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Abstrakt 
Authors: Anton Granqvist & Anton Lood 

Title: “Vague Consents” - Care manager´s experiences of working with people with 

dementia [translated title] 

Supervisor: Marie Eriksson 

Assessor:  

This study aims to understand how care managers approach consent and user influence 

related to older people with dementia. The study was conducted through qualitative 

interviews with individual care managers and with a hermeneutic approach. We have 

interviewed ten care managers in smaller municipalities whom are experienced in their 

profession and have been in contact with older people with dementia. throughout all the 

interviews, we had a semi-structured interview guide at our disposal, and after all the 

interviews were conducted, we analyzed them with the hermeneutic circle and 

theoretically analyzed the material with Lipsky´s theory about street level bureaucracy, 

acting space and, what we call it, the social service as a last resort and finally with 

Johansson´s theory of client relationships. Our main conclusions regarding consent is 

that care managers need to relate to the law simultaneously have the individual needs 

and wishes in regards. Also, the care managers have a few ways to circumvent the 

absolute that the individual needs to give his or hers consent to everything. Our main 

conclusions regarding user influence is that the care managers need to use other 

professions for information regarding the individual, such as nurses, carers, dependants 

and so on. They also prefer to get in touch with the individual whom is diagnosed with 

dementia as early into the disease as possible to get to know them and learn how they 

want their care to be.  

As a last conclusion about the whole study is that the care managers find working with 

older people with dementia is a vastly difficult task, and they need to rely on 

dependants, other professions and have a lot of knowledge about the individual. 
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1 Inledning 

Enligt Socialstyrelsen (2016) finns det i Sverige cirka 160 000 människor med någon 

typ av demensdiagnos. Socialstyrelsen (2017) skriver att antalet personer med 

demensdiagnos förväntas öka kraftigt efter 2020 eftersom det stora antal individer i 

befolkningen som är födda på 1940-talet då uppnår en hög ålder.  

 

Demens är en sjukdom som inte kan botas, vilket leder till att insatserna som erbjuds 

personer med demens syftar till att underlätta vardagslivet och öka livskvalitén.  Det 

finns olika typer av demens. De vanligaste är Alzheimers sjukdom, Vaskulär demens, 

Lewykroppsdemens och Frontotemporal demens. Gemensamt för de olika diagnoserna 

är att de delas in i tre stadier, mild demenssjukdom, måttlig demenssjukdom och svår 

demenssjukdom. Vid mild demenssjukdom klarar personen vardagen utan stora insatser 

från sjukvård och socialtjänst. Vid måttlig demenssjukdom behöver personen ofta mer 

tillsyn och stöd för att klara av vardagen. Vid svår demenssjukdom är det vanligt att 

personen behöver ständig tillsyn och stöd med det mesta i vardagslivet (Socialstyrelsen, 

2017:17-18). Gemensamma symptom vid demenssjukdom är fortlöpande minnesförlust, 

minskande kognitiv förmåga såsom sämre problemlösningsförmåga och känslomässig 

kontroll (McClive-Reed, Kimberly & Gellis, 2011:7). 

 

Insatserna biståndshandläggare kan erbjuda personer med demens utgår ifrån 

socialtjänstlagen. För att utreda och erbjuda insatser enligt socialtjänstlagen krävs ett 

samtycke från personen som ska erhålla insatserna. Biståndshandläggare kan uppleva 

svårigheter med att få samtycke till att utreda och erbjuda insatser av personer med 

demens. Detta leder till att biståndshandläggare på olika sätt försöker kringgå kravet på 

samtycke genom att exempelvis vända sig till anhöriga eller undanhålla viss information 

om insatserna. (Nordh & Nedlund, 2016:330-331; Socialstyrelsen, 2015:14)  

 

Ytterligare en viktig aspekt att betänka för biståndshandläggare som arbetar med 

personer som har demens är hur de kan ge inflytande över insatserna. Enligt FN:s 

internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter som ratificerades 

av Sverige 1971 har alla människor rätt till självbestämmande (Förenta Nationerna 

[FN], 2011:8). Forskning visar dock att det inte är en självklarhet att personer med 

demens ges självbestämmande och inflytande över sina insatser eftersom de i vissa fall 
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inte anses veta vad de behöver (Nord & Nedlund, 2016:332; Socialstyrelsen, 2017:59; 

Molony & Bouma, 2013:80). 

 

Utöver FN:s konvention om mänskliga rättigheter hänvisar Karlsson och Börjesson 

(2011:8) till ett flertal studier som påvisar att brukarinflytande har en positiv inverkan 

för brukarna. Trots det att lagen och andra bestämmelser säger att samtycke måste 

finnas för att insatser ska kunna ges och att självbestämmande är en grundläggande 

mänsklig rättighet, visar vår forskningsgenomgång att det kan bli problematiskt i 

praktiken. Med denna studie vill vi öka förståelsen för hur samtycke och 

brukarinflytande formas i utredningen av insatser som är aktuella för personer med 

demens. Som vi skrev ovan förväntas demensdiagnoser öka i framtiden samt att det inte 

finns något botmedel. Därför anser vi att det behövs mer forskning kring hur 

biståndshandläggare resonerar kring sitt arbete med personer som har demens. 

Framförallt gällande samtycke och brukarinflytande då vår forskningsgenomgång visar 

att dessa lagstadgade rättigheter är svåra att uppfylla när man arbetar med personer som 

har demens. Vår förhoppning med denna studie är att få biståndshandläggare att 

reflektera över sina arbetsmetoder samt tillföra nya perspektiv till forskningen. 

 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka biståndshandläggares syn på samtycke i sitt 

utredningsarbete för att därigenom problematisera brukarinflytande och hur det formas i 

relation till personer med demens. 

 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur beskriver biståndshandläggare de metoder och tekniker som används för att 

möjliggöra brukarinflytande för personer med demens? 

2. Hur resonerar biståndshandläggare kring samtycke relaterat till sitt arbete med 

personer som har demens? 

 

2 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om brukarmedverkan i relation till personer 

med demens. Forskningen behandlar bland annat samtycke från personer med demens, i 

vilken utsträckning de kan och vill vara med vid beslut, hur biståndshandläggare 
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upplever arbetet med personer som har demens samt strukturella hinder för 

brukarinflytande. Den tidigare forskningen vi redogör för ger en översikt av 

forskningsläget gällande vårat ämne. Forskningen ger oss en möjlighet att kunna 

jämföra vår emperi med vad som gjorts tidigare. Forskningen vi skriver om behandlar 

ämnen som anknyter till vår studies syfte och frågeställningar och är av den anledningen 

relevant för denna studie.  

 

2.1 Dilemman och strategier i biståndshandläggares arbete 

Nordh och Nedlund (2016) har genomfört en studie som behandlar utmaningarna 

biståndshandläggare upplever i mötet med personer som har demens. Deras studie 

ämnar även att visa vilka strategier som biståndshandläggare använder för att underlätta 

sitt arbete med dessa individer. Som biståndshandläggare arbetar man i gränslandet 

mellan lokala myndigheter och invånarna, och behöver av den anledningen både 

förhålla sig till lagstiftningen och organisatoriska riktlinjer, samtidigt som de möter 

individer i behov av vård och omsorg.  

 

I mötet med personer som har demens, upplever biståndshandläggare att en stor 

svårighet är utbyte av information. Att ge information gällande vilka insatser som finns 

och hur de fungerar, samt att få information kring hur deras situationen är och 

omfattningen av vilka insatser de är i behov utav. I en konversation tillsammans med en 

individ med demens, är inte problemet bara att personen i fråga kan ha svårigheter att 

uttrycka sig på grund av sin diagnos, det kan även vara en problematik för 

biståndshandläggaren att veta om det som de säger är förankrat i “verkligheten”. I vissa 

fall, även om det är personen som ansöker om vård och omsorg, kan det vara svårt att 

veta precist hur deras livssituation ser ut (Nordh och Nedlund, 2016:323-325). Då kan 

anhöriga ge den sista pusselbiten, och trots att det ibland kan vara olika åsikter kring 

vad den enskilde önskar att omsorgen skall innehålla och vad anhöriga anser vara 

viktigast, kan de anhöriga ge viktig information kring individens leverne. Detta ger 

biståndshandläggaren en tydligare bild av personen med demens, och vilka insatser som 

kan tänkas vara behövliga (Nordh och Nedlund, 2016:325-327).   

 

I artikeln som handlar om biståndshandläggares arbete med personer som har demens 

tar Nordh och Nordlund (2016) upp vikten av att samtycke finns vid utredning om 

insatser. De skriver om svårigheten som finns att få just samtycke av personer med 
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demens, samt vilka olika strategier som biståndshandläggare kan använda sig utav för 

att få just detta. Utan samtycke från personen som behöver vård och omsorg, kan inte 

detta ges. Det finns flera olika strategier som biståndshandläggare använder för att 

komma runt denna problematik, exempelvis kan de ibland undanhålla viss typ av 

information från den enskilde som ansöker om vård, och istället ge den informationen 

till anhöriga, det kan vara information gällande priser. En annan strategi som 

biståndshandläggare tycker fungerar bra är motiverande samtal, dock finner de en 

svårighet att utföra detta fullt ut, eftsersom tiden per utredning är snäv och utrymme för 

att göra detta på alla som behöver det inte finns. (Nordh & Nedlund, 2016:319-331) 

 

2.2 Personcentrerat synsätt på demensomsorg 

Molony och Bouma (2013) skriver att det viktigaste för de som jobbar med ett 

personcentrerat sätt med människor som har demens är att värdesätta personen, det vill 

säga att veta vad som faktiskt betyder mycket för den enskilde. För att ta reda på vad 

som är viktigt för en person krävs goda kunskaper i att lyssna, observera samt 

användande av flera källor för att få så mycket information som möjligt om personen 

som utreds. Vidare menar de att en av de viktigaste faktorerna för att personcentrerad 

demensomsorg ska vara framgångsrik är valmöjligheter för brukaren. Kapaciteten för 

att göra egna val för brukaren är knutet till vilket val det handlar om vilket medför att 

brukaren kan har möjlighet att ibland göra egna val angående insatserna. Om 

handläggaren däremot anser att brukaren inte kan ges inflytande över en insats eller dess 

utformning har de möjlighet att prata med brukarens ombud, det är dock alltid viktigt att 

ta hänsyn till brukarens önskemål. Insatserna som ges har större möjlighet till framgång 

om brukaren och handläggaren har ett tillitsfullt förhållande med varandra. (Molony & 

Bouma, 2013:79-80) 

 

2.3 Systematisera kunskapen om brukarinflytande 

Rosenberg och Hillborg (2016) skriver i sin artikel om brukarinflytande på 

organisatorisk nivå. De menar att mycket av den litteratur som finns idag gällande 

brukarinflytande behandlar det på individnivå, men att det inte finns så mycket om 

organisationer eller grupper av individer som tillsammans går in och jobbar för 

brukarinflytande. Inom litteraturen som de tar upp, finns det mycket fördelar med att ha 

brukarinflytande, Rosenberg och Hillborg (2016) tar bland annat upp sju argument till 

varför brukarinflytande ger en positiv inverkan: 
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1. Främjandet av medborgarskap 

2. Brukarinflytande - som delaktighet i samhällsutvecklingen 

3. Uttrycksfullhet - brukaren får självinsikt genom att vara delaktig 

4. Legitimitet - program eller organisationer får större acceptans av 

brukare/allmänhet 

5. Effektivitet - organisationen ökar möjligheten att definiera och möta sina mål 

6. Maktskillnader - brukarinflytande minskar maktförhållandet mellan 

professionell och brukare 

7. Service argumentet - individanpassade insatser för brukarens egna behov 

Tillsammans ger dessa en bättre vård och omsorg för individer som är i behov utav 

hjälp. (Rosenberg & Hillborg, 2016:337-338)  

 

De skriver i sin artikel om att idag kan brukarinflytande vara en del i hjälpen och att den 

finns mellan individen och personalen. Författarna menar att även organisationen skulle 

kunna arbeta med brukarinflytande. Det skulle kunna vara antingen i form av en 

organisation med brukare eller för brukare. På så vis menar de att brukarinflytandet inte 

bara skulle påverka samspelet mellan brukare och personal utan även hela 

organisationen. Det skulle därmed förändra strukturen kring arbetet med denna fråga. 

(Rosenberg & Hillborg, 2016:336-338)  

 

2.4 De äldres röster - hinder för brukarinflytande 

Persson och Berg (2009) har studerat brukarinflytande bland äldre i olika kommuner i 

Sverige. De har kopplat brukarinflytande till Hirschmans teori gällande exit and voice, 

och deras artikel belyser hinder som finns för äldres brukarinflytande i Sverige. 

I deras artikel skriver de att när äldre är missnöjda med offentliga tjänster så har de i 

princip tre val de kan göra. Antingen accepterar de hur situationen är, eller slutar de 

äldre att använda sig utav tjänsten, eller som sista alternativ, föra fram sina klagomål. 

De två sista alternativen är vad som kallas för exit och voice. (Persson & Berg, 2009:95) 

 

Från 1992 då en strukturell omorganisation gjordes av regeringen, där all offentlig 

omsorg av äldre samlades under kommunerna, har den svenska nationella policyn för 

omsorg av äldre inte förändrats. Målet med denna nationella policyn från regeringen 

säger att äldre personer ska få betydande hjälp och stöd men också att de ska ges 
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möjlighet till inflytande över deras vardagliga liv och kunna åldras i säkerhet och med 

deras självständighet intakt. (Persson & Berg, 2009:95-96) 

 

I Sverige är det kommuner som har ansvaret för omsorgen av äldre personer (ålder 65+) 

och det är kommunernas uppgift att försäkra att äldre personer erhåller inflytande över 

deras egna liv och att det kan behålla sin självständighet medan de blir äldre. 

Kommunerna har oftast formella kanaler för inflytande i organisationerna för att 

uppmuntra till voice istället för exit. Det finns dock lite forskning kring hur dessa 

formella kanaler för inflytande fungerar på kommunal nivå i ett system där det finns en 

begränsad möjlighet att lämna (Persson & Berg, 2009:96). I deras diskussion antyder de 

att det ibland saknas formella kanaler för att framföra klagomål. Framförallt menar de 

att det skiljer sig beroende på kommunens storlek. De menar generellt sett att stora 

kommuner har formella kanaler medans små kommuner endast har informella kanaler. 

