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Abstract

Our study aims at investigating the unit manager’s, within LSS, perceived 
discretion, when people with Down´s syndrome develop Alzheimer’s disease. We 
wanted to know what they perceive as limiting factors or facilitators in order to 
meet changing and/or emerging needs, as well as how they interpret their 
discretion in relation to this. We have conducted semi-structured qualitative 
interviews with five unit mangers within LSS. When analyzing the interview 
material, we have used a theoretical approach from a street-level bureaucracy and 
from the unit managers’ perceived discretion point of view.Our study’s result 
demonstrate that the unit managers are experiencing a wide discretion and do not 
feel a need to widen their identified discretion.
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Förord

Vi har olika erfarenheter från yrkeslivet, innan vi började studera på socionomprogrammet, men har 

båda arbetat med människor och båda har ställts inför vardagliga val av hur uppkomna problem kan 

bemötas. Under våra två praktikperioder har tankar dykt upp av många olika slag kring brukare och 

deras vardag, även om vi varit inom olika områden. Louise som enhetschef inom Lag (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Cecilia som handläggare inom 

äldreomsorgen som lyder under Socialtjänstlag 2001:453 (SoL). Även där har vi funderat kring 

snårskogen av alla perspektiv som ska tas hänsyn till, oavsett om det handlar om lagen i relation av 

vad brukaren har rätt till eller inte, hur organisationen är uppbyggd och vad det innebär för 

yrkesutövandet samt vilka önskemål eller behov det finns hos både brukare och deras personal. Vi 

finner det intressant att undersöka enhetschefers möjligheter och begränsningar när det kommer till 

den egna verksamheten och vilka alternativ de anser sig ha för att bemöta den förändring som en 

demensdiagnos medför. Med utökade omsorgsbehov kring den enskildes vardag som sociala och 

fysiska beteendeförändringar. 

    Vi har fört många och långa diskussioner tillsammans för att komma fram till vad vår studie 

ämnar att undersöka, vi fann alldeles för mycket angående ämnet med utökade behov som 

intressant. Med hjälp av både handledare och ämneskunnig lärare kunde vi slutligen finna formen 

och utgångspunkten i vår uppsats. Av den anledningen vill vi därför rikta ett stort tack till Ulrika 

Järkestig-Berggren och Ewa Bergbäck. Sen får vi inte glömma våra tillmötesgående informanter 

som har gett av sin tid, kunskap och erfarenhet och dem är alla anledningen till att vi har kunnat 

genomföra vår studie. 

Maj 2011 

Cecilia Åkesson & Louise Kullman
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1 Problemformulering

1.1 Inledning

Populationen med Down´s syndrom blir idag äldre än tidigare, liksom övriga befolkningen, men här 

är åldersökningen tydligare och har därmed skapat en annorlunda problematik än vad som tidigare 

uppmärksammats (Björkman & Molander, 1995, s. 10). Med åldersförändringar tillkommer även 

nya och förändrade omsorgsbehov som ska tillgodoses och bemötas i det vardagliga arbetet. Att 

demensutveckling är vanligt hos denna population har framkommit på senare år och forskning visar 

på starka samband mellan Down´s syndrom och Alzheimer´s sjukdom (Prasher i Karlsson et al, 

2006, s. 9-10). Det är anledningen till vårt fokus kring denna populations utökade omsorgsbehov 

och vidare det handlingsutrymme som enhetschefer upplever sig ha för att bemöta dessa. Den mesta 

forskning som bedrivs är medicinsk och vi har funnit det svårt att hitta relevant forskning på 

området kring ändrade omsorgsbehov och hur det kan bemötas angående demensutveckling hos 

personer med Down´s syndrom.  

Socialstyrelsen har inte ansett att det finns vetenskaplig grund för att ta fram riktlinjer inom 

LSS-lagens område angående hur man bör planera omsorgen för dubbla diagnoser, såsom vid 

Down´s syndrom och Alzheimer´s sjukdom (Socialstyrelsen, 2011). Med begränsad forskning och 

brist på statliga riktlinjer kring bemötande av omsorgsbehov och tillvägagångssätt så finner vi det 

intressant att rikta vår studie till enhetschefers upplevelser av sitt handlingsutrymme. Enhetschefer 

är centrala när det gäller verkställighet av beslut för brukare angående till exempel boende och 

daglig verksamhet, för personer som inkluderas i personkretsen inom Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS, vi använder förkortningen). Som enhetschef ingår ansvar i fråga om 

att brukares omvårdnadsbehov ska tillgodoses och även utvärderas och det görs regelbundna 

genomförandeplaneringar för hur behoven ser ut och om de har förändrats. Ansvar rör personal och 

budget för att driva verksamheten som gruppbostäder, servicebostäder eller daglig verksamhet, 

beroende på hur ansvarsområdet är uppdelat i den aktuella kommunen. Även personalens utbildning 

hamnar under enhetschefens ansvarsområde, med vissa restriktioner till grund av budget, angående 

kunskap kring brukarnas behov och hur dessa ska bemötas.  

Vi är intresserade av att undersöka hur olika enhetschefer resonerar kring förändrade och 

utökade behov samt hur de upplever möjligheterna att bemöta dessa, dvs vilket handlingsutrymme 

de identifierar. Något som gav upphov till särskilda funderingar hos oss var kring hur de planerar 

verksamheten när det tillkommer utökade och förändrade behov och vilket handlingsutrymme en 
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enhetschef upplever sig ha. Det professionella handlingsutrymmet i förhållande till lagar och 

kommunala riktlinjer och hur enhetschefen tolkar sitt utrymme, sina möjligheter och begränsningar,   

hur de identifierar sitt handlingsutrymme.

1.2 Syfte

Syftet med vår uppsats är att undersöka upplevelsen av handlingsutrymmet hos enhetschefer inom 

LSS-verksamhet, som möter brukare med Down´s syndrom som i kombination med en 

demensdiagnos (Alzheimer´s sjukdom) får utökade omsorgsbehov. 

1.3 Frågeställning

 Vilket handlingsutrymme finner enhetschefen i sin yrkesroll för att möta 

             nyuppkomna behov?

 Vilka begränsningar upplever enhetschefer att de har i förhållande till det 

handlingsutrymmet som de identifierar? 

 Hur utnyttjar enhetschefer möjligheten att gå utanför det handlingsutrymme 

            som de identifierat?

1.4 Uppsatsens disposition

Vår uppsats är indelad i sju kapitel. Vi inleder i första kapitel med att presentera syftet med vår 

uppsats och frågeställning. I kapitel två presenteras historia samt en bakgrund till vårt ämne där vi 

förklarar de begrepp vi använder oss av. Vidare i kapitel tre redogör vi för tidigare forskning och 

vad den visar. Fjärde kapitlet beskriver den metod vi använt oss av och hur vi har gått tillväga med 

vårt arbete med uppsatsen samt uppsatsens forskningsansats. Kapitlet tar dessutom upp de etiska 

överväganden vi gjort och avslutas med en metoddiskussion. I kapitel fem redogör vi för vår 

teoretiska ram. Vi beskriver hur olika personer analyserar kring handlingsutrymme och vad 

begreppet innebär, vidare redogör vi för gräsrotsbyråkrati. Sjätte kapitlet presenterar vårt insamlade 
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material, intervjuerna. Kapitlet innehåller både resultat och analys och vi avslutar med en 

resultatdiskussion. Sist i uppsatsen finns en källförteckning samt fyra bilagor.

2 Bakgrund

2.1 Historik

Medellivslängden har ökat väsentligt för den svenska befolkningen de senaste århundrandena och  

för populationen med Down´s syndrom har ökningen varit ännu större de senaste femtio åren. 

Enligt socialstyrelsen så dog fler än hälften av barnen födda med Down´s syndrom under sitt första 

levnadsår under 1960-talet, till skillnad från idag då majoriteten lever till vuxen ålder. År 2004 var 

medianlivslängden 55år för personer med  Down´s syndrom (Socialstyrelsen, 2005, s. 17). 

Anledningen till ökad medellivslängd är förbättrad hälso- och sjukvård men även bättre 

psykosocialt stöd och integrering i samhället (Svenskt Demens Centrum, 2011). Demenstecken hos 

personer med Down´s syndrom har visat sig tydligt efter 40års ålder och cirka hälften av 

populationen har utvecklat demenstecken vid 60års ålder. Det innebär att det har skapat en ny 

population som har ett annorlunda åldrande och därmed skapas andra behov än tidigare. För en 

person med Down´s syndrom som utvecklar demens är sjukdomsförloppet cirka 5 år från 

insjuknandet till att  personen avlider. Alzheimer´s sjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos 

populationen med Down´s syndrom (Svenskt Demens Centrum, 2011). Merparten av de 

bedömningar av livslängden som gjordes förr har gjorts på individer som bott på institution under 

större delen av sitt liv och resultaten kan påverkas då det har visat sig att de som lever integrerade i 

samhället lever längre. Särskilt hos populationen Down´s syndrom finns tecken på att resultaten kan 

bli missvisande då de som bott på institution har varit mer sjuka och ömtåliga än de som levt 

integrerade i samhället. Samtidigt visar institutionsvård tecken på att ha negativ påverkan för 

populationen, kanske till och med kan förkortar levnadslängden med 10år (Björkman & Molander, 

1995, s. 51-53). 

2.2 Omsorgsbehov vid Down´s syndrom och Alzheimer´s sjukdom

Personer med utvecklingsstörning, som Down´s syndrom, är beroende av sin omgivning för att 

förstå och tolka förändringar som sker vid en demensutveckling, som Alzheimer’s sjukdom. På 



9

grund av deras kognitiva nedsättning blir åldrandet och förståelsen för den komplicerad, därför blir 

det även svårt att dels delge omgivningen om dessa förändringar och dels själva identifiera dem 

(Thinesen-Grönmark, 2006, s. 8). Anledningen till att vi tycker det är intressant med 

demenssjukdomar och specifikt Alzheimer´s sjukdom är att det kan innebära stora 

personlighetsförändringar hos brukarna och som därmed kan påverka den dagliga omsorgen i stor 

utsträckning (Svenskt demens centrum, 2011). 

2.2.1 Population

Vi inser att det blir alldeles för stort att titta på alla olika diagnoser inom LSS personkretsar så vi har 

därför begränsat oss till personer med Down´s Syndrom. Att demensdiagnosen Alzheimer´s 

sjukdom har en nära koppling till Down´s Syndrom (Prasher i Karlsson et. Al, 2006, s. 9-10) var 

anledningen till att vi valde dessa två diagnoser. Samt att vi upplever att demens är ett för stort 

begrepp att förhålla oss till, därför fokuserar vi på Alzheimer´s sjukdom. Vilket är en av flera 

demensdiagnoser, en av de vanligast förekommande och särskilt i kombination med Down´s 

syndrom. Det har visat sig att nära hälften av de personer med Down´s syndrom utvecklar 

Alzheimer´s sjukdom vilket gör detta till en ny population med ett annorlunda åldrande och därmed 

nya behov och avvägningar. Till skillnad från demensutveckling i befolkningen i övrigt går 

sjukdomsförloppet av Alzheimer´s sjukdom ca tre gånger snabbare hos personer med Down´s 

syndrom (Svenskt demens centrum, 2011). Symptomen är vanligtvis försämrat närminne, 

geografiska orienteringssvårigheter och förlust av tidigare inlärda färdigheter. Det kan innebära att 

personen inte klarar av sin tidigare dagliga verksamhet, kan inte röra sig på egen hand som tidigare 

och behöver mer stöd och hjälp i vardagen, med andra ord ett större omsorgsbehov. Förändringarna 

som sker under en demensutveckling kan uppvisas i olika stadier av sjukdomsförloppet enskilt eller 

samtidigt (Björkman & Molander, 1995, s. 63). De symptom som följer en alzheimer´s diagnos kan 

vara problematiska för brukaren själv, men även påverka andra brukare som bor i samma 

gruppbostad.

