationen hade kunnat leda till mindre 

oklarheter för intervjupersonerna, bättre formulering av frågor, bättre idéer om möjliga 

följdfrågor och bättre självsäkerhet hos mig. Intervjulängden överskattades vilket ledde till att 

de flesta intervjuer hade en längd av 20 min istället för en timme. Det är en rätt stor variation 

men det kan bero på att olika personer har lättare eller svårare att svara utförligt, har olika 

erfarenheter, har olika svar på frågorna och är mer eller mindre direkt. Jag följde inte alltid 

strukturen av intervjuguiden eftersom vissa personer besvarade två frågor med ett svar vilket 
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ledde till att jag hoppade över vissa frågor.  Intervjuernas relativt korta längd betyder dock inte 

att jag inte fick utförliga svar och saknar information för min undersökning. 

Jag anser att min studie uppnår överförbarhetskriteriet som innebär att studien kan 

generaliseras till andra miljöer och situationer än det som undersökningen fokuserades på. 

Kommunikationshinder kan uppstå i många olika situationer och inte bara när man möter äldre 

personer och jag ger tydliga beskrivningar av fältet som undersöks därmed anser jag att min 

studie uppnår överförbarhetskriteriet.  

I kvalitativ forskning är det svårt att uppfylla reliabilitetskriteriet. Eftersom arbetssätt i 

många kommuner håller på att utvecklas antar jag att en forskare kan få ett annat resultat om 

de skulle replikera min studie men eftersom jag har min intervjuguide i bilagan kan studien vara 

lätt att replikera. 

 

Teoridiskussion 

Jag kunde ha använt en annan teori eller teoretiskt begrepp och kanske fått en djupare analys 

på grund av det men det var just autonomi, makt och paternalism i kombination med 

kommunikationshinder som jag ville undersöka. Brukarinflytande är ett väldigt viktigt och 

central koncept i socialt arbete som man kommer i kontakt med mycket som socionom. 

Paternalism är en intressant och kanske underskattat teoretiskt begrepp med många fasetter som 

förekommer i flera aspekter av livet och samhället. Alla dessa begrepp går hand i hand. 

 

Förslag till vidare forskning 

Enligt min åsikt är kommunikationshinder ett viktigt tema och, som framkom i min studie, 

någonting som man påträffar ofta som biståndshandläggare och säkert flera andra yrken som 

exempelvis LSS handläggare. Det är någonting som inte pratas om tillräckligt mycket under 

utbildningen. Jag tycker att det kunde vara intressant att undersöker kommunikationshinder i 

andra yrken eller göra en undersökning om kommunikationshinder inom äldreomsorgen från 

brukarens sida. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Mitt namn är Maike Alina Krause och jag är student på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag läser 

sjätte terminen på Socionomprogrammet och då är det dags att skriva sin C-uppsats. 

I min C-uppsats kommer jag att studera kommunikationshinder inom äldreomsorgen.  För min 

studie kommer jag att göra. Min studie kommer att utföras genom kvalitativa intervjuer med 

biståndshandläggare. Jag vill veta hur de äldres kommunikationshinder uppfattas och hanteras 

av biståndshandläggare samt hur handläggarna överbrygga dessa. 

Informationen kommer enbart användas i uppsatsen. Intervjun beräknas att ta ungefär en timme. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst ångra dig och avbryta samtalet. 

Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. Det insamlade materialet kommer att 

avidentifieras så att alla deltagare förbli anonyma så att det inte framgår vem som sa vad. 

Materialet används enbart i uppsatsen och raderas efter avslutat uppsatsarbete. Uppsatsen 

kommer att publiceras på DIVA. 

 

Vid frågor angående intervjun eller uppsatsen hör gärna av dig till mig eller min handledare. 

 

Jag vore tacksam för ett svar. 

  

Med vänlig hälsning 

Maike Alina Krause 

Tel.: xxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.se 

  

Handledare: Lars Sörnsen 

E-mail: xxxxxxx@xxx.se 
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Bilaga 2 

Hur länge har du haft den här tjänsten? 

Vilken utbildning har du? 

Vilket år tog du examen? 

Har du haft någon tidigare anställning som relatera till äldreomsorgen eller där man påträffar 

kommunikationshinder? 

 

Vad är din uppfattning om kommunikationshinder? 

Vilka former av kommunikationshinder har du påträffat i ditt arbete? 

(Hur) diskuteras klienters kommunikationshinder bland kollegor? 

Hur påverka dessa dina utredningar? 

 

Hur går du tillväga när du har ett ärende med en brukare som har ett kommunikationshinder? 

Hur förbereder du dig inför ett möte med klient med kommunikationshinder i jämförelse med 

någon som inte har det? Finns det en skillnad? 

Är du alltid förberedd för kommunikationssvårigheter? 

Vilka möjligheter finns till att använder sig av hjälpmedel?  

 

På vilket sätt påverkas din roll av att en brukare har ett kommunikationshinder? (ändra det 

dynamiken, makt relationen, ansvaret du tar på dig) 

Hur anser du att anhörigas roll påverkas att en brukare har kommunikationshinder? 

Hur påverkas din relation till brukaren om anhöriga blir väldigt central i utredningen på grund 

av kommunikationshindret?  

 

Använder ni ÄBIC eller IBIC? 

Har ni använt en annan modell tidigare? 

På vilket sätt påverka ÄBIC/IBIC ert tillvägagångssätt under utredningen? 

Har det en påverkan på hur mycket brukaren är involverad (brukarinflytande)? 

 Vilka tillvägagångssätt ska man ta när det gäller personer med kommunikationshinder enligt 

ÄBIC/IBIC? Riktlinjer, tips? Kan ÄBIC/IBIC vara ett hinder när det gäller anpassning till 

situationen? 

Hur påverka andra organisatoriska riktlinjer (som etiska riktlinjer, organisationens mål, 

organisationens struktur, budget) hur mycket man anpassa utredningsprocessen till individer 

med kommunikationssvårigheter och hantering av kommunikationshinder i mötet med 

klienten? (hinder?) 

 

Hur har din utbildning förberett dig, eller din arbetsplats erbjudit en fortbildning om hur man 

kan hantera kommunikationshinder och anpassa utredningar? 

Tycker du att det är någonting som skulle behövs för ditt arbete att få mer kunskap om hantering 

av kommunikationshinder? 

 