Med informella kanaler kan det bli svårare för äldre att föra fram sina klagomål, 

eftersom de måste använda sig utav personalen som arbetar närmast dem. Det behövs 

inte om det finns formella kanaler för inflytande, då de äldre inte behöver föra fram sina 

klagomål till personalen direkt. Ett annat hinder för informella kanaler är att klagomålen 

sällan når fram till administrationen, och de i sin tur får en liten vetskap om hur 

situationen och problemet som kan finnas ser ut (Persson & Berg, 2009:105-106). 

 

Vidare tar författarna upp att det finns flertalet strukturella hinder för äldres inflytande 

mellan hur regeringens policy säger att det ska vara och hur det faktiskt ser ut i 

kommunerna. Från perspektivet som omsorgstagare, skriver författarna att äldres 

inflytande över sina liv verkar vara väldigt begränsad. Äldre personer i Sverige har 

ingen realistisk väg för exit, och deras möjlighet att göra sin röst hörd voice framstår 

som mest teoretiska och otillräckliga för att stärka de äldres situation. (Persson & Berg, 

2009:108)  

 

2.5 Målsättningen med brukarinflytande  

Eriksson (2015:14-18) hänvisar till socialstyrelsen som menar att brukarinflytande i 

grund och botten rör sig om ett paradigmskifte inom socialt arbete, där fokus går ifrån 

myndighetens perspektiv till den enskilda brukarens som därmed ges 

tolkningsföreträde. Brukarinflytande kan bedrivas på individnivå, verksamhetsnivå och 
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strukturell nivå, och det kan bedrivas med exempelvis informationsspridning, 

utbildning, utvärdering, forskning och brukarråd.  

 

Målsättningarna med brukarinflytande varierar ofta beroende på vilken grupp som 

diskuterar brukarinflytande. Brukare och deras representanter tenderar att endast 

fokusera på sitt egna behov medan offentliga aktörer har flera olika intressen att förhålla 

sig till. Detta förhållande kan leda till en intressekonflikt mellan grupperna när de 

diskuterar brukarinflytande. Eriksson (2015:18) menar att man med hjälp av 

brukarinflytande kan se brukaren på andra sätt än “den som behöver hjälp”, exempelvis 

som en kunskapskälla, samarbetspartner eller kund. I regel ger dessa roller en stärkt 

position till brukarna. Vidare menar Eriksson att en av de grundläggande orsakerna till 

att arbeta med brukarinflytande är att utjämna maktförhållanden mellan välfärdsstaten 

och medborgaren. Den huvudsakliga tankegången med brukarinflytande är att om 

verksamheter utgår från brukarnas åsikter blir det troligare att brukarna är mottagliga för 

insatserna (Eriksson, 2015:100). Ett hot mot ökat brukarinflytande kan vara de sparkrav 

som generellt finns inom den sociala sektorn och att klyftan mellan tillgängliga resurser 

och brukarnas behov ökar (Eriksson, 2015:265). 

 

2.6 Brukarinflytande vid beslut för personer med alzheimers 

Patientmedverkan vid beslut gällande sin vård är något de flesta brukarorganisationer 

och riktlinjer förespråkar. Vid de flesta psykiska sjukdomarna menar riktlinjerna att 

patienter ska vara medverkande i alla beslut gällande sin vård. Alzheimers sjukdom 

tenderar dock att vara ett undantag eftersom deras nedsatta beslutsförmåga anses 

försvåra medverkan vid beslut. I de tidiga stadierna av sjukdomen tenderar brukarna 

dock ha kvar så pass bra beslutsförmåga att de själva kan bestämma över medicinska 

och sociala frågor rörande deras liv. Ignoreras brukarnas egna vilja i det stadiet av 

sjukdomen minskas både deras självständighet och man riskerar att gå emot deras vilja. 

Ett sådant förfarande kan leda till att brukarens medverkan skjuts upp tills sjukdomen 

har gått för långt och de mister mer av sin beslutsförmåga. (Hamann et.al, 2011:2045)  

 

Hamann et.al, (2011) genomförde en studie med personer som var i ett tidigt stadie av 

demens, deras närstående och läkare. Studien visade bland annat att brukarnas vilja att 

medverka vid beslut är relativt höga framförallt när det gäller sociala beslut. Brukarna 

menade också att deras närstående skulle ha en sekundär roll när det kom till beslut. 
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Både närstående till personen med demens och deras läkare gjorde dåliga 

uppskattningar angående brukarens vilja att medverka vid beslut. Det är viktigt för alla 

som jobbar med personer som har demens att vara medvetna om att de i början av 

sjukdomsförloppet generellt sett önskar att medverka vid beslut, framförallt när det 

gäller det sociala. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt engagera brukaren i 

deras vård. (Hamann et.al, 2011:2051)  

 

3 Teori 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vilken teoretisk ram vi kommer förhålla oss till 

när vi analyserar studiens resultat samt vilken utgångspunkt vi kommer att använda i 

den avslutande diskussionen. Först kommer en introduktion till begreppet 

gräsrotsbyråkrati, som vi väljer att skriva om eftersom biståndshandläggare är just 

gräsrotsbyråkrater. Det leder sedan in på handlingsutrymme som är den egentliga teorin 

vi kommer använda oss av för att analysera vår empiri. För att kunna analysera ännu 

djupare väljer vi också att skriva om Johanssons teori om klientrelationen och Lipskys 

teori om att socialtjänsten är sista utvägen, dessa delar tillhör teorin om 

handlingsutrymme. 

 

3.1 Gräsrotsbyråkrati 

Som socialarbetare inom individ- och familjeinriktat arbete är man en representant för 

en organisation. Denna roll innebär att man står i direkt kontakt med människor som 

söker hjälp från organisationen (Svensson, Johnsson och Laanemets, 2008:16). De som 

representerar den offentliga sektorn gentemot medborgare kallar Lipsky (2010) 

gräsrotsbyråkrater. Han menar att alla som arbetar inom den offentliga sektorn är 

gräsrotsbyråkrater, exempelvis poliser, lärare och handläggare. Gemensamt för 

gräsrotsbyråkrater inom olika yrkeskategorier är att de i möten med individer på något 

sätt levererar en statlig tjänst.  

 

Ett dilemma som gräsrotsbyråkrater står inför är att insatsmottagare kräver att de ska 

vara effektiva och mottagliga samtidigt som andra grupper menar att hela systemet bör 

effektiviseras (Lipsky, 2010:3-4). Gräsrotsbyråkrater har en direkt inverkan på 

människors liv genom de beslut som de tar. Vanligtvis tar de beslut på direkten, vilket 

leder till att gräsrotsbyråkrater ställs inför klienternas personliga reaktioner av de beslut 
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som de tagit (Lipsky, 2010:8-9). Kollektivt får gräsrotsbyråkrater mycket resurser vilket 

leder till att de hamnar i fokus för samhällets förhoppning om en balans mellan 

tillhandahållande av offentliga tjänster samt rimliga utgifter för samhället. På 

individuell nivå, ses gräsrotsbyråkrater av allmänheten som hoppet om att få en rättvis 

och effektiv behandling av de insatser som finns även om de är medvetna om att det är 

svårt att få effektiva interventioner eftersom de är massproducerade (Lipsky, 2010:12). 

 

Då vår studie undersöker biståndshandläggare anser vi att det är viktigt att ge en 

förklaring till deras funktion i samhället. Eftersom biståndshandläggare är 

gräsrotsbyråkrater är det relevant att ge en förklaring på deras roll inom sin organisation 

samt vad som är speciellt med den rollen. Vi anser även att teorin om 

handlingsutrymme är starkt sammankopplat med gräsrotsbyråkrati vilket är ytterliggare 

en anledning till att den är relevant för studien. 

 

3.2 Handlingsutrymme 

Handlingsutrymme är det växelspel som infinner sig mellan den professionelle 

biståndshandläggaren i mötet med brukare och organisationens ramar och regler. 

Handlingsutrymme ger möjlighet för den professionelle att göra val för hur denne ska 

agera i mötet med brukare. Antingen förhåller sig den professionelle till organisationens 

riktlinjer och regler och beslutar insatserna därefter eller arbetar den professionelle för 

att förhandla med och förändra organisationen och utöka handlingsutrymmet för att på 

så sätt kunna möta brukarens behov. Detta eftersom regler eller avsaknad av regler inte 

utgör handlingsutrymmet utan möjligheten att agera mellan de regler som finns är det 

som utgör handlingsutrymmet. (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:23-27)  

 

Handlingsutrymme är varken “bra” eller “dåligt” utan det är något som krävs för att det 

sociala arbetet ska kunna fungera. I och med att biståndshandläggare ställs inför 

varierande behov och oförutsägbara händelser, kan inte organisationens regler och 

ramar täcka alla dessa potentiella dilemman som kan uppstå. Det är då upp till den 

professionelle att genom sin kompetens och expertis inom området, göra bedömningar 

och finna lösningar (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:24). När en brukare 

kommer i kontakt med en biståndshandläggare inleds en förhandling, dessa 

förhandlingar behandlar vad det är som ska ske och hur det ska ske. Här utgör 

handlingsutrymmet möjligheten för biståndshandläggare att göra egna bedömningar och 
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ta ställning kring brukarens krav och önskemål. Handlingsutrymmet ger 

biståndshandläggaren valmöjligheter, trots att regler finns, lämnar dessa regler utrymme 

för tolkning och tillämpning och det är upp till biståndshandläggaren att välja vilket 

tillvägagångssätt som är bäst lämpat (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:25).  

 

Då vi i vår studie vill undersöka hur samtycke erhålls i relation till personer med 

demens, lämpar det sig väl att använda handlingsutrymme som teoretisk ram för 

studiens analys och resultat. Eftersom det är biståndshandläggares handlingsutrymme 

som avgör hur mycket de kan avvika från organisationens regler och ramar för att nå en 

lösning på dilemmat kring samtycke.  

 

3.3 Socialtjänsten som sista utväg 

Lipsky (2010) menar att att alla personer som söker sig till socialtjänsten i någon mån 

gör det ofrivilligt. Han menar att det är en sista utväg för att få hjälp och att det endast är 

socialtjänsten som kan distribuera den hjälpen. Även om den enskilde ansöker om 

insatser frivilligt menar Lipsky (2010) att det knappast kan sägas vara frivilligt om man 

inte har några andra alternativ. Vissa tjänster, exempelvis vård eller juridiskt, finns att 

tillgå även privat. Men det kostar relativt mycket och för människor med sämre 

ekonomi är inte det ett alternativ (Lipsky, 2010:54).  

 

När människor inte har något annat alternativ för att få hjälp att klara av sin livssituation 

medför det att det blir en obalans i relationen. Den enskilde kan känna sig tvingad att gå 

med på saker eftersom det är deras enda chans att få insatser. Detta medför att 

gräsrotsbyråkrater kan prova sig fram med insatser och att det inte spelar så stor roll om 

insatserna inte blir lyckade till en början eftersom personerna ändå inte har någon 

annanstans att ta vägen. Lipsky (2010) menar att det till och med kan anses positivt 

inom organisationen om brukare väljer att avsluta tjänster då sparkraven på dessa 

organisationer är så stora (Lipsky, 2010:55-56).  

 

Detta begrepp använder vi oss av eftersom det finns teman i vår emperi som kan 

kopplas till detta begrepp. Begreppet ger oss även möjlighet att analysera hur 

biståndshandläggare kan agera i svårlösta situationer. 
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3.4 Klientrelationen 

Klientrelation är en social relation mellan klient och gräsrotsbyråkrat, där parterna 

försöker påverka varandra på något vis. Denna myndighetskontaktkontakt kan antingen 

ske personligen i ett möte, ansikte mot ansikte eller i mindre direkta former exempelvis 

telefonkontakt eller per korrespondens. Dock är den grundläggande skillnaden mellan 

klientrelation och andra sociala relationer det som kallas för klientrelationens dubbla 

karaktär, vilket betyder att relationen är både mellan två människor, men också en 

relation mellan klienten och organisationen. Det är det organisatoriska sammanhanget 

som bestämmer hur relationen kommer yttra sig i slutändan, och detta perspektiv måste 

båda parterna anpassa sig till för att relationen ska fungera. (Johansson, 2007:50)  

 

Det första steget som gräsrotsbyråkraten måste ta i relationen är att göra klienten till en 

klient. Detta görs just för att organisationer inte kan hantera en “hel” människa, utan 

klienten måste göras om så den passar in i någon av organisationens förutbestämda 

kategorier. Detta görs genom att förenkla individen och ta fasta på de karaktäristika 

avseenden som passar den organisatoriska specialiseringen. Utifrån dessa speciella 

avseenden blir individen sedan placerad i förutbestämda kategorier som är definierade 

och tillhandahållna av organisationen. När detta är gjort, och individen eller klienten har 

erhållit sin byråkratiska identitet kan gräsrotsbyråkraten ta sig an ärendet och försöka 

hjälpa klienten med det behovet som denne har. (Johansson, 2007:50) 

 

En annan aspekt i klientrelationen som gör att den skiljer sig från andra sociala 

relationer är att ansikte-mot-ansikte-relationen kännetecknas i mångt och mycket av 

närhet och direkthet. Där närhet handlar om det rumsliga och tidsmässiga, alltså 

avståndet mellan parterna och direkthet handlar om att kunna förutsäga och tolka 

klientens reaktioner och möjligheten att anpassa sitt eget handlande därefter. Med andra 

ord så behandlar närhet tids- och rumssammanfallande mellan parterna i en relation och 

direkthet behandlar graden av flexibilitet och anpassningsbarhet (Johansson, 2007:51). 