2.2.2 Down´s syndrom

Forskning visar att de medicinska förutsättningarna försämras, personer med Down´s syndrom har 

större risk att drabbas av, förutom Alzheimer´s sjukdom, syn- och hörselsvårigheter, störningar på 

sköldkörteln och har en ökad risk för tidigare åldrande (Thinesen-Grönmark, 2006, s. 6). Vilket kan 

medföra ett utökat omsorgsbehov som enhetschefen måste tillgodose. Vad står det i handläggarens 

beslut och vilka möjligheter finns det inom ramen för den egna verksamheten att faktiskt bemöta de 

nyuppkomna behoven. 
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    Det finns fyra olika diagnoser av Down´s syndrom men den gemensamma orsaken är en 

kromosom mer än befolkningen i övrigt, tre stycken istället för två av kromosom 21, vilket är det 

som ger upphov till utvecklingsstörningen. Hos populationen finns det olika nivåer av sjukdomen 

som påverkar hur självständigt liv de kan leva, lindrig, måttlig och djupgående utvecklingsstörning 

och där ca 60% har måttlig utvecklingsstörning (FUB, 2011). Möjligheten hos personer med 

Down´s syndrom att träna upp sina ADL-funktioner (Anpassning till Daglig Livsföring), läs- och 

skrivkunnigheter varierar efter vilken sjukdomsnivå men det har även visat sig att förmågan är 

under utvecklingsfas fram till ca 35års ålder. Därefter stagnerar utvecklingen under en period fram 

till ca 50års åldern då funktionerna många gånger avtar eller försämras (Björkman & Molander, 

1995, s. 62-63). Med ADL-funktioner innebär att personen klarar på/avklädning, toalettbestyr, har 

en fungerande grovmotorik samt kan äta utan hjälp. Det finns flertalet svårigheter för personer med 

Down´s syndrom som hör till utvecklingsstörningen, t.ex. tids- och rumsuppfattning samt 

orienteringssvårigheter men de flesta kan träna upp dessa förmågor (Björkman & Molander, 1995, 

s. 63). 

2.2.3 Alzheimer´s sjukdom 

Det är dock förluster av tids-rumsuppfattning samt orienteringssvårigheter som är tydliga tecken vid 

Alzheimer´s sjukdom, vilket inte heller gå att behandla med medicinering. Nedsatt synförmåga och 

hörselproblem är vanligt hos personer med Down´s syndrom men försämras med högre ålder, men 

har även koppling just till Alzheimer´s sjukdom hos populationen med Down´s syndrom. Dock är 

det viktigt att förstå vilken problematik som en syn- eller hörselnedsättning kan skapa för individen 

i vardagen och att det inte görs direkta kopplingar mellan nedsättningen och en demensutveckling 

(Björkman & Molander, 1995, s. 63-68).

    Det är flertalet tecken som tyder på demens och Alzheimers sjukdom hos personer med Down´s 

syndrom och som påverkar deras liv och vardag. Ett tidigt tecken är viktnedgång hos personer med 

Down´s syndrom vid Alzheimer´s sjukdom, som är vanligt förekommande vid demens men som 

sker nästan fem gånger snabbare hos personer med Down´s syndrom och Alzheimer´s sjukdom till 

skillnad från befolkningen i övrigt med Alzheimer´s sjukdom. Orsaken till viktnedgången är okänd 

med spekulationer pekar på nutriell dysfunktion, ökat energibehov eller helt enkelt bristande 

intresse av mat hos populationen (Karlsson et al, 2006, s. 11-12). Vanliga beteendeförändringar i ett 

tidigt stadium av sjukdomen är oro, som att irra omkring, och agitation, som stark upprördhet, det är 

enbart fåtal (15%) av populationen som inte visar tecken på dessa förändringar. Depressioner 

drabbar mer än hälften men även psykoser, skrikande och destruktivt beteende är tydligt hos 

populationen (Björkman & Molander, 1995, s. 62-63).
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    De kognitiva förmågor som blir nedsatta vid Alzheimer´s sjukdom är omdöme, förståelse, språk 

och minne redan tidigt i demensdiagnosen. Dysfasi är vanligt under förloppet, särskilt i 

mellanstadiet och innebär en begränsad störning av språkfunktioner, dysfasi är en begränsad form 

av afasi (Nationalencyklopedin, 2011, dysfasi). Dessa ökar markant under sjukdomsförloppet tills 

de i slutet har väldigt svårt att kommunicera med omvärlden. I mellanstadiet av sjukdomsförloppet 

påverkas ADL-funktionerna i negativ riktning, det blir allt svårare med att kontrollera rörelser, som 

att hantera föremål och verktyg. Vilket kan försvåra för individen att klara vardagens bestyr samt 

den dagliga verksamheten. Det kräver samtidigt mer omsorg och stöd från personalens sida, det 

kräver mer tid och engagemang samt förståelse för individens behov. Försämrat när- och fjärrminne 

i kombination med agnosi, som innebär brister i att förstå, känna igen och tolka vad som händer 

med synen, hörseln eller  känseln, kan skapa stor problematik hos individen (Nationalencyklopedin, 

2011, agnosi). Att inte förstå och samtidigt inte minnas tidigare funktioner kan vara svårtolkad 

problematik för personal och närstående då personligheten hos individen fortfarande är relativt 

välbevarad hos personer med Down´s syndrom (Thinesen-Grönmark, 2006, s. 6-7). 

2.3 Enhetschefens roll och uppgift

Det har skett stora förändringar i fråga om ansvar och ledarskap inom kommunal organisation inom 

handikappomsorgen i den kommun vi valt för vår studie. År 2000 delades ansvaret mellan 

myndighetshandläggning och verkställighet, vilket tidigare blandades inom samma profession, 

hemtjänstassistenter (Wolmesjö, 2005, s. 33). Enhetschefer i vår studie har enbart ansvaret av 

verkställighet. Vi förklarar rollen som enhetschef genom studier av Wolmesjö (2005) och Karlsson 

(2006). 

Befattningen chef, som vi benämner enhetschef och då syftar vi till en mellanchef inom 

socialförvaltningen, innehar ett ansvar över ett specifikt område och i vår studie är det uppdelat i 

olika verksamhetsområden. Begreppet chef innehåller diverse arbetsuppgifter inom den tilldelade 

verksamheten och med ledarskap över ett antal medarbetare (Wolmesjö, 2005, s. 34). Yrkesrollen 

står mellan att följa politiska beslut och lednings- och organisationskrav uppifrån och med att bistå  

krav och önskemål från medarbetare och brukare underifrån. Mellanpositionen innebär att chefen 

ska föra talan både uppåt och nedåt, föra fram åsikter, krav och behov i båda leden. Att vara en 

förhandlare inom organisationen, mellan olika parter kan leda till en lojalitetskonflikt då det kan 
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finnas motsägelsefulla krav och svårt att bemöta krav både uppifrån och underifrån samtidigt 

(Wolmesjö, 2005, s. 36-38). 

   Enhetschefen står i direkt kontakt med medarbetare och driver verksamhet som berör brukare och 

vidare deras anhöriga i vardagen. Därigenom berörs de alla av de politiska och administrativa beslut 

som enhetschefen ska verkställa inom sitt ansvarsområde. Förutom lagar som ska följas ligger även 

budgetansvar i rollen som enhetschef samt verkställighet av beslut för brukare. Verkställighet av 

beslut innebär att distribuera den omsorg som en myndighetshandläggare har beslutat om och 

genomföra detta i den praktiska verksamheten, genom den personalen som arbetar på enheten 

(Karlsson, 2006, s. 14, 17, 19). 

    I Wolmesjös (2005) studie delar hon upp olika perspektiv på kompetens som hon relaterar till 

rollen som chef, funktionell-, strategisk-, personlig- och yrkesteknisk kompetens. I dessa förklarar 

hon olika förmågor som hör till professionen. Funktionell kompetens innefattar förmåga att 

samarbeta med andra och därigenom lösa problem, att kunna ge och ta emot kritik och motivera 

andra. Att kunna hantera resurser genom att planera och prioritera samt att nå verksamhetsmål 

benämner hon som strategisk kompetens. Det egna förhållningssättet enhetschefen har nämns som 

personlig kompetens och innefattar värderingar, attityd och ansvarstagande. I den yrkestekniska 

kompetensen handlar det om kunskap om regler och föreskrifter som lagar och riktlinjer, samt en 

kunskap om metoder och tekniker (s. 132). 

    Det är flertalet arbetsuppgifter som en enhetschef inom omsorgen av personer med  

funktionsnedsättningar har, förutom de organisatoriska, politiska och administrativa mål de ska 

uppnå ska de även göra uppföljningar på resultat. Vilka resurser som finns och används, teknisk-

och kvalitetskontroll, personalens anställningar och eventuella omplaceringar och  utbildningar som 

kan vara aktuella. Beroende på vart och den kommunala  fördelning av verksamheter så ligger även 

planeringen och ledningen av den dagliga verksamheten på enhetschefer, vissa kommuner delar 

anvar mellan boenden och daglig verksamhet och andra samkör dessa. Chefskapet innebär ledning, 

planering och samordning  (Karlsson, 2006, s. 25). 

    Enhetschef är ett administrativt arbete med mycket kontakt med människor, med brukare, deras 

familjer och goda män, med personalgrupper och andra representanter från den kommunala 

organisationen. Det är ett stort ansvarsområde, en roll som spindeln i nätet i många lägen. Att i en 

professionell roll förhålla sig till lagar, krav, önskemål och behov med hänsyn till både brukare och 

personal samt organisationen kan ses som ett dilemma (Karlsson, 2006, s. 14). Därför vill vi 

undersöka hur enhetschefer upplever sitt handlingsutrymme i förhållande till sin yrkesroll. 
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3 Tidigare forskning

Vi har valt ut fyra studier som undersöker Down´s syndrom och demens, Alzheimer´s sjukdom. På 

olika sätt har de undersökt omsorgsbehov, uppkommen problematik, förändringar samt gjort 

jämförelser. Mellan boendeformer, beteende, demensutveckling samt upplevelser och tolkningar av 

behov. 

3.1 Skillnader i uttryck av Alzheimer´s sjukdom

Enligt en Kanadensisk studie av personer med Alzheimer´s sjukdom från befolkningen i övrigt och 

hos personer med Down´s syndrom och Alzheimer´s sjukdom så upptäcktes skillnader mellan dem. 

Studiens syfte är att  undersöka beteende- och känslomässiga förändringar. Studien genomfördes 

både genom observationer och intervjuer med anhöriga eller personal som känner personerna väl 

(Temple & Konstantareas, 2004). Resultaten visade på en del stora skillnader mellan de båda 

grupperna. En stor skillnad är när demensdiagnosen utbryter, individer med  Down´s syndrom får 

Alzheimer’s sjukdom betydligt tidigare än den populationen i övrigt, redan i 50-årsålder i 

jämförelse med i 80-årsåldern. Det visar sig vara betydligt vanligare med vanföreställningar och 

likgiltighet hos individer med enbart Alzheimers´sjukdom. Medan de med både Down´s syndrom 

och Alzheimer´s sjukdom visar mer tecken på att bli störda vid aktivitet och får oftare dygnsrytmen 

ur balans än vad de med enbart Alzheimers´sjukdom gör (Temple & Konstantareas, 2004). De med 

både Down´s syndrom och Alzheimers´sjukdom  hade mindre psykotiska störningar än de med 

enbart Alzheimers´sjukdom. Det var även en stor skillnad  angående hur dessa individer lade sitt 

fokus, de med båda diagnoserna var mer fokuserade på sina egna göromål, oavsett om det gällde 

sysselsättning eller vid måltider, medan de med enbart Alzheimer’s sjukdom var mer nyfikna på vad 

som hände runt omkring dem (Temple & Konstantareas, 2004). Då de personerna med Down´s 

syndrom var mer fokuserade på sig själva var de ändå påverkade av sin omgivning, vilket visade sig 

i att deras aktiviteter än dock stördes. Till följd av det kan koncntrationssvårigheter resultera i att 

personen får svårt att fungera i daglig verksamhet, men även i hemmiljö, särskilt med mycket folk 

runt omkring sig. Både aggression och apatiskt beteende är relativt lika i de olika grupperna men 

hos gruppen med enbart Alzheimer´s sjukdom var vanföreställningar, hallucinationer samt tecken 

på oro vanligare (Temple & Konstantareas, 2004).
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3.2 Levnadskvalitet

Chaput (2002) har genomfört en studie i Kanada angående vilken form av boende som ger bättre 

levnadskvalitet för personer med Down´s syndrom och som utvecklar en demensdiagnos 

(Alzheimer´s sjukdom). Genom kvalitativ metod, intervjuer med personal på 20 bostäder, vill de 

mäta livskvalitet. Det dem vill komma fram till är vilken boendeform som är bäst lämpad för 

personer med diagnosen Down´s syndrom och Alzheimer´s sjukdom och vilken kunskap som 

behövs hos personalen. Det diskuteras också om det ska vara mindre bostäder med hemlik miljö 

eller större institutioner (s. 202-203). Generellt visar studien att gruppbostäder är en bättre 

boendeform för personer med demens och Down´s syndrom. De uppnår en högre livskvalitet i 

denna boendeform. En terapeutisk filosofi i vården tillsammans med en bekant boendemiljö ger fler 

möjligheter till självständighet och möjlighet till att fortsätta med välbekanta aktiviteter. Baserat på 

resultat, rekommenderas det att de boende med Down´s syndrom som får en demensdiagnos bor 

kvar i sitt gruppboende för att uppnå livskvalitet. För att öka livskvaliteten på gruppboende för 

vuxna som drabbats av demens behöver personalstyrkan ökas och utbildning ges om demens 

(Chaput, 2002, s. 204-210).