En klientrelation kännetecknas mer av närhet än direkthet. Direkthet finns dock med i 

relationen vilket leder till en möjlighet för båda parter att agera fritt till viss del. Från 

gräsrotsbyråkratens sida finns ett visst utrymme för att göra egna bedömningar, vilket 

också är det som kännetecknar en gräsrotsbyråkrat (Johansson, 2007:51-52).  
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Detta begrepp är relevant då gräsrotsbyråkrater står i direkt kontakt med klienter. 

Begreppet kommer att användas för att analysera hur biståndshandläggare skapar och 

bibehåller relationer med brukare. 

 

4 Metod 

I detta avsnitt kommer vi att presentera val av vetenskapsteoretisk ansats, 

datainsamlingsmetod, vårt urval samt etiska överväganden som ligger till grund för 

uppsatsen. Vi kommer även redogöra för hur vi genomförde intervjuer, analys och 

bearbetning, kvalitén i studien samt arbetsfördelning. 

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Den vetenskapsteoretiska ansatsen vi väljer att utgå från i denna uppsats heter 

hermeneutik. Hermeneutik innebär att forskaren istället för att söka förklaringar till 

vetenskapliga problem söker efter förståelse. Att förstå innebär att leta efter mening, 

betydelser och innebörder i exempelvis texter (Andersson, 2014:55). Hermeneutik 

kommer från grekiskan och betyder “tolka” eller “uttolka” (Thomassen, 2006:178; Da 

Silva, 1996:185). En av grundarna till den moderna hermeneutiken är den tyske 

filosofen Wilhelm Dilthey. Han menade att hermeneutiken kan konkretiseras i tre 

dimensioner: - upplevelse, uttryck och förståelse. Människan och att vara människa kan 

bli ett forskningsområde då individer upplever tillstånd, hur upplevelser kommer till 

uttryck samt hur uttrycket förstås (Thomassen, 2006:180-181).  

 

Den hermeneutiska cirkeln är ett begrepp inom hermeneutiken som behandlar hur 

forskarens förståelse för det undersökta fördjupas genom en ständig pendelrörelse 

mellan helhet och del av det material som undersöks. Hur en person läser en text beror 

på vilken typ av text det är, alltså helheten, t ex kontexten. Likväl är det genom 

förståelse för textens delar som en djupare förståelse kan uppnås. En djupare förståelse 

för en del av en text påverkar sedan hur man ser på helheten. Det är denna växelverkan 

mellan helhet och del som kallas för den hermeneutiska cirkeln och den syftar till att 

uppnå en enhetlig förståelse av sambandet mellan delarna och helheten de bildar. Hur vi 

använt oss av den hermeneutiska cirkeln i denna studie förklaras i kapitlet bearbetning 

och analys nedan. Till skillnad från naturkunskapens målsättning att förklara 

naturfenomen söker forskare med ett humanvetenskapligt synsätt förstå människolivet 
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som det uttrycks i olika männskliga uttrycksformer, till exempel i kulturen och i det 

sociala livet. (Thomassen, 2006:101) 

 

Redan under intervjuerna i en kvalitativ studie menar Da Silva (1996:188) att man som 

forskare har användning för ett hermeneutiskt synsätt. Genom att ha bra 

inlevelseförmåga kan personen som intervjuar leva sig in i den intervjuades 

upplevelsevärld, vilket leder till en mer autentisk dialog, som ger mer meningsfull data 

till den som intervjuar. För att kunna genomföra tolkning av texter är det en 

förutsättning att man har förförståelse inom ämnet som texten handlar om.  

 

Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka biståndshandläggares syn på 

samtycke i sitt utredningsarbete för att därigenom problematisera brukarinflytande och 

hur det formas i relation till personer med demens anser vi att hermeneutik är den bästa 

vetenskapsteoretiska ansatsen.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Som val för vår datainsamlingsmetod, har vi valt att använda oss utav enskilda 

semistrukturerade intervjuer. Eftersom vi ville genomföra en kvalitativ studie ansåg vi 

att semistrukturerade intervjuer gav en bra möjlighet att samla in empiri. Denna 

intervjumetod ger intervjupersonerna en möjlighet att svara på frågorna relativt fritt 

vilket leder till ett djup i empirin. Ytterligare en anledning till att vi valde enskilda 

semistrukturerade intervjuer är för de synpunkter och uppfattningar som belyses under 

intervjun kommer från en och samma person, en källa. De speciella idéer och utsagor 

som kommer fram går att spåra tillbaka till en person vilket underlättar för oss som 

forskare när vi ska analysera materialet. Att vi kan spåra tillbaka citaten till en 

intervjupersonperson gav oss möjlighet att ställa följdfrågor efter intervjuerna om det 

var något vi ansåg var otydligt. Detta gör att vi minskar risken för missförstånd då vi 

kunde be intervjupersonen förtydliga något vi inte förstod i vårt insamlade material. 

(Bryman, 2016:468; May, 2013:162-163; Denscombe, 2016:266-267) 

 

Grunden till utförandet utav semistrukturerade intervjuer är att ha en intervjuguide med 

öppna frågor som rör det ämne som skall studeras. Detta gör att de personer som skall 

svara på frågorna inte behöver svara specifikt, utan kan ge sina erfarenheter kring ämnet 

och tala fritt. Intervjuguiden gjorde även att vi höll oss till de ämnen vi vill diskutera 
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eftersom frågorna var förutbestämda innan intervjun. Denna form av intervju gav oss 

också möjligheten att kunna ställa följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden till 

följd av intervjupersonens svar (Bryman, 2016:468; May, 2013:163). Målet med 

kvalitativa intervjuer, så som semistrukturerade intervjuer, är att försöka upptäcka 

företeelser, egenskaper eller innebörder i det som forskaren vill studera (Starrin & 

Renck, 1996:55). Vi ansåg att för att uppnå syftet med uppsatsen, behövde vi använda 

oss utav enskilda semistrukturerade intervjuer för att nå biståndshandläggarnas egna 

uppfattningar av våra frågeställningar som vi ställer i denna uppsats. Eftersom vi hade 

ett tydligt mål gällande vad vi ville undersöka, menar Bryman (2016:469) att 

semistrukturerade intervjuer lämpar sig bäst för att få svar på de specifika frågorna vi 

ville komma åt för att uppfylla studiens syfte.  

 

4.3 Urval 

I enlighet med Svensson (1996:215) grundas urvalet i vårat syfte och inte slumpmässigt. 

Syftet med denna uppsats var att undersöka biståndshandläggares syn på samtycke i sitt 

utredningsarbete för att därigenom problematisera brukarinflytande och hur det formas i 

relation till personer med demens. Därför anser vi att de personer som skall intervjuas 

ska vara biståndshandläggare inom äldreomsorgen och vi valde att göra enskilda 

intervjuer med dessa biståndshandläggare. Detta eftersom det är de som kommer i 

kontakt med personer med demens, och kan ge svar på de frågeställningar vi har i denna 

uppsats (jmf May, 2013:169-170; Denscombe, 2016:64-65).  

 

Vi ansåg att genom enskilda intervjuer kunde biståndshandläggarna berätta om sina 

personliga erfarenheter och upplevelser kring de frågorna vi hade i vår intervjuguide, 

och vi tror att intervjupersonerna upplevde mindre press att ge “rätta” svar om 

intervjuerna utfördes enskilt istället för i grupp. Dock var vi medvetna om att i 

exempelvis en fokusgrupp kunde en diskussion lett till andra svar som inte belystes 

genom enskilda intervjuer, men att genom enskilda semistrukturerade intervjuer kunde 

intervjupersonerna berätta och utveckla mer kring sina egna personliga erfarenheter och 

uppfattningar om ämnen som var i fokus. 

 

För att få tillgång till lämpliga intervjupersoner kontaktade vi enhetschefer för 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Detta är en variant av snöbollsurval. Det 

innebär att vi utgick från ett fåtal personer som hänvisade till möjliga uppgiftslämnare. 
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Fördelar med snöbollsurval är att forskare kan bygga upp ett rimligt antal 

uppgiftslämnare, speciellt i mindre studier. Det ger också forskaren en möjlighet att 

komma uppgiftslämnaren nära då de kan använda personen som föreslog 

uppgiftslämnare som en referens och på så sätt öka sin trovärdighet (Denscombe, 

2016:76-77). En nackdel med denna urvalstyp kan vara att enhetscheferna hänvisade oss 

till biståndshandläggare som är lojala mot organisationen. Detta kan ha lett till att 

svaren vi fick inte helt representerar arbetsmetoderna på arbetsplatsen. Vi menar dock 

att detta tillvägagångssätt var det optimala för vår studie eftersom det även gav oss 

access till uppgiftslämnarna. 

 

Hur många intervjupersoner som ska deltaga i en studie beror på hur mycket tid och 

resurser forskaren har för att genomföra studien, i studier likt denna brukar fem till tio 

intervjupersoner vara vanligt (Kvale & Brinkmann, 2014:156). 

Vi intervjuade tio biståndshandläggare då vi ansåg att det gav en bred uppfattning av 

hur biståndshandläggare kan uppleva sitt arbete med personer som har demens. Att 

intervjua detta antalet personer anses ge en trovärdighet i materialet och det minskar 

risken att intervjupersonernas personliga uppfattningar av, i vårt fall syftet med 

uppsatsen, kring det som skulle undersökas. (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:42). 

 

Intervjupersonerna efterfrågades i Växjö kommun samt mindre kommuner närliggande 

till Växjö. Detta eftersom vi båda bor i Växjö och det var mest tidseffektivt och 

ekonomiskt att intervjua biståndshandläggare i vår närhet. De kommuner som bidrog 

med intervjupersoner var Tingsryd, Ljungby och Växjö. Vi väljer att inte skriva hur 

många som deltog från varje kommun eftersom vi utgår ifrån anonymitetskravet. 

Anledningen till att vi ville intervjua biståndshandläggare från olika kommuner är att vi 

ville undersöka om det går att upptäcka skillnader och likheter i deras arbetssätt för 

personer med demens. En annan anledning till varför vi valde att fråga intervjupersoner 

i mindre kommuner är att Persson och Berg (2009) skriver i sin forskning att mindre 

kommuner tenderar att använda en större del av sin budget till äldreomsorg än vad stora 

kommuner gör. Genom att bara intervjua personer i en kommun, ingår de alla inom 

samma organisation, vilket kan medföra risken att inte se och kunna jämföra skillnader i 

arbetssätt. 
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4.4 Etiska överväganden 

En central del av forskningsetiken behandlar frågor som rör hur medverkande 

försökspersoner och informanter ska behandlas i forskningen. Kärnan är hur 

forskningen kan bedrivas utan att de som medverkar i forskningen lider skada. Alla 

människor har rätt till skydd från olämplig insyn samt att de inte får orsakas fysiskt eller 

psykiskt skada eller förudmjukningar och kränkningar. Detta kallas för 

individskyddskravet och är utgångspunkt för forskningsetiska överväganden. För att 

individskyddskravet ska efterlevas i forskning som berör människor har 

Vetenskapsrådet (2002) fyra principer som gäller vid humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Informationskravet innebär att forskaren informerar uppgiftslämnare om 

deras uppgift och villkor i projektet. Uppgiftslämnaren skall även informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst under studien kan välja att avbryta sin 

medverkan. Samtyckeskravet innebär att forskaren inhämtar samtycke från alla 

uppgiftslämnare som deltar i studien. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som 

rör personer i forskningen ska ges största möjliga konfidentialitet samt att deras 

personuppgifter skall förvaras på så vis att otillbörliga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet innebär att insamlat material endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002:5-14). 

 

Under utförandet av denna studie följde vi de fyra huvudprinciper Vetenskapsrådet 

(2002) har gällande studier med humanistisk-samhällsvetenskaplig karaktär. Eftersom 

vi ämnade att intervjua biståndshandläggare ansåg vi att det inte behövdes någon 

särskild etisk avvägning för denna studie. Biståndshandläggare kan inte anses som en 

särskilt utsatt grupp i samhället och kan förväntas ha kännedom om vad samtycke 

innebär. Vi var dock medvetna om att intervjupersonerna i studien kan orsakas skada 

exempelvis om de var kritiska mot sin egen organisation och det kommer till deras 

chefs kännedom. Då vi var medvetna om denna risk valde vi att anamma de fyra 

principerna vetenskapsrådet rekommenderar för forskning inom humanvetenskap.  

Vi följde de fyra principerna på så sätt att vi informerade uppgiftslämnare om studien 

samt hur deras medverkan kommer att se ut. Vi informerade även om att deras 

medverkan var helt frivillig och att de när som helst kunde välja att dra tillbaka sin 

medverkan. Vi inhämtade samtycke från alla uppgiftslämnare som deltog i vår studie. 

Vi följde konfidentialitetskravet genom att anteckna, lagra och avrapportera vårt 

material på ett sådant sätt att uppgiftslämnarna inte kunde identifieras. Vi ser inget 
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problem med att skriva ut kommunerna där vi genomförde intervjuer. Detta eftersom vi 

inte skriver ut hur många intervjupersoner det var i varje kommun samt att vi inte 

kopplar våra citat till någon person i studien. Vi avidentifierade uppgiftslämnarna och 

upprättade en kodlista som endast vi hade tillgång till. Efter att uppsatsen blivit godkänd 

kommer vi förstöra kodlistan. Datamaterialet vi samlade in under studiens gång 

kommer endast att användas till vår forskning. Vi anser att dessa åtgärder är tillräckliga 

för att minimera riskerna som finns för uppgiftslämnarna. Genom att medverka i studien 

fick uppgiftslämnarna möjlighet att reflektera över sitt professionella förhållningssätt 

och de kommer också få tillgång till den färdiga studien vilket kan leda till en djupare 

förståelse för deras arbete. Därför anser vi att nyttan med studien är större än risken med 

deltagande i studien. 

 

4.5 Genomförande av intervjuer 

För att få tag på intervjupersoner började vi med att mejla vårt informationsbrev till 

enhetschefer för biståndshandläggare i tio kommuner. Mejladresserna fick vi antingen 

tag på genom respektive kommuns hemsida eller genom att ta kontakt med kommunens 

växel. Efter att vi fått svar från tre kommuner bestämde vi oss för att boka intervjuer 

med tio biståndshandläggare. Vi valde att göra det för att säkerställa att vi skulle få 

minst åtta om någon skulle välja att avstå i ett senare skede eller inte kunna deltaga på 

grund av sjukdom eller liknande. De tre kommunerna vi genomförde intervjuer i var 

Växjö, Ljungby och Tingsryd. Samtliga av våra intervjupersoner hade 

socionomutbildning eller en utbildning som ansågs likvärdig av deras chef och de 

arbetade alla som biståndshandläggare inom äldreomsorgen. 

 

Intervjuerna tog plats på respektive biståndshandläggares arbetsplats. Vid starten av 

respektive intervju inhämtade vi muntligt samtycke för intervju och inspelning av 

intervjun på våra mobiltelefoner. Vi påminde även om att deras deltagande i studien var 

helt frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. Vi valde 

att inte skicka ut intervjuguiden innan intervjuerna eftersom vi anser att det skulle kunna 

ge intervjupersonerna en chans att i förväg kunna tänka ut svar som låter bättre för 

organisationen men som inte återspeglar hur det fungerar i praktiken.  
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4.6 Analys och bearbetning 

När alla intervjuer var genomförda inledde vi arbetet med transkribering av dessa. Vi 

har försökt i så stor mån som möjligt transkribera ordagrant så att materialet är så 

verklighetstroget som möjligt och överensstämmer med vad intervjupersonerna har sagt. 

Intervjupersonerna har vi anonymiserat genom att inte skriva deras namn i studien och 

vi har heller inte kopplat citaten till intervjupersonen.  

 

Citaten som använts i studiens analys och resultat är direkt tagna från våra 

transkriberingar och några ändringar i dessa är inte gjorda. Detta för att öka chansen att 

utsagorna förblir så intakta som möjligt och för att det är de enskilda 

biståndshandläggarnas upplevelser och erfarenheter som vi vill komma åt. Genom att 

det var vi själva som genomfört intervjuerna och gjort transkriberingen är vi medvetna 

om intervjuns sammanhang och potentiella missförstånd minskas, dock är vi medvetna 

om att tolkning alltid görs och att på det vis vi har tolkat utsagor från intervjun kanske 

inte stämmer överens till fullo vad intervjupersonerna menade. 

 

Som analysmetod använde vi oss av den hermeneutiska cirkeln, vilket ger oss 

möjligheten att gå på djupet i analysen av texterna. Vår emperi är helheten och de teman 

vi valt ut är delar. Vi har studerat varje tema för sig och sedan satt det i relation till 

helheten. Sedan studerade vi helheten i relation till delarna. Det är detta växelspel som 

används i denna metod, att se de lilla i det stora och det stora i det lilla, och detta 

växelspel fortgår hela tiden (Ödman, 2017:98-99). På så vis har vi fått en djupare 

förståelse för vår emperi. Genom att i transkriberingen leta efter citat, nyckelord eller 

ståndpunkter intervjupersonerna gjort, och markera dessa ger det oss en bild av helheten 

och sedan när de sätts in i resonemang ger det oss en fördjupad förståelse av hela vårt 

material.  

 

Då vi till en början med utgick från helhetsbilden av materialet, kunde vi urskilja 

återkommande mönster, likheter och skillnader mellan vad och hur intervjupersoner 

förtäljer och upplever situationer. Dessa gjordes till teman i form av citat som vi 

samlade in och delade upp i olika grupper. Teman som vi letade efter var bland annat 

hur biståndshandläggare resonerar kring samtycke och olika metoder för att möjliggöra 

brukarinflytande. Dessa två övergripande teman blev till sju underteman, 

Handlingsutrymme, Tidig kontakt ger möjlighet att skapa en relation, Samverkan 
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mellan olika professioner, Motivationsarbete och Socialtjänsten som sista utväg är 

underteman för vilka metoder biståndshandläggare använder för att möjliggöra 

brukarinflytande medan, Olika typer av samtycke och Vad räknas som ett giltigt 

samtycke blev underteman för hur biståndshandläggare resonerar omkring samtycke. 

Studien började med två huvudteman som sedan mynnade ut i sju underteman. 

 

4.7 Kvalitén i studien 

Bryman (2018) skriver om olika kriterier som används för att validera tillförlitligheten i 

kvalitativ forskning. Tillförlitligheten analyseras utifrån fyra delkriterier som är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. 

Trovärdighet innebär att forskningen utförs i enighet med de regler som anknyter till 

forskningen samt att man rapporterar sitt resultat till de som deltagit i studien. Detta 

kriterium har vi beaktat genom att följa de etiska principer som vi skrivit om tidigare. 

Vi har också vid intervjutillfällena framfört till intervjupersonerna var de kan hitta den 

färdiga studien efter godkänt resultat (Bryman, 2018:467).  

 

Överförbarhet handlar om att studien ska innehålla ett djup samt en fyllig redogörelse 

av det som studerats. Detta ska uppfyllas så att andra människor kan dra slutsatser om 

studiens överförbarhet till andra liknande situationer som det som studerats. Under hela 

arbetet med studien så har vi haft detta i åtanke och därför försökt precisera våra 

redogörelser och val på ett tydlig vis. (Bryman, 2018:468)  

 

Pålitlighet handlar om att vi som forskar är tydliga med alla delar av 

forskningsprocessen. Genom att vara tydliga och motivera hur vi genomfört arbetet kan 

andra människor granska vår process och bedöma kvalitén i våra val. Vi har under 

arbetets gång skrivit hur vi planerat att genomföra studien och även hur det sedan blev 

när vi gjorde det. Utöver det har vi också haft grupphandledning där handledare och 

andra studenter kommit med förslag på hur vi på bästa sätt ska genomföra de olika 

delarna av studien. (Bryman, 2018:468) 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att man som forskare handlar utifrån 

insikten att det inte går att uppnå fullständig objektivitet i samhällsforskning. Vi har 

försökt att inte låta våra personliga värderingar och val av teori påverka slutsatsen så 

långt som det går. (Bryman, 2018:470) 
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4.8 Arbetsfördelning 

Någon vidare uppdelning av arbetet har inte gjorts. Vi har i alla delar av arbetet skrivit 

tillsammans och reviderat varandras texter. Tidigare forskning sökte vi tillsammans och 

kom överens om vilka vi skulle använda oss av. Intervjuerna genomfördes tillsammans, 

men vi valde att dela upp transkriberingen för att effektivisera arbetet. Vi båda 

tematiserande intervjuerna och gick sedan tillsammans igenom vilka utsagor vi skulle 

använda i arbetet. Med tanke på detta arbetssätt står vi båda bakom alla delar i studien. 

 

5 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens resultat samt använda oss av teori och 

tidigare forskning för att analysera resultatet. Efter genomgång av intervjuerna har vi 

delat in resultatet i olika teman som varit återkommande i de flesta intervjuerna. Först 

kommer vi att skriva om brukarinflytande för personer med demens för att sedan gå 

vidare till samtycke. Citaten som finns i resultatet och analysen är direkt citerade från 

intervjuerna. När vi skriver brukare i detta kapitel menar vi personer som har demens 

och har nån typ av insats. Detta gäller även citaten då vi under intervjuerna endast 

diskuterade personer med demens. 

 

5.1 Brukarinflytande för personer med demens 

I det här kapitlet kommer vi, med studiens första frågeställning som utgångspunkt, att 

beskriva vilka olika metoder och tekniker biståndshandläggare använder sig av när de 

möter och utreder personer med demens. Biståndshandläggarna vi intervjuade menade 

att det inte finns några metoder som alltid fungerar utan att de vid varje möte får prova 

sig fram för att se vad som fungerar för just den personen. Däremot har de diskuterat 

olika metoder som de använder sig av för att öka den enskildes medverkan vid 

utredningar. De teman som framkommit av intervjuerna är handlingsutrymme, skapa en 

tidig relation och kontakt, samverkan mellan yrkesprofessioner samt anhöriga, 

motivationsarbete och som vi har valt att kalla det socialtjänsten som sista utväg. 

 

5.1.1 Handlingsutrymme 

Socialt arbete överlag är styrt av lagar, socialnämndens vägledning och socialstyrelsens 

riktlinjer som bestämmer hur arbetet ska utföras. Det finns dock ett handlingsutrymme 
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som innebär en möjlighet för den professionelle att välja hur man ska arbeta utifrån 

utrymmet som organisationens uppdrag sätter. Detta sätt att förhålla sig både 

professionellt och till organisationens uppdrag är grundläggande för det som Lipsky 

(2010) menar är gräsrotsbyråkrati.  

 

De flesta biståndshandläggarna som deltog i studien uttryckte att de hade ett stort 

handlingsutrymme. Även om organisationen de arbetar för har vägledningar och 

riktlinjer angående hur insatser ska utformas menade intervjupersonerna att det alltid är 

det individuella behovet som styr vilka insatser den enskilde har rätt till och hur ofta den 

ska få insatsen. Följande citat påvisar hur biståndshandläggarna i vår studie ser på sitt 

handlingsutrymme. 

 

Vi har ju då våran vägledning som vi kallar det. Där det är då 

socialnämnden som har tagit beslut att det är det här som ska 

gälla. Men det är ju alltid en individuell bedömning som ska 

göras och det är ju inte alla, långtifrån alla, särskilt dem med 

demenssjukdom då som passar in i den här vägledningen… 

 
...och det är förvånansvärt många ska ni veta. Därför att trots att 

vi har lagen, och att vi har våra rutiner och vägledningar att 

följa så är det ju ändå, det finns ju alltid nån som inte passar in. 

Inte bara nån, det finns många som inte passar in. Ingen 

människa är så fyrkantig egentligen så att de passar in i dem 

rutiner och lagar som vi har...  
 

Dessa citat belyser det de flesta handläggarna framförde under intervjuerna. De menar 

att om brukarnas behov inte kan tillgodoses inom ramen för vägledningar och riktlinjer 

har de möjlighet att individanpassa besluten eftersom brukarnas behov av insatser är det 

centrala. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att det är nödvändigt att man 

som socialarbetare har handlingsutrymme eftersom de ställs inför varierande behov och 

oförutsägbara händelser såsom biståndshandläggarna i vår studie framförde. Även om 

biståndshandläggarna menar att de inte alltid tar beslut i enighet med vägledningar och 

riktlinjer så är det en utgångspunkt för dem i arbetet. De menar att individens behov är 

centralt vilket gör att om brukaren inte passar in i vägledningen så måste de avvika från 

den för att uppfylla brukarens behov. När de stöter på ett specifikt behov som inte 

passar in eller finns med i vägledningen måste de skriva tydligt i utredningen varför de 

avviker ifrån vägledningen. Vi menar därför att vägledningen ändå styr en stor del av 

biståndshandläggarnas arbete då den alltid är utgångspunkten vid utredning samt 

beviljande av insatser. 
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Eriksson (2015) menar att brukarinflytandets fokus beror på vilket perspektiv man har. 

Brukaren ser oftast endast till sina egna behov medans biståndshandläggaren även måste 

förhålla sig till sin organisation. Detta leder till att de inte alltid kan uppfylla brukarnas 

önskemål om insatser trots att de har ett visst handlingsutrymme när det kommer till att 

bevilja insatser. Vägledningen är ett tydligt exempel på något som biståndshandläggaren 

måste förhålla sig till och som kan leda till att brukarens önskemål om insatser inte 

uppfylls. 

 

Ytterligare en analys vi gjorde av intervjuerna var att ju längre tid intervjupersonen hade 

arbetat som biståndshandläggare, desto större vikt la dem vid sin egna bedömning 

istället för vägledning och riktlinjer. Som vi nämnde ovan så har biståndshandläggarna 

riktlinjerna och vägledningen med sig i sin bedömning. Men som nedanstående citat 

visar, tas dem i beaktning mindre när biståndshandläggarna har arbetat längre och litar 

mer på sin egen förmåga att ta beslut och göra bedömningar än vad nya gör. Detta kan 

relateras till det som Svensson, Johansson & Laanemets (2008) skriver om 

handlingsutrymme, att trots att det finns lagar och regler, så ges ett visst utrymme för 

tolkning när det kommer till vilka insatser som skall beviljas, och det är upp till 

biståndshandläggarna själva att se vilket som lämpar sig bäst. Det första citatet nedan är 

från en biståndshandläggare som jobbat länge, medan det andra är från en 

biståndshandläggare som jobbat en kortare tid. 

 

Och jag tror återigen att det har lite grand att göra med hur 

länge man har jobbat. Jag har jobbat så pass länge och är lite 

äldre så att jag kan inte vägledningen tror jag riktigt så bra. 

Därför att jag följer inte den speciellt bra. Utan jag tar bara 

individuella behov…men vägledningen är ju en bra för dem 

som börjar, för man vet ju kanske inte riktigt vågar jag gå 

utanför ramarna och vad säger dem om det och så. 
 
Man kanske har rätt till hjälp med städning så, och då får du det 

var tredje vecka liksom. Och så, gör dem, så dammsuger dem 

och torkar golven och dammar åt dig liksom. Och då kanske 

man vill att det ska vara oftare eller man vill att de ska 

vara….att de är där längre när de väl är där liksom och såhär. 

Men dem har inte rätt till mer liksom...och då säger vi att nej 

men det är såhär, det är det som finns, det är detta du får, det är 

det du har rätt till.  

 

En anledning till att det kan vara så menar vi kan bero på att biståndshandläggare som 

jobbat länge har mer erfarenhet gällande vilka insatser som finns och hur man ska gå 
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tillväga för att bevilja dem. Särskilt i jämförelse med nya biståndshandläggare som 

väljer att följa vägledning och riktlinjer mer noggrant. Likaså att man som ny 

biståndshandläggare kanske oroar sig för att göra fel i bedömningen eller beslutet av 

insatser, och av den anledningen följer de riktlinjer och vägledning som finns tillhands 

för att vara på den säkra sidan, som nedanstående citat hänvisar till. 

 

Det viktigaste tror jag är och beskriva hur man har resonerat om 

IVO skulle komma och knacka på dörren så är det nog bättre att 

man har gjort det och har fel än att man inte skrivit alls vad man 

har tänkt. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att biståndshandläggarna tycker att de har 

handlingsutrymme att ta egna beslut som inte alltid passar med organisationens 

vägledning. De framför dock att det är i speciella situationer och händelser de tar 

individuella beslut. När det kommer till att gå utanför vägledningen har 

biståndshandläggarens erfarenhet en stor påverkan. 