3.3 Hälsa och åldrande

Thinesen-Grönmark (2006) har gjort en studie hos vuxna med Down´s syndrom för att kartlägga 

både hälsa och åldrande hos populationen. Syftet är att upptäcka tidig demensutveckling och genom 

att personal tolkar förändringar i beteende utifrån en referenspunkt, personens kognitiva 

funktionsnivå och hälsotillstånd. Via strukturerade intervjuer och frågeformulär riktat till anhöriga 

och vårdare tillfrågas personer som känner individen väl om upplevda förändringar (s. 9-11). 

Hälsofaktorer som syn- och hörselnedsättningar, depression och sköldkörtelsstörning är vanligt 

förekommande och flertalet är medicinerade för dessa åkommor. Det uppkommer även 

psykologiska  faktorer som kan påverka individen, som påfrestningar i form av seperationer. Det 

kan handla om anhöriga som avlidit eller personal som har slutat på boendet. De sociala faktorerna 

som framkommer i studien är att flertalet med demensdiagnos har mist en eller båda föräldrarna 

men de har samtidigt oftare en anhörig som är god man. De har även fler fritidsaktiviteter 

(Thinesen-Grönmark, 2006, s. 18-20). En intressant upptäckt, som även Gedye uppmärksammat, är 

reversibel demens som ofta beror på sköldökrtelstörning, depression eller andra hälsoproblem och 

som "härmar" en demensutveckling. För att undvika feldiagnostisering är det viktigt att se vilka 
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andra förklaringar som kan misstolkas som demens. Andra förklaringar kan vara hälsorelaterade 

eller påverkas av sociala eller psykologiska faktorer (Thinesen-Grönmark, 2006, s. 30). Demens hos 

personer med Down´s syndrom kan uppkomma tidigt, i studien varierade åldern mellan 33-56år. 

Individerna själva kan ha svårt att förstå och förklara vad som händer därför är det viktigt att 

omgivningen kan tolka signaler och förstå hur åldrandet hos denna population kan se ut och 

förändras med tiden (Thinesen-Grönmark, 2006, s. 41, 46).

3.4 Pyskisk ohälsa och tidig demensuteckling    

En studie baserad på hälsoundersökningar i Uppsala län, med bedömningar av kognitiv 

begåvningsnivå, allmän hälsa, psykiatrisk bedömning, beteendestörningar och demensutveckling. 

Syftet är att genom ökad kunskap förbättra chanserna till god omsorg och möjliggöra tidig upptäckt 

av demensutveckling hos personer med Down´s syndrom (Karlsson et.al, 2006, s. 16). Det 

framkommer att det finns problematik, särskilt kognitivt, syn- och hörselnedsättningar, tal- och 

språkstörningar samt stora läs- och skrivsvårigheter. Men även psykisk instabilitet och 

matsmältningsproblem upptäcks (Karlsson et.al, 2006, s. 21). Beteendeförändringar visar på ökning 

med högre ålder kan även tolkas som ett tidigt tecken på demens, med grund i att enbart få i studien 

uppvisar beteendestörningar under demensen, tolkas resultatet att de blir mer inaktiva med tiden. 

Det framkommer, utan att uppgiften kan styrkas i andra studier, att kvinnor är i större riskgrupp för 

att utveckla en demensdiagnos för personer med Down´s syndrom. Könsskillnader upptäcks även 

gällande medicinering samt sjuklighet, även där sticker kvinnorna ut mer än männen (Karlsson et.al, 

2006, s. 26-27). Det framkommer skillnader i olika funktioner och dysfunktioner, vilket även kan 

visa på svårigheter att upptäcka och diagnostisera Alzheimer´s hos personer med Down´s syndrom. 

De kognitiva försämringar och andra sjukdomar och symptom som är vanliga till följd av Down´s 

syndrom kan även det försvåra diagnostisering av  demensutveckling (Karlsson et. al, 2006, s. 10).

3.5  Skillnader i studier 

Enligt Thinesen-Grönmark (2006) finns det skillnader i grad av utvecklingsstörning och 

demenstecken, där det i hennes studie framkommer att dem med högre grad av utvecklingsstörning 

visar färre tecken på demens och har färre hälsoproblem och är medicinerade i mindre utsträckning 

(s. 21). Däremot visar en studie av Karlsson et. Al (2006) att 7 av 9 personer med demens har en 

måttlig till svår uvecklingsstörning vid tester på kognitiv förmåga (s. 26). Det som kan skilja är att 
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det är svårt att upptäcka demensutveckling hos personer med grav utvecklingsstörning, enligt dr 

Monica Björkman krävs det flera observationstillfällen med ett halvår mellan varje (Thinesen-

Grönmark, 2006, s. 42).

4 Teori

   

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår teoretiska ram i vår uppsats. Vi har valt att undersöka 

det upplevda handlingsutrymmet hos enhetschefer och vi kommer därför att förhålla oss till 

handlingsutrymme som teoretiskt begrepp när vi analyserar vår empiri och vad begreppet innebär. 

4.1 Handlingutrymme, utmaningar i socialt arbete

Den offentliga organisationen styrs av lagar och politiska beslut och har sin grund i lagstiftning som 

kommunallag och förvaltningslag (Svensson et al, 2008, s. 45, 48). Genom lagstiftning lägger staten 

ansvaret på kommuner och att de reglerar möjligheterna för dem att tillgodse medborgarrättigheter. 

Samtidigt som kommuner baseras på självstyre ska villkoren för de enskilda invånarna inte skilja 

beroende på vilken kommun de lever i (Grunewald & Leczinsky, 2001, s. 102). Lagarna är inte 

preciserade på ett sätt för att detaljstyra verksamheten utan det lämnas utrymme för den enskilde 

socialarbetaren att tolka sitt handlingsutrymme, ramlag. Även organisationen påverkar det upplevda 

handlingsutrymmet för enhetschefen genom kommunala riktlinjer och hur yrkesrollen är 

presenterad och förväntad av den enskilde yrkesutövaren. Byråkratiideal inom kommunal 

verksamhet skapar förväntningar på tillförlitlig organisering och ställer krav på vetenskaplig 

baserad kunskap gällande dokumentation och utvärderingar (Svensson et al, 2008, s. 54-55). En 

enhetschef har i förhållande till regler och lagar samt medborgarens rättigheter till insatser en 

valmöjlighet, att styras av vad organisationen förespråkar utan diskussion eller utmana de regelverk 

som finns i yrkesutövningen. Att skapa handlingsutrymme på det viset kan utveckla de kommunala 

rutiner som finns samt påverka resursfördelning som kan bli aktuell för en specifik population  

(Svensson et al, 2008, s. 168-169). Hur enhetschefen väljer att agera i förhållande till detta är upp 

till den enskilde socialarbetaren. Att påtala brister i den egna organisationen, antingen inom den 

eller i offentlighetens ljus, är två sätt för att vidga handlingsutrymmet, vilket även kan gynna 

kollegor samt populationen och deras rättigheter. Alternativt följa de riktlinjer i form av inarbetade 
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rutiner eller i det tysta hitta sin egen väg att hitta lösningar inom den egna verksamheten (Svensson, 

2008, s. 25-26).   

    Enhetschefen är den yrkesperson som inom socialförvaltningen som har i uppdrag att verkställa 

myndighetshandläggarens beslut, med andra ord, se till att brukaren får den omsorg som han/hon 

har rätt till enligt beslut. För brukaren innebär det att få de resurser som de ansökt om och har rätt 

till samt att tillförsäkras goda levnadsvillkor såsom han/hon har rätt till enligt §7 2st i lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (Sveriges rikes lag, 1993:387). Enhetschefen är en 

representant för organisationen och har krav på sig kring hur yrkesutövningen ser ut men ska även 

följa de politiska riktlinjerna som finns efter hur de är formade. LSS är en rättighetslag som innebär 

att de insatser som är möjliga enligt §9 att ansöka om, enbart för personkretsen enligt §1, ska 

möjliggöra behov och önskemål som genom annan lagstiftning inte kan tillgodoses (Sveriges rikes 

lag, 1993:387). Förarbeten till lagen framhäver att brukaren främst ska prövas enligt LSS då det är 

mer fördelaktigt för individen i förhållande till Socialtjänstlagen (SoL) (Grunewald & Leczinsky, 

2001, s. 255).  Dock baseras LSS på frivillighet och alla insatser ska ansökas om enligt §8 (Sveriges 

rikes lag, 1993:387). Socialtjänstlagen (SoL) är även den en rättighetslag och ska med respekt för 

männskors självbestämmande främja deras sociala trygghet (Sveriges rikes lag, 2001:453). 

Skillnaden mellan lagarna är tydligt särskilt mellan SoL kap 4 1§ 3st som påtalar till rätten till  

skälig levnadsnivå (Sveriges rikes lag, 2001:453) jämfört med enligt LSS 7§ 2st ska den enskilde 

tillförsäkras goda levnadsvillkor (Sveriges rikes lag, 1993:387).

    Handlingsutrymme innebär det utrymme socialarbetaren, i detta fall enhetschefen, har att fatta 

beslut baserade på omdöme i förhållande till de lagar och politiska riktlinjer samt verksamhetskrav 

och ekonomiska resurser. Att bemöta behov i förhållande till resurser kan innebära ett dilemma för 

den enskilde socialarbetaren som blir en mellanhand mellan organisationens uppdrag och brukarens 

behov (Svensson et al, 2008, s. 16). 

    Att vara professionell innebär att utöva sitt kunnande inom ett avgränsat område som innefattar 

ramar och riktlinjer från flera håll samtidigt som arbetet ska präglas av självständigt arbete inom 

dessa ramar (Svensson et al, 2008, s. 92). Insatser genom LSS ska baseras på aktuella behov hos 

den enskilde samtidigt som stödet ska garantera kontinuitet för att skapa trygghet. Med en 

helhetssyn för brukaren, både gällande personliga behov och samverkan runt individen gällande 

verksamheter och huvudmän, ska den personliga integriteten respekteras (Grunewald & Leczinsky, 

2001, s. 110-111).
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4.2 Gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme

   

Den amerikanska stadsvetaren Michel Lipsky myntade termen ”Street-level bureaucrat”. Översatt 

till svenska blir det ”gräsrotsbyråkrat”.  Enligt Lipsky är detta en offentligt anställd tjänsteman som 

är i direktkontakt med medborgarna, till exempel en enhetschef som är i direktkontakt med 

brukaren (medborgaren) i sitt arbete, och som anses av Lipsky ha ett omfattande handlingsutrymme 

i sitt arbete. Han sätter i centrum i sin teori att förklara gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme 

(Lipsky, 1980, s. 3).  

    Gräsrotsbyråkraten anses förfoga över en stor makt över klienten som kommer i kontakt med 

organisationen, detta genom sin myndighetsutövning. De formella regler som finns inom en 

organisation blir underordnade vid mötet med klienten, gräsrotsbyråkraten fattar många av sina 

beslut i samma ögonblick som de möter klienten, detta påverkar handlingsutrymmet (Lispky, 2010, 

s. 8-12). Gräsrotsbyråkrater arbetar ofta i komplicerade situationer och det är svårt att bedöma vad 

som är rätt eller fel. Lipsky anser att gräsrotsbyråkratens arbetssituation är komplex (Lipsky, 1980, 

s.27–28) eftersom denna arbetar i en människobehandlande organisation (Hasenfeld, 2010). Det är 

svårt att skapa någon form av manual för arbetet. Det kan vara situationer då mänskliga aspekter är 

nödvändiga och det kan skapa handlingsutrymme (Lipsky, 2010, s. 15). Detta medför att  

gräsrotsbyråkraten har möjlighet att kontrollera klienten samt till ett individuellt handlande (Lipsky, 

2010, s. 71-75). Om handlingsutrymmet skulle begränsas för de yrkesverksamma skulle arbetet 

försvåras om inte omöjliggöras. Arbetet innehåller uppgifter som tolkningar av regler, riktlinjer och 

instruktioner vilket inte skulle vara genomförbart utan handlingsutrymme. 

    Gräsrotsbyråkraten måste med utgångspunkt i sitt arbete använda sitt omdöme för att bedöma

brukarens behov och förutsättningar. Det innebär att gräsrotsbyråkraten behöver kunna handla 

oförberedd och den förmågan tillhandahålls genom utbildning och erfarenhet.

Gräsrotsbyråkraten behöver där med ett stort handlingsutrymme, för att kunna agera enligt

sina bedömningar i varje specifik situation (Lipsky, 1980, s. 15). Brukarens syn på sin situation är 

viktig att ta hänsyn till och respektera. Det medför att det inte alltid är lätt eller möjligt att använda 

sig av regler och kommunala riktlinjer på samma sätt i alla ärenden. Dt meåste finnas utrymme för 

individuell anpassning av den omsorg brukaren är i behov av (Johansson, 2007, s. 44).    

    Tony Evans och John Harris har sina uppfattningar och de skriver att fler lagar och förordningar 

inte automatiskt bör likställas med större kontroll över det professionella handlingsutrymmet hos 

gräsrotsbyråkrater, oväntat nog kan fler regler kanske skapa ett större handlingsutrymme (Evans, 

Harris 2004). 

    Evans och Harris anser att det professionella handlingsutrymmet inte bör ses som varken något 
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positivt eller något negativt. Under vissa förhållanden kan det vara en viktigt professionell faktor.  

(Evans & Harris, 2004). Politiska riktlinjer kan ses som både möjliggörande och begränsande av det 

upplevda handlingsutrymmet. Gräsrotsbyråkraterna måste i sin yrkesroll både tolka lagar liksom 

skapa regler inom den egna verksamheten. För välutarbetade riktlinjer kan snarare, paradoxalt nog, 

skapa större förvirring kring hur de i själva verket är utformade (Evans & Harris, 2004). 

   Tony Evans tar upp aspekten professionalism i sin senaste artikel, den granskar kritiskt den 

kontroll som görs av handlingsutrymmet hos gräsrotsbyråkrater. Evans menar på att Lipsky ger för 

lite utrymme åt professionalism i sin analys och vad den har för betydelse inom gräsrotsbyråkratin 

där socialarbetare verkar (Evans, 2011).

    Roine Johansson (2007) har ett annat sätt att se på gräsrotsbyråkrater till skillnad från Lipsky. 

Johansson menar att Lipsky´s huvudsyfte är att ifrågasätta hur gräsrotsbyråkraten på ett traditionellt 

vis implementerar politiska beslut, genom uppifrån-och-ner-perspektiv. Lipsky framhåller till 

skillnad ett nerifrån-och-upp-perspektiv. Han anser att gräsrotsbyråkraten har ett omfattande   

handlingsutrymme och det medför att deras handlande är det som i praktiken avgör politikens 

utformning. Johansson till skillnad från Lipsky är intresserad av de begränsningar som styr 

gräsrotsbyråkraten och hur dessa kan variera (s. 45). 

    Johansson talar om klientrollen och vad den innebär. Den är en kontakt mellan två personer och 

samtidigt ett förhållande mellan organisation och klient. På grund av olika faktorer som påverkar 

detta möte uppstår begränsningar för gräsrotsbyråkraten. Handlingsutrymmet är inte konstant, det 

kan variera beroende på var klientrelationen äger rum och i vilket organisatoriskt sammanhang. 

Variationsmöjligheterna förklarar Johansson med hjälp av fem olika dimensioner. Regel-

bundenheten handlar om vilka detaljer som reglerar verksamheten samt hur strikt dessa följs. Det är 

det rådande politiska klimatet i samhället som beslutar om dessa detaljer och vidare påverkas 

handläggningsprocessen av dessa komponenter. Specialiseringsgraden definierar snävheten av 

verksamhetsområdet och bedömer vad som är mest relevant för att utföra arbetsuppgifterna i 

organisationen. Även här har politiska beslut relevans. Tid per ärende påverkar klientintresset, 

fokus ligger på klienterna som grupp, en masshantering av ärenden och inte på den enskilda 

klientkontakten. De organisationer som arbetar med omedelbar handläggning är mest sårbara vid 

förändringar i resursfördelningen. Det finns inte möjlighet att prioritera ärenden inom denna  

organisation. Intresseorientering handlar om att organisationen inte bara tar hänsyn till klienten utan 

även till annat som till exempel kontroll av byråkratin. Det är viktigt att upprätthålla gränser i 

förhållande till klienten, om inte detta görs förlorar organisationen på sikt sin legitimitet. 

Kontrollnivån påverkas av de olika politikerna, den kan också användas som en buffert för de 

organisationer som har en ökad ärendetillströmning. Avståndet mellan de olika parterna har stor 



20

variation i såväl sociala relationer som i klientrelationer. Klientrollen avgörs av det organisatoriska 

sammanhanget, närhet och varaktighet. De organisationer som har stor ärendetillströmmning och 

direkt handläggning är tvungna att göra inskränkningar på klientkontakten. Detta beroende på 

ekonomiska nedskärningar och ökade kraven på effektivitet. 

Direktkontakten med klienten är som vi tidigare nämnt de som utmärker en gräsrotsbyråkrat. Det är 

dock inte enbart klientkontakten som styr gräsrotsbyråkratens arbete, de är anställda i en offentlig 

sektor. Att vara offentligt anställd innebär att de organisatoriska sammanhangen påverkar 

arbetssituationen. Johansson vill med de fem dimensionerna ge en bild av hur gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme påverkas (Johansson, 2007, s. 80-82).

5 Metod

I detta kapitel kommer vi att presentera vår forskningsansats. Vidare kommer vi att beskriva hur den 

kvalitativa intervjun går till, om vårt urval, intervjuernas genomförande, bearbetning av materialet,

trovärdighet och tillförlitlighet, litteraturgenomgång samt etiska överväganden. Vi avslutar med en 

metoddiskussion. 

5.1 Forskningsansats

Uppsatsen kommer att vara av kvalitativ ansats då det passar syftet med studien bäst, att undersöka 

enhetschefers upplevelser av sitt handlingsutrymme. Vi kommer att genomföra fem kvalitativa 

intervjuer som blir en del av vår empiri. Genomförandet samt analysen av semi-strukturerade 

intervjuer i denna studie baseras på ett hermeneutiskt förhållningssätt. Det innebär att vi vill göra en 

tolkning av meningen i det material vi samlar in. Att skapa oss en gemensam och giltig förståelse 

för meningen i texten, vilket är syftet med en hermeneutisk ansats. Det betonas vidare att både 

mänskligt liv och mänsklig förståelse är kontextuella och det innebär att de behövs en helhet för att 

tolka meningen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 66, 71). Vi har skapat oss en förförståelse till att 

börja med genom våra praktikplatser, Cecilia har arbetat utifrån Socialtjänstlagen (SoL, vi använder 

förkortningen) och Louise utifrån Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS, vi använder förkortningen). Därefter har vi skaffat oss ytterligare förförståelse då vi läst in 

oss på hur begreppet handlingsutrymme definieras och kan identifieras samt om kombinationen av 

diagnoserna Down´s syndrome och Alzheimer´s sjukdom. Det har vi gjort genom att läsa litteratur,
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rapporter, avhandlingar samt att vi genomfört sökningar efter tidigare forskning via 

universitetsbibliotekets databaser. Under intervjuerna används orden demenstecken och Alzheimer’s 

sjukdom när informanterna tillfrågas om sina upplevelser kring utökade behov.

5.2 Litteraturgenomgång

Litteratursökning inleddes med att söka information angående Down´s syndrom och demens vilket 

senare ändrades till Alzheimer´s sjukdom för att få en tydligare bild av sjukdomsförloppet och de 

omsorgsbehov som tillkommer. Genom att söka vetenskapliga artiklar via universitetbibliotekets 

artikelsök samt leta information på internet så kunde vi få en översikt över forskningsfältet. Det är 

främst medicinsk forskning som har bedrivits på området kring dessa diagnoser var för sig och det 

finns begränsad forskning kring kombinationen och de omsorgsbehov som utökas till följd av 

demensen. Huvudfokus är handlingsutrymmet hos enhetschefer vid förändrade omsorgsbehov och  

därför har artiklar, rapporter, hemsidor och böcker använts för att förklara och beskriva 

problematiken. Två artiklar hittades genom att använda oss av sökorden "down* syndrome" och 

"alzheimer* disease"  i databasen Social Services Abstracts. Dessa artiklar var från Kanada och  

dem var relevanta för uppsatsens syfte. Artiklar som berörde barn, anhörigas synvinkel samt de rent 

medicinska artiklarna valdes bort. Det vi är intresserade av är omsorgsbehovet  hos brukare med 

Down´s syndrom och Alzheimer´s sjukdom. Tidskrifter som valts tillhandahåller aktuell 

information och artiklar. Det är ett måste att det är en vetenskaplig tidskrift som publicerar artikeln 

och det har vi haft möjligt att kontrollera via universitetsbibliotekets hemsida, Ulrich´s . Det måste 

finnas uttryckliga uppgifter om att artiklarna är granskade av experter, det ska finnas en förteckning 

av redaktionsmedlemmarna samt kontrollera vem som är utgivare av tidskriften (Denscombe, 2009, 

s. 296, 302-303). 

Genom olika organisationers hemsidor på internet har vi hittat relevant material. Exempel på dessa 

är FUB, Svenskt demenscentrum samt Socialstyrelsen. Vi fann även två intressanta rapporter en 

från Stockholms läns landsting och en från landstinget i Uppsala. Samt en bok angående åldrande 

hos utvecklingsstörda skriven av Monika Björkman och Lars Molander. Vi har funnit två rapporter 

för att beskriva enhetschefens yrkesroll, skrivna av Ingrid Karlsson och Maria Wolmesjö. 
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5.3 Kvalitativa intervjuer

I vår uppsats har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Dessa har varit semi-strukturerade med 

öppna frågor för att ge informanten möjlighet till att utveckla sina svar (Denscombe, 2009, s. 234-

235). Det specifika för den kvalitativa intervjun är att kunskapen frambringas i ett socialt samspel 

mellan intervjuaren och informanten. Kvaliteten på insamlad data påverkas av intervjuarens 

ämneskunskaper, utan dessa är det svårt att ställa följdfrågor under intervjun (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 98). Ämnet för våra intervjuer är handlingsutrymmet hos enhetschefer inom LSS-

verksamheter. Vi vill undersöka deras upplevelser av möjligheter och begränsningar när det gäller 

brukare med Down´s syndrom som utvecklar en demens (Alzheimer´s sjukdom) och hur omsorgen 

bedrivs i dessa situationer. Vi har valt enhetschefer inom LSS- verksamheter för att vi ser på dessa 

som en intressant yrkeskategori då de är enhetscheferna som är centrala då de har ansvar  för att 

verkställa omsorgen för brukare med Down´s syndrom som utvecklar en demens (Alzheimer´s 

sjukdom). 

    Innan genomfördandet av intervjuerna konstruerades en intervjuguide utifrån syfte och 

frågeställningar för att få svar på dessa. Vi beräknade att varje intervju skulle ta mellan cirka 30-60 

minuter beroende på hur pratsamma våra informanter kommer att vara. Intervjuerna spelades in 

med en diktafon för att  kunna återge och analysera data korrekt, genom transkriberingar. 

Fältanteckningar planderades för intervjuerna och därför skapades det plats för det redan under 

utformningen av intervjumallen, genom att göra den luftigare (Bilaga 2). Intervjuerna genomfördes 

på respektive informants kontor. För att genomförandet av intervjuerna skulle ske så smidigt som 

möjligt då vi visste att enhetscheferna har ett pressat tidsschema (Denscombe, 2009, s. 258-259). 

Efter intervjuerna skulle materialet bearbetas, transkriberas och analyseras. Det kommer vidare att 

förklaras under materialbearbetning. 

5.4 Urval

Vi har valt att undersöka handlingsutrymmet hos enhetschefer inom LSS- verksamheter, boende och 

daglig verksamhet då det uppstår nya och ökade omsorgsbehov hos brukare med Down´s syndrom 

som utvecklar en demens (Alzheimers). Anledningen till valtet av enhetschefer både inom boende 

och daglig verksamhet var till en början på grund av att det var svårt att hitta informanter som ville 

ställa upp på intervjuer och som hade den erfarenheten, brukare med Down´s syndrom som 
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utvecklar demens, Alzheimer´s sjukdom. Under uppsatsens gång har vi senare sett det som en 

tillgång att vi fått med informanter från två olika verksamheter då dessa är lika centrala vad det 

gäller brukarens dagliga omsorg. Tidigt under uppsatsens början bestämde vi oss för att vi enbart 

ville undersöka en kommun och inte jämföra olika kommuner. Anledningen var att 

förutsättningarna skulle vara så lika som möjligt. Det vill säga att enhetscheferna arbetade efter 

samma kommunala riktlinjer. Vi har gjort ett subjektivt urval av informanter, enhetschefer inom 

LSS. Det innebär att urvalet handplockas då vi hade en viss kännedom av det vi ville undersöka 

sedan innan (Denscombe, 2009, s. 37). Vi började att söka på kommunens hemsida där fann vi 

flertalet namn som arbetar som enhetschefer inom LSS men huruvida de hade erfarenhet inom vårt 

sökområde framkom inte. Efter ett samtal med en receptionist hos socialförvaltningen i kommunen 

kunde vi sålla ut några namn som eventuellt var aktuella för vår studie. Först kontaktades en av 

enhetscheferna via telefon för att höra om han hade någon erfarenhet av det som eftersöks i 

frågeställningen och om han var intresserade av att ställa upp på en intervju. Responsen var positiv 

och efter det första samtalet utvecklades ett snöbollsurval. Det innebar att vi fick namn och 

telefonnummer till fler tänkbara informanter, enhetschefer med den erfarenhet som söktes av den 

första vi talade med, och ytterligare kontakter av de andra vi talade med (Denscombe, 2009, s. 38). 