 

5.1.2 Tidig kontakt ger möjlighet att skapa en relation 

Många av biståndshandläggarna belyser vikten av att tidigt komma i kontakt med 

personer som har demens. Det ger inte bara en möjlighet att skapa en relation med 

brukaren. Det ger även brukaren en chans att påverka sina insatser mer om de kommer 

igång innan personen blir för sjuk. Vilket leder till att biståndshandläggarna själva kan 

se hur personen förändras av sin sjukdom istället för att bara lyssna till hur anhöriga 

säger att personen har förändrats. 

 

Jag kan tänka att en fördel är att man känner personen sen lite 

längre tillbaka att man har varit med på resan på nåt sätt. Det är 

en klar fördel. För då har man ju ändå lite insyn i hur personen 

brukar leva och vara och kanske hur den vill ha det och så. 
 
Ja så tidigt som möjligt är det bra att komma in. Då vet vi och 

det är så med lever man som make/maka, man väntar i det 

längsta.  

 

Dessa citat belyser det faktum att biståndshandläggare upplever det som en stor fördel 

att tidigt skapa kontakt med demenssjuka. Det ger en möjlighet för dem att skapa en 

relation med personen innan symptomen av sjukdomen blir för allvarliga för att lära 

känna personen. Detta är något som även Molony och Bouma (2013) har skrivit om i 

sin forskning. De menar att ett tillitsfullt förhållande mellan brukare och 

biståndshandläggare ökar chansen att insatserna blir lyckade vilket är något som vi 
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också hört under våra intervjuer. En långvarig kontakt med en demenssjuk innebär 

också att biståndshandläggare kan notera om personen mår sämre vid uppföljande besök 

eftersom de har en bättre förståelse för hur personen var innan. Det innebär att de 

snabbare kan förändra insatserna så att det bättre passar hur behoven ser ut efter det 

förändrade hälsotillståndet hos den enskilde. 

 

Och sen så ibland kan man ju titta tillbaka, om man har haft 

någon omsorgstagare länge, som jag kanske har haft någon i 

fem år, och då har jag ju sett den här gradvisa försämringen. 

Men jag minns ju hur hon var när vi träffades första gången, det 

har man ju stor hjälp av tycker jag, kontinuiteten. Jag har 

jättestor hjälp av det. För då kan till och med jag va så att jag 

kan ringa upp en anhörig om jag har samtycke till det och  
sen kan jag säga att nu har jag träffat henne och känner inte 

riktigt igen henne. 

 

Hamann et.al. (2011) skriver i sin forskning om att personer som har alzheimers 

sjukdom gärna vill vara delaktiga i besluten gällande sin vård. En förutsättning för att ge 

personer med kognitiv svikt möjlighet att uttrycka sig är just att biståndshandläggaren 

får tidig kontakt och kan prata med den enskilde innan sjukdomen har gått för långt. 

Studien av Hamann et.al. (2011) visade också att det är framförallt beslut gällande det 

sociala livet brukarna önskar mer inflytande över vilket innebär att det är viktigt för 

biståndshandläggarna att tidigt få kontakt med de demenssjuka eftersom det är de som 

ansvarar för den sociala hjälpen som finns att tillgå. Molony och Bouma (2013) framför 

att det är viktigt att värdesätta den enskilde genom att ta reda på vad som faktiskt 

betyder mycket för personen. Genom att få en tidig kontakt möjliggörs detta och 

biståndshandläggaren kan även se det friska hos personen. 

 

Flera av intervjupersonerna uttryckte att det svåraste i arbetet med personer som har 

demens är just när de träffar en ny person som har en långt gången demenssjukdom. 

Eftersom de inte har någon kännedom om hur personen var innan sjukdomen är det 

svårt att veta vad som är viktigt och hur de önskar sina insatser. Det kan också vara 

svårt för biståndshandläggaren att inhämta information från anhöriga eftersom de inte 

kan vara säkra på hur relationen ser ut mellan den enskilde och dess anhöriga samt hur 

måna de anhöriga är om den demenssjuke. 

 

Och sen tror jag också att man känner av om de har barn eller 

anhöriga såhär att man får känna av vad har de för relation till 

varandra. Hur måna är de om varandra. För många gånger är det 

så att är de långt gångna i sin demens då är det ju väldigt svårt 
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att få fram, då kan man ju kanske inte få fram vad de själva vill. 

Det går ju liksom inte. 

 
Att komma in sent i en demenssjukdom och försöka utreda 

vilket hjälpbehov och som sagt om man inte känner personen, 

det kan vara jättesvårt.  

 

Att inte ha tidigare kännedom om personer med demens leder till stor osäkerhet för 

biståndshandläggarna. De vet inte hur personerna var innan sjukdomen vilket gör att det 

blir ännu svårare att veta vad personen vill. Även om en person med demens skulle säga 

hur den vill ha det blir det svårt för biståndshandläggarna att avgöra om det stämmer 

och om personen är tillräckligt frisk för att förstå vad den pratar om. Detta har även 

Nordh och Nedlund (2016) funnit i sin studie, det vill säga att informationsutbytet 

mellan biståndshandläggare och brukare kan vara svårt när personen i fråga har en 

demensdiagnos.  

 

Som ett av citaten ovan visar kan biståndshandläggare välja att vända sig till anhöriga 

för att få information om brukaren. Det är den enskilde själv som ska berätta hur den 

önskar att sina insatser ska vara utformade. Är det dock så att demensen är för allvarlig 

och biståndshandläggaren anser att de inte kan få relevant information av den enskilde 

kan de vända sig till anhöriga. Biståndshandläggarna menar att de har 

handlingsutrymme att själva definera hur pass mycket de kan låta anhörigas synpunkter 

påverka hur den enskildes insatser ska utformas. Det är beroende av hur mycket de 

anser att den enskilde kan vara delaktig i utformningen av insatser. Svensson, Johnsson 

och Laanemets (2008) menar att handlingsutrymme krävs för att socialt arbete ska 

fungera. Handlingsutrymme ger biståndshandläggare möjlighet att göra egna 

bedömningar och finna lösningar. Att involvera anhöriga kan ses som ett exempel på 

det då deras arbete inte skulle kunna genomföras annars. Det är dock viktigt att komma 

ihåg att den enskildes samtycke krävs för att biståndshandläggare ska få ta kontakt med 

anhöriga. 

 

Problemet är inte bara att den demenssjuke inte alltid förstår vad insatserna är för något, 

utan det kan även vara ett problem att få reda på vad den demenssjuke vill ha ut av 

insatserna och vilket hjälpbehov den enskilde har. Nordh och Nedlund (2016) menar att 

demens kan leda till att den enskilde har svårt att uttrycka sig och det kan vara svårt för 

biståndshandläggaren att veta om det som personen med demens säger är förankrat i 
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“verkligheten”.  Följande citat påvisar svårigheterna som finns när biståndshandläggare 

träffar nya personer som har demens. 

 

Så det kan vara väldigt svårt att bedöma om en demenssjuk 

person är pålitlig eller så på det viset om den har någon insikt i 

sin situation. 
 

Biståndshandläggarna menar att det är viktigt att skapa en relation så tidigt som möjligt 

innan personen med demens blir för långt gången i sin sjukdom. Johansson (2007) 

menar att en det är nödvändigt att både klient och gräsrotsbyråkrat anpassar sig för att 

en relation ska kunna skapas. Vidare menar han att klienten även behöver anpassa sig 

efter organisationen. Om demenssjukdomen gått så pass långt att personen i fråga inte 

längre har någon insikt, och inte längre förstår vad som händer eller vad som sägs. Då 

kan det bli väldigt svårt att upprätthålla en relation eller skapa en relation som är 

fungerande för både biståndshandläggaren och klienten. Därav är det av allra högsta 

grad fördelaktig att som biståndshandläggare kunna etablera kontakt, och skapa en 

relation så tidigt som möjligt tillsammans med brukaren. 

 

Sammanfattningsvis menar vi att en tidig kontakt är fördelaktigt för både den enskilde 

och biståndshandläggaren. Detta eftersom den enskilde har större möjlighet att påverka 

sina insatser i ett tidigt stadie samt att det även ger biståndshandläggaren en möjlighet 

att skapa en relation innan sjukdomen går för långt. 

 

5.1.3 Samverkan mellan olika professioner 

Under intervjuerna framkommer att demenssjuka ofta har kontakt med flera olika 

professioner såsom läkare, sjuksköterskor, omsorgspersonal, arbetsterapeuter och så 

vidare. För att vården ska bli så god som möjligt menar biståndshandläggarna att det är 

viktigt med ett bra samarbete och samverkan mellan professionerna. Det går ofta lång 

tid mellan biståndshandläggarens möten med den enskilde vilket leder till att de är 

beroende av information från exempelvis hemtjänsten för att få reda på om något har 

förändrats med brukarens mående eller behov.  

 

Och vi har teamträffar där vi träffar hemtjänstgrupper och såhär 

och då följer man ju hela tiden upp ärenden och hör hur går det 

där och hur funkar det och såhär. 
 

Också att vi har ju hjälp av hemtjänsten att dem dokumenterar. 

För om dem träffar en omsorgstagare varje dag, och så skriver 
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dem, helt plötsligt kanske dem börjar skriva att hon var uppe 

inatt och vandrade när vi kom. Sen nån vecka senare så, ja nu 

har hon varit uppe tre nätter och vandrat. Då vet man ju att det 

här nu har ju hennes oro ökat eller hur. 
 

...sen har vi också vad som kallas för teamträffar varannan 

vecka i våran hemtjänstgrupp så då sitter jag, enhetschef, 

samordnare för hemtjänstgruppen och deras sjuksköterska, 

arbetsterapeut och sjukgymnast, ibland kontaktperson om det är  
något. 

 

Dessa citat vittnar om den vikt handläggare lägger vid ett bra samarbete och god 

kommunikation mellan biståndshandläggarna och hemtjänsten. Eftersom hemtjänsten är 

de som oftast träffar den enskilde är det viktigt att de noterar hur den mår och signalerar 

till biståndshandläggaren om de anser att det behövs förändringar av insatserna eller att 

biståndshandläggaren behöver träffa den enskilde för att utvärdera situationen. Att 

inhämta information från flera olika källor är även något som Molony och Bouma 

(2013) tar upp i sin artikel. För att vården ska bli så god som möjligt, krävs inhämtande 

av information gällande den enskilde från andra källor än enbart den enskilde själv. Där 

kan andra professioner och omsorgspersonal vara till stor hjälp med att fylla de luckor 

av information som kan infinna sig om bara den enskilde skulle yttra sig om sitt behov. 

Denna samverkan är inte bara viktig för att insatserna ska bli så bra som möjligt. Det är 

också viktigt eftersom omsorgspersonalen kan notera att brukare mår sämre och kanske 

är i behov av helt andra insatser eller till och med särskilt boende på grund av sämre 

mående.  

 

Det är även viktigt att biståndshandläggarna tydligt kommunicerar till 

omsorgspersonalen vilka insatser som ska utföras och vad målet är med dem. Det är 

framförallt viktigt när det kommer till nya brukare. Flera biståndshandläggare har under 

intervjuerna framfört att det är centralt att omsorgspersonalen får god kännedom om nya 

brukare innan de börjar med insatser. Rosenberg och Hillborg (2016) skriver att 

brukarinflytandet som sker framförallt är mellan personal och den enskilde vilket detta 

är ett tecken på. Genom god kommunikation framförs önskemål och synpunkter mellan 

biståndshandläggaren och omsorgspersonalen. Detta medför att brukarens insatser 

utformas mer som den enskilde önskar vilket är en central del av brukarinflytande. 

 

...sen så skriver jag i utredningen vad den sa, kanske också 

skriver i beställningstexten och kanske även då att jag ringer till 

samordnaren och förklarar att så här är det, det är viktigt att 
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tänker på det här. Så att samordnaren då förklarar för 

hemtjänstpersonalen.  

 
nu kommer jag lämna över det till personalgruppen så dem får 

veta det och, för det är ju så att det är en förutsättning för att vi 

ska kunna ge hjälp är ju att personalen får veta lite om den här 

personen. 

 

De flesta biståndshandläggarna framhöll samverkan som en nyckel till att vården och 

omsorgen ska bli så framgångsrik och individanpassad som möjligt. Majoriteten av 

intervjupersonerna nämnde även att de tar hjälp av demenssjuksköterska i nya eller 

svåra utredningar. I de tre kommuner vi genomförde intervjuer finns en 

demenssjuksköterska. Detta var något som majoriteten av biståndshandläggare uppgav 

var ett stort hjälpmedel vid utredningar. Demenssjuksköterskans roll varierar beroende 

på hur utredningen ser ut och i vilket skede den är i. Oftast har demenssjuksköterskan 

etablerat en kontakt med den enskilde sedan tidigare vilket gör att biståndshandläggaren 

kan ringa och fråga om hur den är innan de åker dit för att prata med den enskilde. Vid 

behov kan även demenssjuksköterskan följa med på hembesök vilket många 

biståndshandläggare tycker är fördelaktigt då det möjliggör att biståndshandläggaren 

kan prata med den enskilde och demenssjuksköterskan kan prata med anhöriga och vice 

versa. Flera biståndshandläggare tyckte även att det är ett bra stöd när de träffar nya 

personer med demens eftersom demenssjuksköterskan är bättre lämpad att utvärdera hur 

långt gången den enskilde har kommit i sin sjukdom. 

 

Asså jag tänker när man gör ett hembesök hos en helt ny person 

i alla fall så är det alltid bra att ha med demenssjuksköterskan. 

För hon är ju väldigt duktig på att få med dem.  

 
Sen har vi också en demenssköterska i kommunen som vi har 

mycket samarbete med. Så när vi har hembesök eller om det är 

något vi behöver prata om något som rör en person med 

demenssjukdom då tar man ju kontakt med henne. Och hon, ja 

hon har ju oftast kännedom om de personerna. Så det har vi 

väldigt god nytta av.  
 