    Det var relativt svårt att hitta informanter som hade den erfarenhet som eftersöks i studien och 

som hade tid och intresse av att ställa upp på en intervju. Vi förstod tidigt att det skulle bli svårt då 

den problematik vi eftersöker är specifik, brukare med Down´s syndrom och en demensdiagnos 

(Alzheimer´s sjukdom).  

5.5 Intervjuernas genomförande

Efter att ha stämt av med de enhetschefer som var intresserade av att ställa upp på intervju så skrevs 

ett informationsbrev och skickades ut till dem via e- post. I informationsbrevet (se bilaga 1) 

informerades om syftet med uppsatsen samt upplysningar kring om att det är frivilligt att delta och 

att de kan avbryta sin medverkan när de så önskar. Med förklaring om att materialet enbart kommer 

att användas för denna studie, nyttjande kravet, samt att materialet kommer att belysa endast deras 

professionella yrkesroll och värna om deras personuppgifter, konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, s. 7, 12, 14). Vi informerar även om att allt intervjumaterial kommer att förstöras 

efter att uppsatsen är klar och godkänd. För att informanterna ska kunna vara anonyma kommer det  

inte framkomma vilken kommun som undersökning är genomförd i. 
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    Fem enhetschefer hade den erfarenhet som eftersöktes och som ville delta i studien. Av dessa fem 

var tre kvinnor och två av dem var män. En av dem har en socionomexamen, tre av dem har gått 

sociala omsorgsprogrammet, som var föregångaren till dagens socionomprogram samt en är 

utbildad socialpedagog men har läst till socialrätt. Erfarenheten inom LSS- verksamhet för 

enhetscheferna varierar mellan fem till tjugofem år. Två av enhetscheferna är ansvariga för daglig 

verksamhet samt resterande tre är ansvariga för olika typer av boendeformer. Det varierar mellan 

fyrklöver boenden, boendestöd och gruppbostäder.

    Vid intervjutillfällena har vi inledningsvis presenterat oss och talat om vad vi har för tidigare 

erfarenheter och vilken utbildning det är vi läser samt hur långt vi kommit med den. De har fått läsa 

igenom och signerat en samtyckes blankett rörande sin medverkan i studien. Den är förtryckt med 

intervjudagens datum samt namn för att tydliggöra att respektive blankett är ett personligt 

medgivande, dock är den anonymiserad i själva uppsatsen (bilaga 3). I blanketten framkommer 

studiens syfte, de medverkandes och kommunens anonymitet och att medverkan är frivillig. Innan 

vi började ställa våra frågor startades ljudupptagning som gjordes via en diktafon och en 

mobiltelefon som båda har god ljudupptagning.  Enligt Kvale (2009) så är det ett utav de vanligaste 

sätten att registrera en intervju (s. 194).

    Vi valde att använda oss av dubbel utrustning dels för att vara säkra på att få med allt och dels att 

det har varit fördelaktigt med två ljudupptagningar då vi kunnat dela på arbetet med 

transkriberingen. Vidare ställde vi våra intervjufrågorna som var nedskrivna i en intervjumall med 

utrymme för att göra fältanteckningar, detta för att undvika att störa intervjun genom att ha för 

många papper att prassla med. Vi valde att tematisera intervjumallen redan under uppbyggnaden av 

den, av anledning att vi ville försäkra oss om att frågeställningarna var relevanta för studiens syfte

(Bilaga 2). Vidare delades de olika teman upp mellan oss för att vara väl förberedda och pålästa och 

för att det skulle flyta på, dessutom för att ha en avslappnad intervju med möjlighet till egna 

reflektioner hos informanterna. Vi har upplevt att samtliga intervjuer varit givande och att våra 

informanter haft möjlighet att utveckla sina resonemang, vi har lämnat utrymme att svara genom att 

inte stressa fram frågorna. Vi har inte upplevt att det har påverkat dem att vi varit två som 

genomfört intervjuerna eller att inspelningen av intervjuerna har haft negativ inverkan för dem. 

Tiden har varierat mellan de olika intervjuerna, allt emellan trettio till sextio minuter. Samtliga 

intervjuer utfördes på respektive enhetschefs kontor, där det har varit lugnt och ostört.
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5.6 Materialbearbetning

Direkt i anslutning till varje intervju har det insamlade materialet transkriberats, med anledning att 

det var till fördel då vi hade intervjun i färskt minne. Arbetet fördelades genom att transkribera 

några intervjuer var. Transkribera innebär att ändra från en form till en annan. Det vill säga 

utskrifter som är översatta från ett muntligt språk till ett skriftligt språk. En transkriberad intervju 

blir en avkontextualiserad återgivning av ett levande intervjusamtal (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

194). 

    För att kunna analysera det insamlade material så har vi läst igenom hela intervjuerna för att få en 

helhetsbild av dem, vidare så har vi tematiserat det under fem olika rubriker. Att möta behov vid en 

demensutveckling, Samarbete, Lagar och riktlinjer, Resurser samt Framtidsutsikter. Att tematisera 

innebär en teoretisk klargörelse av de teman som ska undersökas (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

120). För att bringa ordning i materialet lästes transkriberad data först igenom, för att hitta 

gemensamma nämnare ur det som framkom från informanterna. För att underlätta vår resultat och 

analysdel ville vi ha tydliga teman som kunde förklara och fånga deras upplevelser samt koppla 

dem till våra frågeställningar. Enligt ett hermeneutiskt perspektiv ligger fokus på att hitta en mening 

som kan tolkas utifrån förförståelse  och vill nå en gemensam förståelse (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 66). Rent praktiskt för oss har det inneburit att vi har använt överstrykningspennor med 

olika färger för att kunna bringa ordning i vem som har sagt vad angående olika teman, och för att 

kunna få en struktur på materialet. Vidare under de fem olika rubrikerna har vi valt att skriva ett 

resultat samt en analys som utgår ifrån vår frågeställning, Möjligheter, Begränsningar samt 

Handlingsutrymme. Till sist avslutas kapitlets resultat och analys med en sammanfattande 

resultatdiskussion som berör samtliga temans resultat. 

5.7 Trovärdighet och tillförlitlighet

För att trovärdigheten ska öka i uppsatsen är det viktigt att vi kan visa på det i vårt tillvägagångssätt 

och genom vår metod. Det är viktigt med validitet och det innebär att vara säkra på att det är korrekt 

data som samlar in för det som är tänkt att undersökas i uppsatsen samt att data är insamlad på ett 

trovärdigt vis (Denscombe, 2009, s. 380). Med en genomarbetad intervjumall (bilaga 2) med frågor 

som är relevanta i förhållande till studiens syfte som informanterna inte fått ta del av innan 
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intervjutillfället. Samt med en god hantering av vårt material, vilket innebär att transkriberingen har 

utförts ordagrant. Detta ser vi som ett trovärdig behandling av vårt material. 

    En annan aspekt är tillförlitlighet, reliabilitet och det innebär att vårt forskningsinstrument 

behöver vara neutralt. Det ska fungera att använda samma forskningsinstrument vid upprepade 

tillfällen och det ska ge likvärdiga resultat. Viktigt för tillförlitligheten är att forskningsprocessen 

ska vara möjlig att granska, att det finns en tydliggjord metod och analys (Denscombe, 2009, s. 

381). Med tanke på att det är semi-strukturerade intervjuer med en utformad intervjumall så finns 

det inga garantier att resultatet blir exakta vid upprepade studie, liknande resultat möjligtvis. Två 

samtal blir aldrig identiska.

   Inom kvalitativ forskning är det svårt att uppnå validitet. En anledning är att det är en persons 

upplevelse vi vill undersöka och det kan variera personerna emellan (Denscombe, 2009, s. 378-

379). Det är möjligt med hjälp av vissa åtgärder visa på att data med rimlig trolighet är exakta och 

träffsäkra. Ett exempel på en sådan åtgärd är grundade data. Det innebär att vi som forskare har en 

närhet till de vi undersöker då vi ansikte mot ansikte intervjuar enhetscheferna i deras miljö 

(Denscombe, 2009, s. 380).

5.8 Etiska överväganden

Valet att inte precisera i vilken kommun som undersökning utförts i är av anledning att vi ska ha 

möjlighet att uppfylla de forskningsetiska principerna. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

innebär för det första att skydda deltagarnas intresse, de ska inte lida skada genom sin medverkan. 

De har rätt att få vara anonyma. Vi kommer även att skydda den data, det material, som samlats in 

så att inte obehöriga får tillgång till det och det kommer användas endast i uppsatsens syfte. 

Materialet kommer senare att förstöras efter att uppsatsen är klar. För det andra kommer vi att 

undvika oriktiga framställningar. Vi uppfyller härmed konfidentialitets- och nyttjande kravet. För 

det tredje upplyser vi våra informanter om att det är frivilligt att delta i undersökningen och att de 

har möjlighet att avbryta sin medverkan när de vill (Bilaga 3). Informanter fick skriva under en 

samtyckesblankett för sitt deltagande, informations- och samtyckeskravet är uppfyllt 

(Vetenskapsrådet). Avslutningsvis upplystes våra informanter om att uppsatsen kommer att 

publiceras på universitetets hemsida. Då uppsatsen är av liten skala och inte kommer att utsätta 

någon person för något oetiskt så är det inte nödvändigt att vår undersökning genomgår en 

granskning av en etisk kommitté (Denscombe, 2009, s. 200-201). 
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5.9 Arbetsfördelning

Under det första skedet av vår uppsats så arbetade vi tillsammans, av den anledningen att vi 

behövde diskutera arbetets upplägg och utformning. Vidare delade vi upp arbetet och det innebar att 

Louise hade ansvar för Bakgrunden och Tidigare forskning. Cecilia ansvarade för Metod och 

Teoriavsnitten. Vi delade också upp våra teman under kapitlet Resultat och Analys.

    Arbetsfördelningen var då följande, Louise ansvarade för Att möta behov vid demensutveckling, 

Lagar och riktlinjer samt Samarbete. Cecilia ansvarade för Resurser samt Framtidsutsikter. Ett annat 

moment vi delade på var transkriberingen av våra intervjuer. Vi har arbetade tillsammans när vi 

utformat vår intervjumall, informationsbrev samt samtyckesblankett. Louise har arbetat med 

utformningen av vårt arbete och det har medfört att hon har utfört det praktiska arbetet i Word, 

skrivprogrammet på datorn.

    Sammanfattningsvis har det gemensamma arbetet fungerat utomordentligt bra. Detta trots att vi 

haft olika dygnsrytm och förutsättningar. Vi är båda lika ansvariga för texten vi producerat i vår 

uppsats.

5.10 Metoddiskussion

Vi har funnit både styrkor och svagheter med vår metod och vårt genomförande. För det första insåg 

vi att förekomsten av enhetschefer med den önskvärda erfarenheten av personer med Down´s 

syndrom och demensutveckling (Alzheimer´s sjukdom) var mindre än väntat. Till grund av 

kommunens fördelning angående ansvar av verksamheter valde vi under vår sökning av informanter 

att vända oss både till enhetschefer inom Service- och Gruppbostäder samt till enhetschefer för 

Daglig verksamhet. Det senare chefsskapet hade vi först tänkt undvika då vi ville ha fokus på 

boenden men vi kände tidigt att det inte skulle räcka med enbart den första ansvarsfördelningen. Vi 

anser samtidigt att det är till fördel att få fler perspektiv i vår studie och genom att 

ansvarsfördelningen skiljer sig åt så kan det lämna utrymme för olika upplevelser beroende på 

vilket sammanhang de möter brukarna. Med tanke på att förutsättningarna för verksamheterna 

skiljer sig åt kan även enhetschefernas upplevelser och tankar gå isär. Beroende på hur de anser att 

brukarna fungerar i deras respektive verksamhetsområden, i boende alternativt daglig verksamhet. 

Upplevs nyuppkomna behov på olika vis verksamheterna emellan eller finns det en enighet mellan 
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dem. Påverkar resurserna enhetschefernas tankar och åsikter i förhållande till bemötandet av 

nyuppkomna behov. 

    Ett alternativt genomförande av studien kunde ha varit att söka oss till fler kommuner men då 

hade de kommunala riktlinjerna eventuellt kunnat skilja sig åt på ett sätt som varit svårt att jämföra. 