Och det är ju därför som vi många gånger gör hembesök 

tillsammans med demenssjuksköterskan att vi då kan dela upp 

oss, för att när anhöriga har saker att berätta om sin mamma 

eller pappa så är det så att det kan kännas så oerhört kränkande  
för mamman eller pappan att höra barnen kanske berätta saker, 

och då kan vi göra så att, jag till exempel pratar med den som är 

demenssjuke och vi sitter i något rum och samtalar medans 

demenssjuksköterskan pratar med anhöriga eller tvärtom va, så 

att man inte på något vis kränker den demenssjuke. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samverkan är av yttersta vikt när det kommer 

till arbetet med personer med demens. För att denna samverkan ska kunna ske är ett bra 

informationsutbyte mellan de olika yrkesgrupperna väsentligt. Nordh och Nedlund 

(2016) skriver att just i arbetet med personer som har demens är informationsutbyte 

något av det svåraste. Både att få information från den enskilde samt att veta om det är 

förankrat i “verkligheten”, därför är det viktigt att personerna som kommer i kontakt 

med demenssjuka samarbetar för att vården ska bli så bra som möjligt för den enskilde. 

Molony och Bouma (2013) tar också upp vikten av att inhämta information från flera 

olika källor i arbetet med personer med demens, för att vården och omsorgen ska 

tillgodose den enskildes verkliga behov. Om biståndshandläggarna enbart använder sig 

av den enskildes utsagor kan viktiga delar av omsorgsbehovet försummas då en 

demenssjukdom kan leda till att den enskilde inte har insikt i vilket omsorgsbehov han 

eller hon har. 

 

5.1.4 Motivationsarbete 

Av intervjuerna framkom det att motivationsarbete kan vara en teknik att använda för 

att få personen med demens att vara mer delaktig och ta emot insatser av exempelvis 

hemtjänsten. Som nedanstående citat belyser är det inte bara biståndshandläggaren som 

behöver motivera den enskilde utan även anhöriga och framförallt omsorgspersonal, 

eftersom de har mer kontakt med den enskilde. 

 

Och att man ofta får träffas flera gånger för att uppmuntra, 

motivera personen, förklara till ta emot hjälp likaså att anhöriga 

är med på banan då kanske prata med personen mellan våra 

möten för att uppmuntra, så det är långsiktigt många gånger. 
 
Och då kan jag prata lite med dem och på så sätt kan ju då 

anhöriga prata med personen och försöka övertala personen. 

Det är ju ibland lättare för anhöriga att göra det än jag som 

utomstående.  

 
Utan då handlar det om ett arbete som personalen måste lägga 

ner mycket energi på att försöka motivera och locka till 

insatsen. 

 

Nästan genomgående i alla intervjuer så påpekade biståndshandläggarna att det är svårt 

att motivera, men att de tar hjälp utav både anhöriga men också mycket av 

omsorgspersonalen i arbetet med att motivera. Som biståndshandläggare träffar de inte 

den enskilde lika ofta om man jämför med exempelvis omsorgspersonal som kanske 

träffar den enskilde dagligen eller till och med flera gånger om dagen. I dessa fall ligger 
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mycket ansvar på omsorgspersonalen att motivera den enskilde till att ta emot mer 

insatser om det skulle behövas eller att motivera den enskilde att använda sig utav de 

insatserna som är beviljade.  

 

Även anhöriga kan vara till stor hjälp när det handlar om motivationsarbete. 

Biståndshandläggarna menar att anhöriga oftast inte är involverade i att motivera 

brukarna att uttnyttja redan beviljade insatser. Däremot kan anhöriga vara till stor hjälp 

för biståndshandläggare när det kommer till att utöka exempelvis hemtjänstinsatser. 

Eller om det har gått så långt i demenssjukdomen att den enskilde inte längre kan bo 

hemma utan är i behov av att flytta till ett särskilt boende. Där kan anhöriga vara till stor 

hjälp i att motivera till att flytta. Motiverande samtal (MI) har även Nordh och Nedlund 

(2016) tagit upp i sin artikel, att det är en fördel för biståndshandläggarna och något 

som används väldigt mycket. Det är inget som framkommit av våra intervjuer, men det 

kan bero på att de biståndshandläggare vi intervjuat menar att de lägger mycket av det 

ansvaret på omsorgspersonal och anhöriga. De menar att eftersom anhöriga och 

omsorgspersonal träffar brukaren mer än vad de gör är det större chans att de lyckas 

motivera brukaren. Enligt våra intervjupersoner är det den största anledningen till att de 

inte jobbar så mycket med MI, till skillnad från studien av Nordh och Nedlund (2016) 

som menade att det var på grund av tidsbrist.  

 

Våra intervjupersoner menar att en bra relation med brukaren är viktigt vid motiverande 

arbete. Eftersom anhöriga och omsorgspersonal ofta har mer kontakt med brukaren 

anser intervjupersonerna att de har större möjlighet att motivera brukaren. Johansson 

(2007) skriver i likhet med detta och menar att båda parter måste vara anpassningsbara 

till viss del. Eftersom biståndshandläggarna inte träffar brukarna så ofta menar de att det 

kan vara svårt att bygga upp en tillräckligt bra klientrelation för detta ändamål. 

 

5.1.5 Socialtjänsten är sista utvägen 

Något flera biståndshandläggare tog upp under våra intervjuer är att de ibland kan prova 

insatser för att se hur det tas emot av brukarna. Flera biståndshandläggare nämnde att de 

även kan göra det utan samtycke från brukarna. Om brukaren sedan inte protesterar tar 

de det som ett presumtivt samtycke. Presumtivt samtycke är ett begrepp flera 

biståndshandläggare tar upp. Det innebär att om en brukare inte aktivt motsätter sig en 

insats tas det som ett samtycke. Oftast gör de så med personer som redan har insatser 
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från hemtjänsten, genom att hemtjänstpersonalen får information att de ska göra saker 

som inte finns med i beslutet. Om det gäller personer som inte har några insatser från 

hemtjänsten kan de ibland ändå be hemtjänstpersonal åka dit för tillsyn. En av 

anledningarna till att de kan göra så är att de under en kortare tid kan utöka hemtjänsten 

utan beslut. Om de upplever att brukarna är nöjda med den utökade hemtjänsten skriver 

de sen en ny utredning som innehåller de nya delarna som provats. 

 

Eller ska man låta det gå ett tag och se om dem acklimatiserar 

sig. så man får, för att få den enskildes medgivande så måste 

man ju prova saker för att se om de protesterar eller inte. 

Eftersom de inte kan säga innan om de vill eller inte utan man 

får testa sig fram. 
 
Så då kan man försöka få in en liten fot. Och det kanske inte går 

första gången men man får inte ge sig så lätt. Utan man kanske 

får hålla på lite. 
 
...att vi låter dem ibland prova först, prova dagverksamheten, 

prova dusch, prova att ta emot mat, vi gör inget beslut i förväg, 

utan vi låter personen prova, och sen om det då faller väl ut, och 

han eller hon tycker det är bra så kan man, så kan man prata 

med dem då, och höra, nu har du ju duschat här flera gånger och 

jag har förstått att du tycker det är bra, vill du fortsätta med det? 

 

Som citaten ovan visar kan biståndshandläggare ibland utan samtycke eller ansökan från 

den enskilde starta insatser som de själva anser att personen med demens är i behov av. 

Detta går emot vad socialtjänstlagen säger eftersom en ansökan alltid ska komma från 

den enskilde innan en utredning inleds eller en insats beviljas. Trots att socialtjänstlagen 

kräver en ansökan så går nästintill alla biståndshandläggare som vi intervjuat emot 

detta, för att personer med demens kan ha svårt att se sitt egna behov. Detta på grund av 

den kognitiva svikten som infinner sig på grund av demenssjukdomen kan leda till att 

den enskilde inte har någon insikt i vad den kan och inte kan klara av själv. Likaså kan 

personen med demens ha svårt att föreställa sig vad insatserna handlar om när 

biståndshandläggare förklarar vad det är, då kan det vara enklare att prova en insats 

under en tid, och därefter göra en uppföljning av ärendet för att se hur personen i fråga 

mottager hjälpen, om det blir accepterat eller inte.  

 

Lipsky (2010) menar att alla som söker sig till socialtjänsten för att erhålla hjälp i någon 

mån gör det ofrivilligt. Detta leder till att socialtjänsten kan prova olika insatser 

eftersom den enskilde inte har något annat alternativ att vända sig till om de inte är 

nöjda med hjälpen. Eftersom den enskilde inte har någon annanstans att vända sig till 
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skapas ett större handlingsutrymme för biståndshandläggarna att göra lite vad de anser 

är bäst för brukaren, även om det inte är brukarens vilja. Detta kan de göra eftersom 

personerna egentligen inte har någon annanstans att vända sig till när de är i behov av 

hjälp. 

 

Detta kan även kopplas ihop med det som Persson och Berg (2009) funnit i sin studie, 

där äldre människor i vårdbehov har tre alternativ att följa när det kommer till den vård 

som de erhållit, antingen kan de acceptera insatserna så som de är, eller framföra sina 

klagomål eller som sista alternativ välja att lämna hjälpen och inte ta emot några 

insatser. Men en person som är i behov av hjälp från socialtjänsten, framförallt om de är 

äldre och har en demensdiagnos kanske varken vet hur de ska gå tillväga för att lämna 

klagomål, eller orkar stå emot och lämna helt. Behovet av hjälp kan vara för stort så de 

har inget val än att ta emot hjälpen trots att de kanske är missnöjda med det eller är 

tvungna för att bibehålla det för att kunna fortsätta leva.   

 

Detta ger biståndshandläggarna en möjlighet att använda sitt handlingsutrymme, om de 

ser ett behov som de anser måste tillgodoses, att sätta in eller prova insatser för att 

situationen enligt deras bedömning kräver det. Att sätta in insatser utan en persons 

medgivande kan vara riskfyllt då det som vi skrev innan ska vara den enskilde som 

ansöker och vill ha insatsen. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att 

handlingsutrymme är den möjlighet som finns att arbeta mellan olika regler och lagar 

för att därigenom kunna skapa lösningar som passar alla. I detta fall går däremot 

biståndshandläggarna emot lagen vilket inte defineras som handlingsutrymme. 

Intervjupersonerna anser dock att detta kan vara ett alternativ för dem i akuta 

situationer. Att en biståndshandläggare anser att en person behöver hjälp innebär inte att 

personen med demens anser det och om biståndshandläggaren ändå sätter in insatser kan 

det istället förvärra relationen som de har med den enskilde.  

 

Det är ju hela tiden en balansgång man kan ju inte heller göra 

våld på någon liksom, det får man inte göra. Man får inte göra 

saker mot deras vilja det får vi ju liksom inte göra. 

 
Om du inte är försiktig kan du av misstag eller av klumpighet 

eller missriktad välvilja kan du ju mangla nån rejält. Om du inte 

är försiktig. 

 

Dock ska tilläggas, som citaten ovan visar, att alla biståndshandläggare vi intervjuat har 

inställningen att hela tiden ha den enskildes önskemål och självbestämmande i åtanke 
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under hela utredningen, och att de vill den enskilde väl. Målet som 

biståndshandläggarna vi intervjuat har är att ge en så god vård som möjligt och att den 

enskilde skall få ett så skäligt liv som möjligt. Det ska krävas extrema omständigheter 

för att gå emot någons vilja på det sätt vi tagit upp tidigare, men möjligheten finns om 

handläggare anser att det skulle behövas. 

 

 

5.2 Samtycke 

 
Att hantera den praktiska verkligheten i relation till juridiska 

ramverk och hur det är tänkt att vi ska göra kanske. 
 

Såhär svarade en biståndshandläggare när vi frågade vad det svåraste är när man jobbar 

med personer som har demens. Vi tycker att det på ett bra sätt påvisar 

spänningsförhållandet i handlingsutrymmet som skapas när det kommer till samtycke 

och personer som har demens. I denna del ska vi svara på studiens andra frågeställning 

som handlar om hur biståndshandläggare ser på samtycke i relation till arbetet med 

personer som har demens. Vi kommer att ta upp olika sorters samtycke som 

biståndshandläggarna har tagit upp och även vad de anser är ett giltigt samtycke. Alla 

biståndshandläggare vi intervjuade i vår studie framhöll att något av det svåraste i 

arbetet med personer som har demens är just samtycke. De menar att det inte fungerar 

så som lagen säger i praktiken då personer med demens ofta inte har insikten eller 

möjligheten att ansöka om insatsen. 

 

5.2.1 Olika typer av samtycke 

Ett återkommande tema under våra intervjuer med biståndshandläggarna var att det 

finns olika typer av samtycke. Utöver muntligt och skriftligt samtycke, som 

biståndshandläggarna menade är den vanligaste typen av samtycke, finns också vad de 

kallar presumtivt samtycke. Flera av intervjupersonerna menar att presumtivt samtycke 

är vanligt när de arbetar med personer som har demens. Presumtivt samtycke innebär att 

brukaren inte aktivt uttrycker eller visar att de inte vill ha en insats. Som vi skrev ovan 

så kan biståndshandläggare ibland tillsätta insatser utan att prata med den enskilde och 

om den enskilde då väljer att acceptera insatsen så kan biståndshandläggarna ta det som 

ett presumtivt samtycke. 
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5.2.1.1 Presumtivt samtycke 

Presumtivt samtycke är något som alla biståndshandläggare som vi intervjuat använder 

sig utav. Det är en form av samtycke som används när de möter personer med demens 

och i utredningen av insatser. 

 

Och då tycker jag att man kan använda sig av presumtivt 

samtycke. För då visar dem ju ganska tydligt om dem inte mår 

bra av det som vi har tänkt att dem behöver hjälp med för att må 

bättre. Så ser jag på det. Så samtycke av någon form det måste 

vi bara.  

 

För det kan ju vara enklare att se när man gör det praktiskt än 

när man bara pratar om det. Så då kan man ju se lite hur det 

funkar. Går den men på att den får hjälp med det här. Då är det 

ju ett samtycke i sig. Eftersom den har gått med på det.  
 

Biståndshandläggarna menade att detta kan vara ett effektivt sätt att få ett samtycke. De 

upplever att det är enklare för en person med demens att förstå vad det handlar om när 

insatsen utförs istället för att förklara insatsen för den enskilde. De menar att det kan 

vara svårt för personer med demens att föreställa sig vad biståndshandläggarna menar 

när de pratar om de olika insatserna, både på grund av deras kognitiva svikt och för att 

deras egna värderingar spelar in. En biståndshandläggare använde hjälp med dusch som 

ett exempel på hur tolkningar kan ske. Biståndshandläggaren som beviljar insatsen 

menar att omsorgspersonal ska vara med som ett stöd när brukaren duschar om det 

skulle hända något. Men när brukaren hör att den ska få hjälp med dusch kan hen tro att 

den ska få hjälp med allt som tillhör duschningen, från avklädning till påklädning. 

Biståndshandläggaren använde det som ett exempel på hur man kan misstolka varandra 

när man lägger in sina egna värderingar och inte definerar tydligt vad som menas. Flera 

biståndshandläggare menade att det är vanligt med liknande missförstånd. Därför kan de 

istället börja med en insats eftersom den enskilde då bättre förstår vad det handlar om 

och om de inte motsätter sig hjälpen väljer biståndshandläggaren att se det som ett 

presumtivt samtycke. 

 

Ett giltigt samtycke är ju ifall personen har sagt ja jag vill ha 

den hjälpen eller jag vill ha hjälp med det här till mig tydligt 

liksom. Jag tycker också det är ett giltigt samtycke är det här att 

man ser att den tar emot hjälpen. Och inte har något problem 

med det.  

 

Sen är det egentligen så att inom, som exempelvis det här med 

att samtycke kan se ut på olika sätt, det utrymmet finns ju. Så 

lyfter nån på armen när man duschar dem även om dem inte 
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tycker att dem ska duschas så är ju det ett typ av samtycke 

liksom, som godkänns liksom i nån mån.  

 

Detta kan kopplas till Johanssons (2007) teori om direkthet. Genom att 

biståndshandläggaren kan förutse brukarens handlande kan de utforma en insats så att 

de i efterhand kan få ett presumtivt samtycke. Om brukaren är motvillig till hjälp med 

dusch så kan biståndshandläggaren prova insatsen om de tror att brukaren, som i citaten 

ovan, kommer lyfta på armen. Klientrelationen ger också möjlighet för båda parter att 

göra bedömningar enligt Johansson (2007). Att en brukare exempelvis lyfter på armen 

när den får hjälp med dusch behöver nödvändigtvis inte betyda att den accepterar 

hjälpen utan den kan göra det för att de ska bli klara snabbt eller för att de inte vill 

försvåra arbetet för den omsorgspersonal som är där. Alltså är det 

biståndshandläggarens egen bedömning som är i fokus vid presumtivt samtycke. 

 

5.2.1.2 Skriftligt och muntligt samtycke 

I juridisk mening är det bara muntligt och skriftligt samtycke som godkänns. Vår 

tolkning av intervjuerna är emellertid att dessa samtycken både har sina fördelar och 

nackdelar. Såtillvida att ett skriftligt eller muntligt samtycke är det bästa utifrån en 

juridisk aspekt, men för den enskilde kan det vara bättre med ett presumtivt samtycke. 

Detta eftersom de på grund av sin demensdiagnos kanske inte har någon insikt i vad 

insatsen betyder eller inte förstår vad det är han eller hon ska samtycka till. 

 

Så det är inte alltid att jag måste ha ett liksom, ett muntligt eller 

skriftligt samtycke nu för tiden, jag känner mig mer säker i att 

kunna ta beslut, även i de ärenden där dem har svårt att uttrycka 

sig eller inte förstår vad det handlar om liksom eller så. 

 

Citatet ovan visar just på att biståndshandläggare inte alltid måste sträva efter ett 

skriftligt eller muntligt samtycke. Det kan bero just på den anledningen att brukaren inte 

vet eller inte förstår vad han eller hon samtycker till, och ur ett brukarperspektiv kanske 

ett skriftligt eller muntligt samtycke inte är det mest optimala för personer med demens. 

Utan att istället visa eller prova en insats för att se om personen i fråga accepterar det 

och inte motsätter sig det är det som ger det bästa utfallet. Detta kan anses vara till 

fördel om man har i åtanke klientrelationen som Johansson (2007) skriver om. Att 

genom en närhet visa vad insatsen går ut på, vad som kommer hända och hur det 

kommer att ske antingen när biståndshandläggaren är där eller när omsorgspersonalen 

utför insatsen, alltså förhålla sig till tid och rum. Att vara i en miljö där personen med 

demens känner sig trygg och utföra insatsen för att på så vis se brukarens reaktion och 
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därefter anpassa insatsen så att det passar den enskilde. Att använda sig utav både närhet 

och direkthet kan leda till att relationen mellan brukaren med en demensdiagnos och 

omsorgspersonalen eller biståndshandläggaren blir bättre och förtroendet mellan dem 

ökar. 

 

Kanske inte få, ja men kan ni inte få dem att skriva på ett 

papper då säger man till dem anhöriga. Det är lite fulspel och 

lite spel för galleriet också, vad hjälper det att jag får ett papper 

som är påskrivet om dem inte fattar vad dem har skrivit på. Men 

då kanske jag tänker att ja det är bra då kan vi agera nu liksom 

då har vi ryggen fri nu liksom nånstans för att lösa situationen. 

 

Citatet ovan visar att även om biståndshandläggarna får ett skriftligt samtycke innebär 

inte det att brukaren faktiskt förstår vad det innebär och önskar de insatser de ansökte 

till enligt samtycket. Det ger dock biståndshandläggaren möjlighet att agera eftersom de 

har ett juridiskt giltigt samtycke. Biståndshandläggarna menar att det viktigaste när det 

kommer till samtycke är att brukaren faktiskt förstår vad det handlar om och att det är 

deras vilja att få en viss insats. 

 

5.2.2 Vad räknas som ett giltigt samtycke 

Biståndshandläggarna i vår studie menar det viktigaste när det kommer till samtycke är 

att den enskilde har förståelse för vad de samtycker till. De menar att det egentligen inte 

är några svårigheter att få en person med demens att skriva eller säga att de ger 

samtycke. Det svåra är snarare att få dem att förstå varför de behöver deras samtycke 

och vad de kommer användas till. 

 

För du kan lura vem som helst att säga nånting som en papegoja 

verbalt. Du kan säga att nu skriver jag en ansökan åt dig om 

särskilt boende. Och det kan man få nån som har demens om 

man är riktigt ful så kan man ju få dem att säga det till slut. Att 

ja gör du det. Men det är klart det säger dem med munnen. Men 

det är ju inte alls säkert att dem har förstått vad jag vill, det är 

inte säkert att dem vill vad jag vill, dem kanske bara säger det 

för att jag ska hålla tyst och få vara i lugn och ro. Så ett giltigt 

samtycke är när jag tror att den här människan har förstått 

kanske inte 100 procent men bra jäkla nära vad det är vi pratar 

om. Det är ett giltigt samtycke för mig.  

 

Citatet ovan visar svårigheterna biståndshandläggarna möter när det gäller samtycke. De 

upplever att det är väldigt svårt att veta om den enskilde faktiskt vet vad som pågår. De 

menar att det är relativt enkelt att få en person med demens att säga att den samtycker 
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till något. Svårigheterna är att de istället får lägga ner mycket tid och resurser på att 

förklara på ett sätt som den enskilde kan förstå vad insatserna handlar om. 

Biståndshandläggarna uppger också att det är svårt att avgöra när en person faktiskt 

förstår vad de pratar om och att det till slut ändå är de som kan avgöra när en person har 

förståelse för vad de samtycker till. 

 

Så det är ju väldigt subjektivt egentligen. Och det är väldigt 

godtyckligt också på sätt och vis. 

 

En annan sak som vi noterat under intervjuerna är att det kan vara svårt att få samtycke 

till det faktiska behovet. Detta kan bero på hur demensen yttrar sig, exempelvis kan det 

leda till att personen med demens inte har någon insikt i vilket behov den har. Det 

behovet som personer runt den enskilde ser, finner den enskilde inte är något problem, 

och samtycker då inte till den hjälpen. Däremot kan den enskilde samtycka till någon 

annan form av hjälp. Citatet som följer hänvisar till detta. 

 

Det är ju ofta någon, har ett visst problem, vi säger med 

hygienen, det vill den absolut inte har hjälp med, men kan tänka 

sig att få hjälp med att handla då, vilket den kanske inte alls 

behöver hjälp med, men bara för att få in lite jävla hemtjänst så 

kan han få hjälp med att handla då för att senare kunna, att man 

introducera mer kring det han faktiskt behöver hjälp med då 

liksom. 

 

Att bevilja hjälp för det som biståndshandläggarna har fått samtycke till kan vara en 

metod för att i ett senare skede kunna introducera den hjälp som biståndhandläggaren 

anser behövs. Johansson (2007) talar om detta i sin teori kring klientrelationen. 

Klientrelationen bygger i grund och botten på att två parter försöker påverka varandra. 

Om biståndshandläggaren erbjuder hjälp till något som inte är det som personen i fråga 

är i behov av, kan det långsiktigt leda till en gemensam relation där båda parterna har 

förtroende för varandra, och mer insatser kan slutligen tillsättas för att klara det 

egentliga behovet som den demenssjuke har.  

 

Detta citat kan även tolkas utifrån handlingsutrymme som Svensson, Johnsson & 

Laanemets (2008) skriver om. Biståndshandläggaren har möjlighet att utnyttja sitt 

handlingsutrymme till att bevilja insatser som personen med demens kanske egentligen 

inte behöver. Detta för att erhålla möjligheten att på sikt kunna tillsätta andra insatser 

som ska avhjälpa det faktiska behovet. På så vis byggs ett förtroende upp och en 

relation skapas mellan biståndshandläggare och den enskilde. Vilket leder till att 
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biståndshandläggaren har större möjlighet att få ett samtycke till de insatser de ser ett 

behov av i framtiden.  

 

Vilken typ av samtycke biståndshandläggarna får och till vilka insatser kan även 

kopplas till hur långt gången personen med demens är i sin sjukdom. En person som 

nyligen fått sin demensdiagnos kan vara mer delaktig och samtycka till mer än en 

person som är långt gången i sin demenssjukdom. Detta stämmer även överens med det 

som Hamann et.al (2011) fann i sin studie, där personer som är i tidigt skede tenderar 

till att vara mer öppna och delaktiga i vården, framförallt när det kommer till det 

sociala, men ju längre personerna med demensdiagnos kommer i sin sjukdom, desto 

mindre insikt få de i vilka behov de har och hur mycket av det som sägs det egentligen 

förstår.  

 

Ett flertal av biståndshandläggarna i vår studie uppgav också att det ibland uppstår så 

pass extrema situationer att de måste få till nån hjälp för att personen med demens är en 

fara för sig själv eller andra. Det kan bland annat handla om att personer är ute och går 

mitt i natten eller inte äter. Dessa situationer tillhör ovanligheterna men när de uppstår 

kan biståndshandläggarna känna sig nödgade att agera även utan samtycke för att 

avstyra en ohållbar situation. 

 

Sen får man ju ändå göra det inom rimliga gränser. Man får ju 

absolut inte skada sig själv eller något sånt. Utan då får man ju 

se till att det blir säkert runt den här personen. 

 

Detta citat påvisar att trots att lagen säger att det krävs samtycke så kan 

biståndshandläggare, när situationen kräver det, agera utifrån sitt handlingsutrymme. En 

biståndshandläggare vittnade om en brukare hen hade som absolut inte kunde bo 

hemma för att hen var en fara för sig själv. Brukaren vägrade dock att ansöka om 

särskilt boende. Detta ledde till sist till att biståndshandläggaren frågade brukaren om 

den vill åka och kolla på blommor vilket personen med demens ville. Efter att de kollat 

på blommor lämnade biståndshandläggaren brukaren på ett särskilt boende. 

 

Det ville hon. Och då sa vi vad bra, då åker vi och tittar på 

blommorna i xxx och sen så kom hon dit och sen hatade hon 

inte det och då tänkte vi att jaja då har hon kanske samtyckt till 

insatsen särskilt boende. Det är ju högst tveksamt, det är ju en  
gråzon utan tvekan men det kändes pragmatiskt nödvändigt, 

eller liksom det kändes som en pragmatisk lösning och det 

kändes nödvändigt rent etiskt att agera.   
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Detta citat vittnar såklart om en extrem situation som biståndshandläggaren kände sig 

tvungen att agera i. Men det visar att biståndshandläggare faktiskt kan bortse från 

samtycke till viss del för att skydda personer som inte har någon insikt i sitt hjälpbehov 

och blir då en fara för sig själv eller andra.  

 

För att avlösa en svår situation och få den enskilde att exempelvis kolla på ett särskilt 

boende, som situationen ovan belyser, kan undanhållande av vissa typer av information 

vara till stor hjälp om situationen kräver. Nordh och Nedlund (2016) påvisade att detta 

är ett sätt för biståndshandläggare att kunna lösa en situation på i sin studie. 

Biståndshandläggare måste erhålla någon form av samtycke. Om personen med demens 

inte har någon insikt i sitt hjälpbehov, kan det vara en vital anledning att inte förmedla 

helt vad det är som kommer ske. För att få personen i fråga att godta insatsen om det är 

en akut situation som till och med kan vara fara för den enskildes liv om den inte 

förhindras.  

 

Detta är inget som biståndshandläggarna strävar efter att göra, men i sin profession som 

gräsrotsbyråkrater menar Lipsky (2010) att de har ett visst handlingsutrymme att töja på 

gränserna i allvarliga situationer och bli uppfinningsrika för att på så vis kunna hjälpa 

den enskilde när det är akuta situationer. Så som Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008) beskriver, är handlingsutrymme varken “bra” eller “dåligt” utan det är ett måste 

för att biståndshandläggare kan mötas av sådana här oförutsägbara händelser. Genom att 

dels ha tolkningsföreträde på vad som kan godtas som samtycke samt kunna bortse ifrån 

det, kan liknande ohållbara situationer lösas. 