Det hade dessutom blivit mer tidskrävande genom att välja ut kommuner och söka upp informanter 

i de olika kommunerna med relevant erfarenhet för vår studie. Vi tror även att antalet informanter 

hade behövt bli fler i det läget och det hade tagit mer tid och resurser för oss att genomföra studien, 

samt att transkribera materialet. Dock hade kanske resultatet blivit bättre med en bredd i studien och 

med fler involverade kommuner. 

    För det andra var vi inte riktigt förberedda på att antalet personer med Down´s syndrom med en 

demensutveckling (Alzeimer´s sjukdom) skulle vara så begränsat då vi hade skapat oss en 

förförståelse av den starka kopplingen mellan de två diagnoserna. Men av dem som besitter 

erfarenheten så har intresset varit tillfredsställande och de har varit positiva till medverkan i vår 

studie. Med ett snöbollsurval hamnade vi hos rätt informanter och behövde inte ringa och störa fler 

än dem vi behövde och kunde använda oss av. Vi såg det som fördelaktigt att vi till en början sökte 

dem per telefon för att kunna förklara syftet med vår studie och innebörden av deras medverkan , vi 

tror att vi på detta sätt fick med oss fler informanter än om vi skickat ut informationsbrev först. Vi 

valde redan innan vi sökte upp våra informanter att hålla kommunens namn konfidentiellt då vi inte 

ser någon anledning att benämna den. Det är enhetschefernas upplevelser vi vill undersöka, inte 

kommunens riktlinjer och förhållningssätt. Dessutom upplevde vi att det kunde vara till en fördel 

när vi kontaktade våra informanter att vi kunde erbjuda dem anonymitet redan från start. Med en 

liten kommun och med den lilla erfarenhet som faktiskt finns så hade det inte varit svårt att förstå 

vilka respektive informanter i vår studie varit annars. 

    Vår begränsade erfarenhet av att genomföra kvalitativ studie kan ha påverkat våra intervjuer 

negativt då vi var nervösa och ovana i situationen samt det faktum att vi genomförde alla 

intervjuerna  tillsammans och därför var två intervjupersoner och en informant. Men samtidigt var 

vi väl förberedda med vår intervjumall och tillsammans kunde vi hålla ordning så att alla frågor 

verkligen blev besvarade, med reservation för informanternas egna tolkningar av frågeställningarna. 

Då det är enhetschefernas handlingsutrymme som ska undersökas är en möjlig etisk aspekt att 

enhetscheferna vi intervjuar eventuellt kan vara partiska till sin arbetsplats och verksamhet. De kan 

möjligtvis ha varit med om att ha utformat omsorgen kring brukarna utefter sina egna åsikter som 

de anser är till det bästa för dem. Av den anledningen kan det vara svårt att se objektivt på den egna 

verksamheten. Åsikterna kan baseras på den egna erfarenheten och brukarens behov kanske inte 

alltid är det mest centrala när det handlar om att utveckla en stor verksamhet. 
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    Fördelen med en semi-strukturerad intervju anser vi ändå vara det utrymme som lämnas för 

informantens egna reflektioner, tolkningar och resonemang. Vi ville dock ha samma förutsättningar 

under alla våra intervjuer och vi valde därför att genomföra alla tillsammans för att undvika 

skillnader i genomförandet. När vi senare har analyserat vårt material så anser vi båda att vi har fått 

svar på vår frågeställning. Ett tänkbart alternativ kunde ha varit att haft med biståndshandläggarnas 

aspekter, men då det är upplevelsen av handlingsutrymmet hos verkställigheten vi är intresserade av 

och hur omsorgsbehovet påverkar i vardagen för brukarna så var det inte aktuellt att ha med 

biståndshandläggarna då de endast utreder behovet.

6 Resultat och analys

   

Vi kommer här lyfta fram hur våra informanter upplever sitt handlingsutrymme angående sina 

upplevelser av möjligheter och begränsningar i sitt arbete. Vi har delat in våra resultat i olika teman 

för att förtydliga vad de upplever inom sitt identifierade handlingsutrymme. Inom varje tema 

presenterar vi först vårt resultat och därefter analyserar vi  i förhållande till vår frågeställning, 

upplevda möjligheter, begränsningar samt handlingsutrymme. Våra frågeställningar har berört både 

demens och Alzheimer’s sjukdom, vi använder begreppen synonymt i vårt resultat. Utökning av 

omsorgsbehoven vid en demensutveckling är det som är intressant för vår studie, det är i 

förhållande till de utökade behoven som vi vill undersöka det upplevda handlingsutrymmet.

6.1 Att möta behov vid en demensutveckling

   

Vi kommer här att fokusera på våra informanters upplevelser av sitt handlingsutrymme när personer 

med Down´s syndrom utvecklar en demensdiagnos (Alzheimer´s sjukdom). Vi har ifrågasatt behov 

och förändringar och hur de bemöter dessa, både på verksamhetsnivå och på individnivå. 

6.1.1 Resultat-Att möta behov vid en demensutveckling

   

Det finns ett verksamhetsfokus samt ett brukarfokus hos våra informanter. Med ansvar för personal, 

verksamhet och för de enskilda individerna framkommer olika perspektiv under våra intervjuer. 

Behovsanpassad omsorg är i alla intervjuer ett återkommande uttryck för samtliga enhetschefer, att 

följa individens behov och förändring är av stor vikt. Att noga följa brukarna i deras vardag och 
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göra regelbundna  genomförande planeringar tillsammans med olika personal runt den enskilde för 

att se förändrade behov anser de är centralt. Även dialogen anser flertalet är viktig för att upptäcka 

förändringar och för att hitta ett behovsanpassat stöd på individens nivå. 

De jobbar väldigt brett, det finns ju inte ett funktionshinder utan många, och de har-tycker jag-

goda kunskaper, många har jobbat väldigt länge, vissa 20-30år, de trivs ju tydligen då, de har ju 

gedigen kunskap.(EC 5)

    Informanternas egna tankar kom fram angående hur de ser på sina personalgrupper, tydligt är att 

de har en positiv uppfattning om sin personals kunskap och erfarenhet av att bemöta individerna på 

en personlig nivå. De ser både på personnivå angående deras förmågor samt att de har en tilltro till 

att flertalet av deras personal har kunskap angående åldrande hos personer med 

funktionsnedsättningar. Det framkommer att flertalet i personalgrupperna samt enhetscheferna 

själva har lång arbetslivserfarenhet och har sett demensutveckling både hos personer med 

funktionsnedsättningar och även hos befolkningen i övrigt efter att flera har arbetat inom 

äldreomsorgen. Det framkommer även att det finns de som inte har den egentliga erfarenheten eller 

kunskapen av demensproblematik.

    Kompetensen är skiftande i kommunen, då gäller det att erhålla det stöd och den kunskap som 

krävs för att möta behoven, säger de själva. En enhetschef uttrycker sin egen skyldighet att 

införskaffa sig kunskapen angående olika funktionsnedsättningar och de omsorgsbehov som 

tillkommer. Han anser att det är till fördel att arbeta mer förebyggande för att införskaffa sig 

kunskapen men att det ofta sker i fas med att behoven uppmärksammas. 

Där måste ju vi som enhetschefer se till att de skaffar sig den kunskapen, och de gör  vi oftast, man 

skulle önska att man kunde jobba lite mer förebyggande, att man läser på om ett funktionshinder 

innan det kommer, men det är oftast att vi ligger jämsides men ibland även att vi ligger lite efter, vi 

får kunskapen i samband med funktionshindret. Om vi ligger efter så får man jobba så mycket 

hårdare  för att hinna ifatt, vilket är mycket jobbigare. (EC 3) 

    Flera av enhetscheferna ser det som sin skyldighet men även möjlighet att utbilda sin personal 

angående demensproblematik. Kunskap ses som väsentligt för att bemöta behoven, talar flera av 

våra informanter om, men upplevelsen är bland dem att det finns kunskap och att möjlighet att ge 

god omsorg finns redan. Det finns många olika funktionshinder och den generella uppfattningen är 

att kunskapen att möta olika problem är stor. Viss personalen har själva uttryckt till sina 

enhetschefer att det finns behov och önskemål om vidareutbildning som är anpassad till LSS. Vilket 

även våra informanter håller med om, men uttalar samtidigt att  det finns både studiecirklar och 

föreläsningar som förekommer för personalgrupperna.

Kunskapen och erfarenheten, ja erfarenheten kan jag ju inte ändra på. Men kunskapen. Fast det 
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beror ju lite på hur man tar den till sig. (EC 5) 

Dock inte i den utsträckning som är önskvärd, då informanterna ser att utbildning rörande demens 

är ett eftersatt område. En av våra informanter har dock en enhet där personalen är yngre och där 

han ser bristande erfarenhet av att arbeta med demens. Då upplever han  att de är i behov av mer 

stöttning och utbildning angående hur de bör arbeta på individnivå. Viljan hos flera informanter är 

att erbjuda en bred utbildning eller som en av enhetscheferna uttrycker som ett alternativ, att välja ut 

en grupp på ca 4 personer bland personalen som har den skärpan att se lite kompetent på det och 

som kan delge andra (EC 3). Särskilt i personalgrupper som arbetar med personer med Down´s 

syndrom, där han och övriga enhetschefer från boenden upplever att behoven kommer att öka.

    Det är personalgrupperna som möter brukarna i deras vardag och hos flera av cheferna finns det 

en tillit att de uppmärksammar de behoven som tillkommer. 

...personalen är rätt så slipad i att se när en person försämras. (EC 3)

Ja, jag tycker verkligen att personalen gör ett bra jobb. Jag känner det på min enhet.  Men man 

känner väl alltid att man skulle vilja ha mer resurser. Men jag tycker att jag kan se till att de har det 

bra (EC 4)

Att personalens förhållningssätt är grundat på att se till individen och dennes behov framkommer 

men samtidigt får de till sig att demenstecken är svårt att tyda. Demensdiagnos hos personer med 

Down´s syndrom kan skapa stora förvecklingar då personen redan från början har svårt att uttrycka 

känslor, önskemål och behov i och med sin funktionsnedsättning vilket våra informanter har upplevt 

i olika stor utsträckning.

Det blir nästan dubbelt så svårt om man får en demensdiagnos, det kognitiva (EC 3). 

    Med tanke på att de lever längre så upplever våra informanter att de får annan problematik, som 

hör till ålder men även till sjukdomar som tillkommer. Det är ingen som inte har märkt av att de 

lever längre idag och förståelsen för nya behov är stor. Flera av dem relaterar åldersökningen till 

den goda omsorg som finns tillgänglig och att de blir bättre omhändertagna idag. Och de förväntar 

sig alla ökning av äldre brukare inom sina verksamheter samt tillhörande problematik. 

Medvetenheten finns hos våra informanter men samtidigt visar de att de har en tillit till personalen 

att de upptäcker förändrade behov. Dock begränsar de inte ökningen till Down´s syndrom utan talar 

om LSS i stort, att många med funktionsnedsättningar lever längre idag. De typiska symptom som 

de upptäcker i verksamheterna är ökad oro, sömnsvårigheter och hallucinationer, förutom det 

kognitiva.  

Vi märker det fortare när de inte hänger med och fastnar i vissa beteenden osv (EC 3).

    Viktigt för våra informanter är att inte klumpa ihop omsorgstagarna i diagnoser utan bemöta efter 

deras egna förutsättningar och tänka individualistiskt. Våra informanter är överens om att vardagen 
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kan behöva bli lugnare men det skiljer sig mellan enhetscheferna angående hur man tillgodoser det.

...ibland ser det på olika sätt på boendet och på daglig verksamhet. Lite som det är på 

äldreboenden, med dag och nattpersonal (EC 1)

Har individen daglig verksamhet så kan det vara beroende på hur den är uppbyggd som kan avgöra 

personens förmåga att vara kvar. Om det är en stor verksamhet med många brukare och ofta med 

produktionskrav eller om det är en mindre verksamhet som är mer riktad på att endast vara där utan 

krav på aktivitet. Det framkommer att alternativen är antingen att byta till en lugnare verksamhet 

utan produktionskrav eller vara hemma hela dagarna istället. För cheferna inom daglig verksamhet 

finns inte alltid tillgänglighet i lugna verksamheter och det styr därför deras möjligheter att bemöta 

förändrade behov. Att det samtidigt är viktigt med kontinuitet kan bli ett dilemma anser de, att

erbjuda stöd och hjälp i en lugn verksamhet utan att ha obegränsat med personalresurser är inte 

alltid möjligt. Att bemöta med lugn kan kräva mer individualiserade insatser och mer 

personalbehov, uttrycker en av enhetscheferna inom daglig verksamhet. Stöd i arbetsuppgifter och 

att det inte får bli rörigt för dem är viktiga synpunkter som kommer fram. 