 

Denna situation kan även tolkas utifrån det Lipsky (2010) beskriver som socialtjänsten 

som sista utväg. Eftersom personen med demens inte har några andra valmöjligheter att 

vända sig till för att få hjälp med sin vård och omsorg, och behovet kräver att drastiska 

och ibland akuta åtgärder måste tas, kan biståndshandläggare arbeta på detta sätt för att 

hjälpa den enskilde. I slutändan är det ändå biståndshandläggaren som bedömer i fall 

den enskilde lider mer eller mindre av att fortsätta leva som den gjorde innan. Där hen 

kanske är en fara för sig själv och andra på grund av sin demenssjukdom respektive om 

hen får komma till ett särskilt boende.  
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På något vis måste man hitta det minst onda. Kan man inte hitta 

det bästa, att det är svårt att definiera vad som är bäst för någon. 

Om man inte får det här samtycket solklart liksom. Så måste 

man ändå på något vis försöka hitta det som är minst, som gör 

minst skada för den människan.  

 

Detta avslutande citat visar hur biståndshandläggare resonerar när det kommer till 

samtycke och personer som har demens. Ofta är det svårt att veta vad som är bäst för en 

person med demens på grund av den kognitiva svikten men då försöker de med insatser 

som ändå underlättar för brukaren utan att helt åsidosätta deras önskemål och 

självbestämmande. 

 

6 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att sammanfatta resultatet för att besvara våra frågeställningar. 

Vi kommer även diskutera hur vår valda teori samt metod kan ha påverkat utfallet av 

studien. Vi kommer också ge förslag till vidare forskning inom området. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka biståndshandläggares syn på samtycke i sitt 

utredningsarbete för att därigenom problematisera brukarinflytande och hur det formas i 

relation till personer med demens. Detta valde vi att göra eftersom vår genomgång av 

tidigare forskning visar att det saknas forskning om hur biståndshandläggare arbetar för 

att möjliggöra brukarinflytande samt hur de erhåller samtycke från personer med 

demens. 

 

Studiens första frågeställning handlar om vilka metoder och tekniker 

biståndshandläggare använder sig av för att personer med demens ska få inflytande över 

sina insatser. Resultatet visar att biståndshandläggare framförallt menar att en god 

samverkan med andra professioner och anhöriga är avgörande för att personer med 

demens ska få inflytande över sin situation. Detta är viktigt för biståndshandläggarna 

eftersom de har relativt lite kontakt med brukarna och därför behöver de informeras av 

andra professioner när det uppstår situationer kring personen med demens. 

Biståndshandläggarna menade att en stor del av denna samverkan sker med 

demenssjuksköterskan eftersom de besitter specialkompetens inom området. 
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En annan viktig faktor för brukarinflytande är att biståndshandläggarna får en tidig 

kontakt med personen som har demens för att på så sätt kunna lära känna personen 

innan symptomen av demensen blir alltför allvarliga. Att träffa en person sent i en 

demenssjukdom försvårar arbetet oerhört då varken personen med demens eller deras 

anhöriga har någon relation med biståndshandläggaren. Att få tidig kontakt med 

personer med demens är en grundläggande förutsättning för att möjliggöra 

brukarinflytande eftersom det påverkar flera olika delar av arbetet med personer som 

har demens. I ett tidigt stadie kan demenssjuka involveras i sin vård på ett helt annat sätt 

då de är mer medvetna om sin situation. En person som har gått längre i sin demens kan 

också yttra sig om hur de önskar att deras vård och omsorg ska utföras men om 

biståndshandläggaren inte har tidigare kännedom om personen är det svårt för dem att 

veta vad som faktiskt stämmer överens med hur personen vill ha det. Det är också 

svårare att arbeta motiverande med personer som har svårare symptom av sin demens 

vilket också bidrar till att tidig kontakt är av yttersta vikt för att vården ska uppfylla 

brukarens behov och önskemål. 

 

Att biståndshandläggare har ett handlingsutrymme när det kommer till att bevilja 

insatser och deras utformning spelar också stor roll för att brukare ska få större 

inflytande över sin situation. Om de känner att de har möjlighet att gå utanför 

organisationens vägledningar och riktlinjer kan de på ett helt annat sätt arbeta för att 

brukaren ska få de insatser hen vill ha. En metod är att på kort sikt bevilja insatser som 

biståndshandläggaren inte ser ett behov av för att främja relationen mellan brukare och 

biståndshandläggare. Det ger möjligheter för biståndshandläggaren att jobba långsiktigt 

eftersom de får en bra relation med brukaren. Således kan insatser som täcker det 

faktiska behovet som biståndshandläggaren ser tillsättas på sikt.  

 

Vi fann även att biståndshandläggare kan prova insatser som den enskilde inte har 

ansökt eller samtyckt till. De kan göra det i situationer där de anser att den enskilde är i 

behov av hjälp men den enskilde saknar insikt i sin situation. De gör det av välvilja men 

vi ställer oss ändå frågande till hur mycket en person med demens ska behöva utstå för 

att en biståndshandläggare anser at det finns ett behov av insatser. Det är en avvägning 

biståndshandläggarna måste göra utefter varje situation då de kan uppleva det 

nödvändigt att agera ur ett etiskt perspektiv. Men eftersom de gör det mot personens 

vilja riskerar de istället att förvärra situationen och relationen.  
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Som vårt resultat visar är det många faktorer som påverkar brukarinflytandet för 

personer med demens vilket vi menar är det som gör det komplicerat att uppfylla 

brukarnas önskemål. Även biståndshandläggarna vi intervjuade menar att när det 

kommer till brukarinflytande för personer med demens är det många saker som påverkar 

och det är därför det ofta är svårt att uppfylla brukarinflytande med den gruppen.  

 

Studiens andra frågeställning handlar om hur biståndshandläggare resonerar kring 

samtycke i relation till personer med demens. Samtliga biståndshandläggare i vår studie 

framhåller att samtycke är av yttersta vikt när man arbetar med personer som har 

demens. Det har framkommit att biståndshandläggare använder sig av olika sorters 

samtycke, skriftligt, muntligt och presumtivt samtycke. Skriftligt och muntligt samtycke 

framställs som ultimat ur ett juridiskt perspektiv. Däremot anses det presumtiva 

samtycket som det mest uppriktiga samtycket från personer med demens när de 

uppvisar att de inte är emot insatserna. Det är framförallt i arbetet med personer som på 

grund av kognitiv svikt har svårigheter att förstå insatser eller uttrycka sin önskan som 

det är fördelaktigt att använda sig av presumtivt samtycke. 

 

Biståndshandläggarna menar att de i speciellt brådskande ärenden har 

handlingsutrymmet att genomföra insatser utan att den enskilde har gett sitt samtycke 

till det. Det är dock endast vid extrema fall som det händer och om brukaren verkligen 

motsätter sig insatsen så är det deras vilja som gäller. Biståndshandläggarna uppger att 

det allra svåraste när det kommer till samtycke är att veta om det är ett uppriktigt och 

informerat samtycke de får från brukarna alltså ett ”verkligt” samtycke.  

 

En sak vi noterat under arbetets gång är hur komplext arbetet med personer som har 

demens är. Under intervjuerna märkte vi att brukarinflytande och samtycke ofta är 

väldigt starkt sammankopplat och att de två sakerna konstant påverkar varandra. Vi 

menar att den kopplingen är en av de största faktorerna som gör att arbetet med personer 

som har demens är så pass komplicerat som det är. Det är en konstant avvägning för 

biståndshandläggare hur mycket inflytande de ska ge brukarna när de samtidigt kan se 

att personen inte mår bra. Det finns inga rätt och fel i de flesta lägen utan det är upp till 

biståndshandläggarens erfarenhet och kompetens att avgöra i varje fall. 
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6.2 Teoridiskussion 

Vi har valt att använda Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati för att teoretisera 

kring yrkesproffesionen biståndshandläggare. Vi anser att den ger en bra förklaring 

kring hur yrket yttrar sig i praktiken samt varför det är av vikt att denna professionen 

finns. Professioner som ingår i begreppet gräsrotsbyråkrati har även ett 

handlingsutrymme, som är den andra teorin vi valt att använda. Handlingsutrymme ger 

oss en förståelse för hur biståndshandläggare agerar i situationer gentemot brukarna och 

hur de kan arbeta utifrån de förutsättningar organisationen ger dem.  

 

Handlingsutrymme är förankrat i Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati och 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) förklarar på ett förståeligt sätt hur det yttrar 

sig i praktiken. De ger exempel på hur biståndshandläggarnas handlingsutrymme ger 

dem tolkningsföreträde gentemot brukarna samt organisationens ramar och regler. Det 

ger dem möjlighet att agera för att avlösa akuta situationer som kan uppstå i arbetet. I 

och med att handlingsutrymme är så starkt kopplat till Lipskys (2010) teori om 

gräsrotsbyråkrati valde vi att fördjupa den kunskapen och använda den för att analysera 

vårt resultat.  

 

Under analysen av intervjuerna har vi funnit att handlingsutrymmet är viktigt för 

biståndshandläggarna för att kunna erbjuda den hjälp som den enskilde är i behov utav. 

Eftersom riktlinjer och vägledningar inom organisationen inte är applicerbara på alla 

individer som ansöker om hjälp. Handlingsutrymmet ger oss möjligheten att förklara 

hur biståndshandläggarna kan gå tillväga och hur de kan erbjuda en individuell lösning 

på behoven som den enskilde har.  

 

Socialtjänsten som sista utväg och klientrelationer är de två sista teoretiska ramarna vi 

använt oss av i denna studie. Dessa två delar ger oss möjligheten att på ett djupare sätt 

analysera händelser och situationer. Socialtjänsten som sista utväg är en del av Lipskys 

(2010) teori som innefattar gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme. Den ger oss 

möjligheten att analysera hur biståndshandläggare skapar lösningar i akuta situationer 

och etiska dilemman där det inte finns något ”rätt” tillvägagångssätt.  

 

För att analysera hur klient- och relationsskapande påverkar arbetet med personer som 

har demens valde vi att använda oss utav Johanssons (2007) teori om just 
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klientrelationen. Detta ger oss en möjlighet att analysera på en djupare nivå hur 

biståndshandläggare ser på klientrelationen. Det ger oss en förklaring på varför en tidig 

kontakt och en bra relationen mellan biståndshandläggare och brukare förenklar arbetet 

med att erbjuda hjälp till brukare som är i behov av insatser. Teorin ger oss även en 

inblick i hur svårt arbetet kan vara utan en bra relation mellan biståndshandläggare och 

brukare. 

 

Vi är medvetna om att det finns andra teorier som kan användas inom detta 

forskningsområde, vilket hade kunnat ge andra analytiska ståndpunkter. Men vi anser 

att dessa teorier och begrepp är lämpligast för att ge oss en fördjupad kunskap och 

förståelse kring vår empiri och för att således kunna besvara våra frågeställningar.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Enligt vårt förmenande har den metod som vi använt oss av gett den bästa möjligheten 

till att besvara studiens frågeställningar. Vi ville ha biståndshandläggarnas egna 

upplevelser om sitt arbete med personer som har demens och valde därav att genomföra 

enskilda intervjuer. Dels tror vi att biståndshandläggarna vågade tala mer fritt kring hur 

praktiken i verkligheten ser ut, och att de vågade vara mer kritiska till varför det ser ut 

som det gör än om vi skulle genomföra studien på annat sätt. Med det sagt så finns det 

kanske möjlighet att få andra svar på frågorna exempelvis genom 

fokusgruppsintervjuer, eller om kommuner i andra storlekar deltog.  

 

Vi finner att tillvägagångssättet vi använde för att få access till intervjupersoner var bra. 

Dels för att vi upplever att alla intervjupersonerna ville ställa upp samt att de visste att 

de hade möjligheten att avsätta tid för att deltaga på intervjun eftersom vi började med 

att gå till deras enhetschef. Vi tror att genom enhetschefens godkännande öppnades det 

upp för fler intervjupersoner än om vi skulle förfråga biståndshandläggarna enskilt. 

Dock var vi medvetna om att en förfrågan via enhetschefen kan leda till att 

intervjupersonerna inte är helt opartiska. Det var inget som vi fann var ett problem när 

intervjuerna var gjorda, utan alla intervjupersoner förhöll sig delvist kritiska och vi 

ansåg att de inte verkade vara bekymrade av att våga säga vad de tycker.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 

Efter analysen och resultatet av vår studie har vi funnit att det saknas forskning inom 

brukarorganisationer och hur biståndshandläggare arbetar tillsammans med dessa. Det 

organisatoriska perspektivet har knappt framkommit något under vår analys eller under 

intervjuerna. Vi anser att organisationen och brukarorganisationer kan vara till stor hjälp 

för biståndshandläggare i mötet och hanteringen av brukare som har en demensdiagnos, 

och framförallt vara till hjälp för den enskilde. Det kan finnas flera olika anledningar till 

varför inte detta perspektiv togs upp under intervjuerna, och av den anledningen finner 

vi att framtida forskning skulle kunna fylla denna kunskapslucka.  

 

Ett annat perspektiv som vi känner saknas är vad lagen och rättspraxis säger om 

samtycke jämfört med hur det utövas i praktiken, och om det är skillnad mellan de 

nordiska länder som har liknande välfärd som Sverige i denna fråga. Detta är något som 

vi inte har fått med i våran studie men som skulle kunna undersökas i framtida 

forskning.  

 

Sista förslaget till framtida forskning berör framtidsfullmakter som är något vi kom i 

kontakt med under intervjuerna. Hur dessa kan förändra, tillföra eller hindra för 

brukarna när det gäller personer med demens. Detta var något som vi inte visste fanns 

och inget som vi kommit i kontakt med i tidigare forskning heller. Därav är ett förslag 

till framtida forskning inom detta område vad framtidsfullmakter kan ha för repressalier 

för brukarna, och vad det kan tillföra för biståndshandläggare i utredningen och 

tillsättande av insatser.   
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