    Dock menar enhetscheferna inom daglig verksamhet att tillgängligheten i deras verksamhet kan 

begränsa möjligheten att bemöta behoven, platsbrist är en orsak. För de enhetschefer som har 

boenden är det personalresurser som kan styra enligt deras utsagor. Det finns inte alltid möjlighet att 

ha personal dagtid på boendet om alla brukarna vanligtvis är borta dagtid i veckorna på daglig 

verksamhet. De trycker samtidigt på vikten av att inte förlora aktiviteten som daglig verksamhet 

erbjuder, vilket gagnar brukaren.

Det är viktigt att de får stimulans för att inte gå in i en demens mycket snabbare  (EC 4).

De finner samtidigt en möjlighet att fortsätta viss daglig verksamhet ifrån boendet, menar en av 

informanterna, beroende vad för arbete det rör sig om. Men samtidigt uttrycker informanten att har 

de inte skärpan för att klara ut daglig verksamhet så möter de upp behoven i boendet istället. Idag 

finns inga utvecklade verksamheter för denna population och de får följa med i den verksamhet som 

finns eller alternativt vara hemma påtalar samtliga. Det talas dock mycket om viljan att utveckla en 

verksamhet riktad till de äldre med funktionsnedsättningar, inget specificerat för demens men en 

lugnare daglig sysselsättning.  

    Det finns olika boendealternativ i kommunen och redan när en individ ska flytta in i en service-

eller gruppbostad finns det en tanke att anpassa individens behov till bostadens möjligheter, säger 

en enhetschef för en gruppbostad. Att placera individen efter de resurser som finns är relevant men 

även vad som är lämpligast för personen. Hon menar att det finns en tanke att ta hänsyn till övriga 

brukare som bor i t.ex. gruppbostaden vid en flytt, vanligt är att de umgås med sina boendekompisar 

(EC 4). Hon fortsätter med att tala om att demensutveckling kan dock uppkomma tidigt hos 
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personer med Down´s syndrom och det kan skapa en problematik i ung ålder med större 

omsorgsbehov som resultat.

    Att flytta en person mellan olika dagliga verksamheter är en sak men vad gäller boende är det 

ingen som föredrar flytt. De berättar att många har bott i sina gruppbostäder under lång tid och har 

en trygghet där och därför kräver de starka argument och goda skäl för att rycka dem ur sitt 

sammanhang. Dock har det förekommit i liten mängd, när det varit för individens bästa, säger en av 

enhetscheferna för en gruppbostad. 

Jag är inte speciellt för att flytta, vi gör det bara i väldigt extrema fall, av olika anledningar (EC3).

    Ett exempel, som framkommer från en av enhetscheferna, är när en person blev mer stressad i sin 

gruppbostad av att de andra boenden var mer aktiva och han inte själv orkar med, han behövde då 

mer lugn runt sig. Ibland behöver personen hjälp och stöd med att lugna ner sig, han kanske vill mer 

än han egentligen orkar. Enhetschefen menar då att det gäller att personalen uppmärksammar 

behoven, stöttar och att det finns personalresurser att bemöta individen. Även personalresurserna 

påverkar boendefrågan visar det sig, i de flesta fall finner de lösningar i respektive verksamhet för 

att bemöta behov men det framkommer att i extrema lägen kan även personalresurser påverka 

boendefrågan. Vid en demensutveckling säger ett par av våra informanter, att det kan behövas mer 

närhet till och stöd av personalen, vilket kräver mer personalresurser av dem och beroende på vart 

individen bor finns det inte alltid möjlighet att tillgodose de behoven, med hänsyn till deras budget. 

Exempelvis i ett serviceboende som inte har personal dygnet runt, då kan det bli tal om att flytta 

personen till en gruppbostad. Annars vill våra informanter i det längsta behålla kontinuitet i 

boendefrågan, för trygghetskänslan.

    Det förekommer inte demensutredningar som rutin i den kommun vi har undersökt i vår studie, 

dock ser flera av våra informanter möjligheter att söka hjälp av sjuksköterskan när det finns behov. 

Den allmänna bilden som enhetscheferna ger är att det är svårt att tolka demenstecken hos personer 

med Down´s syndrom och att det finns begränsade möjligheter till demensutredningar inom LSS. 

Det tar ofta väldigt lång tid att konstatera att de har en demens. Det är inte samma tecken på 

demens hos denna grupp (EC 4)

Deras upplevelser är att det tar lång tid att konstatera en demensdiagnos. Samtidigt är det ingen som 

ser det som ett egentligt problem, fokus ligger på individens behov och att bemöta individen efter 

dennes förutsättningar, här och nu. 
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6.1.2 Analys- Att möta behov vid en demensutveckling

Den stora skillnaden är hur de ser på behoven i daglig verksamhet i relation till gruppbostäder. De 

har olika perspektiv då deras verksamheter skiljer sig åt. Inom daglig verksamhet ligger fokus på 

produktivitet och aktivitet samt hur det fungerar i den aktuella verksamheten. Inom boende handlar 

det mer om att göra dagen bra för brukaren, att möta behoven i vardagen. Deras upplevda 

handlingsutrymme skiljer sig därför åt beroende på vilken verksamhet de ansvarar för. Inom daglig 

verksamhet upplever de möjligheten att flytta brukaren till en lugnare enhet där individen kan få 

verka utan prestationskrav. De begränsningar de trycker på är dels att flertalet dagliga verksamheter 

är stora med många brukare och där det lätt blir bullrigt och därför rörigt för individen. Dels kan de 

begränsas ifall de inte finns plats på de fåtalet verksamheter som är mindre i dagsläget. Som 

Johansson (2007) pekar på angående specialiseringsgraden så är verksamhetens utformning 

påverkad av vilka möjligheter som finns. I detta fall kan antalet platser på lugnare verksamheter 

vara påverkade av att det finns behov av att behålla den lilla verksamheten, med enbart fåtal 

brukare, därför begränsas tillgången till dessa för brukarna (s. 80-82). 

    Det är olika behov som framhålls som viktiga vid en demensutveckling och dessa uppfattas på 

olika vis beroende på vilken verksamhet de ansvara för. Enhetscheferna inom daglig verksamhet 

lyfter fram vikten av lugn och ro. Enhetscheferna på boendena trycker mer på fördelarna att ha en 

daglig sysselsättning, att fortsätta vara aktiv. Det finns mer erfarenhet bland enhetscheferna inom 

boende men samtidigt finns det en naturlig orsak till det. När brukarna inte längre klarar av en 

daglig verksamhet med anledning av demens så försvinner de från daglig verksamhet, i hemmet 

finns behoven kvar att möta dagligen. Det är en komplex situation då det är två skilda perspektiv 

men där båda är inom människobehandlande organisation och enligt Lipsky är det svårt att bedöma 

vad som är rätt eller fel (Lipsky, 1980, s. 27–28). Utgångspunkten för båda perspektiven måste vara 

brukarens behov och förutsättningar. När de olika perspektiven inte stämmer överrens anser dock 

flertalet att dialog över gränserna kan skapa en förutsättning för att möta individens behov. Via 

dialogen upplever de ett handlingsutrymme.  

    Kunskap och utbildning är relevant för att kunna förstå och möta individens behov, det lyfter 

samtliga fram men behoven av vidareutveckling är beroende på verksamhet. Kunskapsläget är 

skiftande på de olika verksamheterna och det visar sig genom att behovet av ny kunskap följer de 

aktuella behov som finns för stunden. De ser positivt på den kunskap som finns i verksamheterna 

men samtidigt baserat på erfarenhet och utbildning förstår de vikten av att personalen innehar 

kunskap om förändrade behov. Att vänta till förändringarna sker utan att utbilda personalen för vad 

som kan förväntas ske, begränsar personalens möjlighet att bemöta tidiga tecken. Därigenom kan 



35

även enhetschefens handlingsutrymme begränsas då de måste utbilda sin personal snabbt när 

behoven väl är där. Utan framförhållning begränsas handlingsutrymmet, som Johansson menar med 

tid per ärende, att det kan bli sårbart för enhetschefens budget när behoven blir akuta (Johansson, 

2007, s. 80-82). 

    Uppmärksamheten att populationen ökar, liksom åldern inom LSS i helhet, men ännu har inga 

stora förändringar gjorts för att möta förändrade behov. Det finns ännu ingen daglig verksamhet i 

det utförande som det finns tydliga önskemål om, från alla enhetschefer, utformad mer som en 

träffpunkt. Utan rutiner för hur de placerar individer som är äldre eller har en demens diagnos, 

begränsas snarare deras handlingsutrymme, då det inte finns en enhet som kan möta deras behov.  

Evans och Harris (2004) menar, att fler riktlinjer eller regler kan skapa ett större handlingsutrymme. 

Därav kan en enhet som är anpassad för personer som behöver mer lugn skapa ett större 

handlingsutrymme när det kommer till omplaceringar av personer under en demensutveckling. Inga 

boenden är anpassade för demensdiagnoser. Dock finns det flertalet skäl att inte bygga ut sådan 

verksamhet, att fördelarna att bo kvar så länge som möjligt överväger skälen att flytta en person 

som är inne i en demensutveckling. Chaput (2002) anser att gruppbostäder är fördelaktig 

bostadsform för personer med Down´s syndrom som utvecklar Alzheimer´s sjukdom, dock kan det 

krävas en utökad personalstyrka samt utbildning till personalen. Men att bo kvar i den bostad som 

personen bott i under en längre tid visar sig mer fördelaktigt då det är viktigt med 

igenkänningsfaktorn för en trygghetskänsla (s. 204-210). 

6.2 Lagar och riktlinjer

För att skapa en förståelse av de ramar som våra informanter upplever att de har att arbeta utefter, 

handlingsutrymmet, kommer vi nedan att gå på djupet runt lagar och kommunala riktlinjer. Vad 

uppfattas som begränsande alternativt möjliggörande angående beslutsfattande och 

verksamhetsutformning. 

6.2.1 Resultat- Lagar och riktlinjer

Det är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (Sveriges rikes lag, 1993:387) som 

ligger till grund för arbetet, det är den enhetscheferna utgår ifrån och som de har att förhålla sig till, 

som är självskriven av alla våra informanter när frågan om vilka lagar de har att förhålla sig till 
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uppkommer. Lagen som både möjliggör och begränsar i det vardagliga arbetet och som är en 

återkommande påminnelse om det handlingsutrymme som finns. 

Än så länge har LSS:en klarat sig, eftersom lagstiftningen är så stark så har vi oftast fått de 

resurserna vi önskat (EC 3).

    Våra informanter upplever att de kan nyttja möjligheterna med lagstiftningen för att tillgodose de 

behov som finns i verksamheterna, både på individ- och verksamhetsnivå. Att lagen möjliggör för 

att tillförsäkra behov och för att beviljade beslut till individerna kan tillmötesgå utan någon 

diskussion. Samtidigt som den kan nyttjas för att få tillgång till resurser för att bemöta behov så 

ställer den krav. Behoven som finns på individnivå skall tillgodoses. 

...det är ju en rättighetslag så den är ju ganska tuff liksom, de ska ju ha ett bra liv och så... (EC 1)

    Det finns som en röd tråd i samtliga intervjuer, en tydlig koppling mellan individens behov på 

individnivå och LSS- lagen, den uppmuntrar till att ha ett fokus på det individuella behovet. Att se 

till individens liv och vardag är av vikt, dock finns det olika tolkningar på hur de bör agera på bästa 

vis. Som i tidigare avsnitt, under 6.1, framkommer det olika tolkningar av hur de symptom som 

uppkommer vid en demensutveckling ska bemötas.  Att få tillgång till sysselsättning på en daglig 

verksamhet eller få möjlighet till lugn och ro i boendet, perspektiven skiftar och vad avgör då hur  

enhetscheferna på bästa sätt enligt LSS tillgodoser de individuella behoven. Det finns samtidigt en 

tro till den personal som finns ute i verksamheterna, att de ser förändringarna och kan ge mer stöd i 

vardagen när det behövs.  

Jag tycker nog dom är realistiska i det, att man inte vill ha mer bara för att man ska ha, utan man 

ser nog det friska mer än det sjuka på nåt sätt. (EC 5)

    Utöver LSS- lagen framkommer Socialtjänstlagen (SoL) men mest som en jämförelse, kunskapen 

om de två lagarna är tydlig. LSS är en starkare lagstiftning då det är en rättighetslag, som begränsas 

till personkretsen, men även SoL används i arbetet. Det utmärkande är dock att trots att LSS lagen 

är fördelaktig så finns det en mer utarbetad planering för att hantera demensutveckling inom SoL, 

framför ett par av våra informanter. Äldreomsorgen (SoL) har en demenspolicy som ingen av våra 

informanter har upplevt existerar inom LSS, de ser ett helt annat kunskapsläge gällande bemötande 

och rutiner kring behovsförändringar vid demens. Inom SoL gör de tidigt utredningar av demens 

och det finns demenssköterska att tillgå. Inom LSS upplever informanterna mer att den egna 

erfarenheten och kunskapen får vägleda, även om det inte hindrar att de kan nyttja demenssköterska 

inom SoL även för sina brukare inom LSS. Demensutredningar upplevs dock inte så avgörande som 

den tolkas vara inom SoL, det är mer fokus på att möta individens behov och en diagnos gör varken 

till eller från. Det är behoven som styr och inte diagnosen. Det finns en tillit till att personalen kan 

se förändringarna och då tar de till fördel en diskussion angående vilka behov som har förändrats 
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och hur de tillsammans ska tillmötesgå dem.

Men så kan jag tänka, allting annat ska normaliseras utom just de när det gäller utvecklingsstörda 

och aktivering (EC2)

    Kommunala riktlinjer förekommer, det finns en verksamhetsplan inom socialförvaltningen som 

är baserad på vissa kriterier (se bilaga 4) för att tillförsäkra kommuninvånarna trygghet. Med bland 

annat kriterier som en rättssäker myndighetsutövning, god hushållning av ekonomi samt en 

helhetssyn för den enskilde så ter det sig inte som att någon av informanterna inte har det i 

bakhuvudet. Men dock är det olika uppfattningar huruvida det faktiskt existerar kommunala 

riktlinjer eller hur dessa i så fall påverkar deras arbete. Och även här kommenteras skillnader mellan 

SoL och LSS. 

Det finns inga ytterligare riktlinjer, om jag jämför t.ex. med äldreomsorgen så finns det kommunala 

riktlinjer som styr utöver SoL (EC 2).

    Det är en tydlig skillnad mellan enhetscheferna som arbetar med gruppbostäder och dem inom 

daglig verksamhet. Inom daglig verksamhet finns verksamhetsmål som tolkas som tydliga riktlinjer, 

att till exempel kunna erbjuda personlig utveckling. Att verksamheten har kravet att inte bara låta 

personerna vistas där under dagarna utan att det dessutom ska kunna ge dem något på det personliga 

planet. Det kan vara svårt att bemöta när en person med Down´s syndrom som utvecklar demens 

(Alzheimer´s sjukdom). Då personen med en demensutveckling stagnerar i sitt beteende och 

förlorar förmågor kan det vara komplicerat att hitta former för att möta de nya behoven. I 

kommunen finns inte den lagstadgade övre åldern för daglig verksamhet och utan tak så kan 

självbestämmandet hos individen styra hur länge personen vill ha daglig verksamhet.  

    Nivåbedömningarna kan även tolkas som en riktlinje, som ett par av våra informanter gör, att de 

utgår från den nivåbedömningen som är gjord och att den blir en tolkning av den omsorgen som ska 

tillgodoses. 

Vi har ju inte några direkta riktlinjer, inte mer än nivåbedömningarna och insatsmätningar där vi 

kan påvisa att vi har större behov då. (EC 4)

Dock förändras inte beslutet om insatsen, utan det kan ske en ändring i nivåbedömningen, till 

exempel från en trea till en fyra i behovsskalan. Genom att kontakta biståndshandläggare för en ny 

bedömning anser våra informanter att de kan skaffa sig en förändrad resursfördelning. 

Men allting ska ju hela tiden vara utifrån individen och dess behov, så det är klart att handläggaren 

kan ju alltid göra en ny bedömning, ett behov förändras ju hela tiden.(EC 2)

På det sättet kan de styra den ekonomiska resursfördelningen på sikt och kan få utökade timmar till 

personal. En stor förändring av omsorgsbehov kan påverka boendefrågan, det är det som 

framkommer tydligast från de informanterna med ansvar för service- och gruppbostäder. Bor 
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brukarna i en servicelägenhet utan bemanning dygnet runt så kan det komma på tal att flytta, då 

personalresurserna inte kan tillgodose behoven. Inom gruppbostäder försöker de däremot hitta 

lösningar för att så länge som det är möjligt, tillåta brukaren att få bo kvar. Viljan att följa 

kvarboendeprincipen finns men samtidigt är det behoven som styr och det är en individ som står i 

centrum. Det är en osäkerhet hos våra informanter som genomsyrar frågan, de upplever att 

kvarboendeprincipen är väl förankrad i kommunen men samtidigt har de en helhetssyn som tolkas 

starkare. Dock är det ingen som vet om kvarboendeprincipen verkligen är aktuell inom LSS. 

Samtidigt finns det ytterligare ett perspektiv att ta hänsyn till, personalfrågan, blir det för slitsamt att 

tillmötesgå de krav som tillkommer så finns det arbetsmiljölagen för personalen. Det är därför 

viktigt att även ta hänsyn till att personalen har en rimlig arbetssituation och får stöttning när 

arbetsbelastningen ökar. Men det är idag inget utbrett problem i kommunen, det finns inga 

utarbetade rutiner kring hur frågan ska bemötas. Utgångspunkten är individanpassning i dagsläget.

Det är ju en och annan om man säger, sen kommer detta nog att bli allt vanligare, om dessa blir 

äldre nu. Det är nog lite eftersatt om man jämför med SoL. (EC 4)

    Trots att de upplever att det finns ramar att förhålla sig till och att lagen (LSS) är tydlig och 

ställer krav så finns det en positiv anda hos våra informanter, med upplevelsen av fler möjligheter 

än begränsningar. Att utmana det upplevda handlingsutrymmet verkar det helt enkelt inte finnas 

anledning till om vi lyssnar till deras egna utsagor. Det är behoven som styr verksamheten, ur flera 

perspektiv. Men själva arbetet känner de att de kan styra över, de har upplevelsen av en 

handlingsfrihet relaterad till sin profession. 

...egentligen har jag väl alla möjligheter, det är ju ingen som säger vad jag ska satsa på (EC 1)

Det är behoven som styr men det finns stunder då olika behov ställs emot varandra. I grund och 

botten har enhetscheferna det yttersta ansvaret, vilket en informant upprepande informerar om,  

både för enskilda omsorgstagare men även för verksamheten i stort. Baserat på motiverade och 

rimliga skäl upplevs det att det finns ett handlingsutrymme att genomföra förändringar även på sikt, 

om de kan tala starkt för en förändring i verksamheten så kan resurserna möjligtvis erhållas. 

6.2.2 Analys- Lagar och riktlinjer

LSS- lagens utförande, att det är en rättighetslagstiftning och att insatser som är möjliga finns under 

9§ (Sveriges rikes lag, 1993:387), minskar handlingsutrymmet då den inte erbjuder mer än vad som 

står skrivet i paragrafen. Enhetscheferna har därför inget utrymme att tillgodose behov som inte 

ansöks om eller som inte omfattas av lagstiftningen. På grund av det är enhetschefernas 
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handlingsutrymme begränsat till vad lagen erbjuder. Dock visar det sig att kommunen i vår studie 

begränsar sig för ett ytterligare utrymme, genom att de inte har en övre åldersbegränsning för daglig 

verksamhet, innebär att de möjliggör för att erbjuda daglig verksamhet oavsett ålder. Då 

möjligheten inte är enbart positiv för handlingsutrymmet, för att det inte skapar en övre gräns, så 

skapar det en begränsning för enhetscheferna att utforma den verksamhet som de anser behövs i 

kommunen, en enhet som är för de äldre och som erbjuder dem en lugn verksamhet utan krav. 

Lagen syftar till en åldersbegränsning men inte de politiska beslut i den aktuella staden för studien. 

Enligt en av Johanssons (2007) dimensioner, regelbundenheten, är det detaljerna som styr 

verksamheten, i detta fall styr inte gräsrotsbyråkraten sin egna verksamhetsutformning. Deras 

handlingsutrymme är därför begränsat till den kommunala riktlinjen, därav planeras heller ingen ny 

form av verksamhet (s. 80-82). 

     Att det inte finns kunskap om en demenspolicy inom LSS, oavsett om den existerar eller inte, så 

innebär det för enhetscheferna att möjligheterna att gå utanför ramarna när en demens uppkommer 

är stora. De har inte kunskapen om en policy som kan begränsa deras handlingsutrymme. Enligt 

Lipsky (1980) så är det väsentligt att skapa sina egna ramar, då det inte finns en tydig manual att 

följa. De får utgå från individens personliga behov och genom improvisation hitta egna vägar att gå, 

att möta individens behov efter deras egna förkunskaper och handlingsutrymmet påverkas 

därigenom. Enligt Evans och Harris (2004) är det viktigt att både tolka lagutrymmet och skapa 

regler inom den egna verksamheten , med andra ord att inom organisationen skapa en gemensam 

förståelse för vilka riktlinjer som finns. Dock måste det finnas utrymme för bedömningar på 

individnivå. Då alltför välutformade riktlinjer, som en demenspolicy, istället kan skapa en större 

begränsning genom att det då blir ett mer generellt arbetssätt vid en demensutveckling. 

     Kvarboendeprincipen upplevs svårtolkad, den kan skapa både möjligheter samt begränsningar, 

dess inriktning på att bevara förhållanden som de ser ut kan för en enhetschef både uppfattas 

positivt och negativt. Att omfördela resurser för att möta individens behov där han eller hon 

befinner sig eller att flytta individen till dit resurserna redan finns är en avvägning som läggs på 

enhetschefen. Enhetscheferna skulle tillsammans kunna skapa vad Lipsky (1980) menar med ett 

nerifrån-och upp perspektiv angående hur de ska förhålla sig till en demensutveckling hos personer 

med Down´s syndrom. De skulle kunna skapa kommunala riktlinjer för hur de bör bemöta utökade 

behov vid en demens (Alzheimer’s sjukdom).  
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6.3 Resurser

Det förs ständigt en levande diskussion enhetschefer emellan angående resurser och fördelningen av 

dessa, både uppåt och nedåt i organisationen. Vi ska fortsättningsvis under detta tema redogöra för 

hur de olika informanterna resonerar kring de befintliga resurserna de har att förhålla sig till i sitt 

arbete. 

6.3.1 Resultat- Resurser

År 2000 genomfördes en stor omorganisation inom den kommun som genomförde vår studie i. Den 

innebar en separation av LSS- verksamheten från äldreomsorgen samt att det skilde mellan 

biståndsbedömningen och chefskapet/ledarskapet. En av enhetscheferna uttrycker att separationen 

mellan de olika verksamheterna var till stor fördel. 

Man blir rätt bra på det man gör, men man kan inte så mycket, men bra på det man gör (EC5).

LSS- verksamheterna tillhör idag socialförvaltningen och de upplevs av enhetscheferna som något 

öppnare och friare. Det är större fokus på LSS- frågor nu än tidigare. Äldreomsorgen krävde mycket 

resurser och idag behöver de inte ”slåss” (EC5) om samma resurser.  

    Samtliga enhetschefer har varje år en budget att rätta sig efter och det är alla överens om att den 

är relativt tillräcklig för att tillgodose de behov som finns. För att gå utöver den befintliga budgeten 

så finns det möjligheter till det, förklarar ett par av enhetscheferna.  

Vi har ju regelbundna budgetmöten varje månad då vi följer upp budgeten.  Där tittar jag ju på hur 

mycket resurser jag använt då…  Jag kan skriva in att jag till exempel har en person här som 

kräver extra resurser, så jag behöver sätta in extra , då får det ju bli en dialog då med min chef och 

ekonomiansvariga (EC 4)

Ja, vi har ju en budget att hålla oss till som delas ut varje år och ska du gå utöver den så måste du 

ha väldigt tungt vägande skäl, det är därför jag inte bara kan gå till min chef och säga att jag 

behöver de här pengarna för att ge en god omvårdnad.(EC 3)

Men för att kunna få tillfällig utökning av ekonomiska resurser ska det finna motiverade orsaker, 

tungt vägande skäl. Ändras behov på sikt, finns det skäl för permanenta utökningar av resurser kan  

enhetscheferna istället äska pengar till det, de ansöker då om en resursförändring till den årligt 

planerade budgeten. Att äska pengar innebär i princip att be om ett ekonomiskt tillskott. 

    LSS- lagen är en rättighetslag och anses av enhetscheferna vara en stark lagstiftning. Det innebär 

att det underlättar då det gäller att få tillgång till ökad resursfördelning. Det finns även andra 
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möjligheter till att få tillgång till mer resurser, som att till exempel ändra nivån av 

behovsbedömningen. Våra informanter inom gruppbostäderna berättar att det finns en femgradig 

behovsskala som biståndshandläggaren har att förhålla sig till vid utredning av omsorgsbehovet hos 

brukaren. Om brukaren bedöms att hamna i en högre nivå, alltså ha ett större omsorgsbehov, så är 

det lättare för enhetschefen att motivera en efterfrågan av utökade resurser.

Men behoven styr naturligtvis, jag kan diskutera mig fram med cheferna då att detta behovet behövs 

så får jag oftast det (EC 3)

En enhetschef anser att de är fria och inte så styrda i sitt arbete och att de själva kan ta ställning till 

vad de anser att resurserna behöver läggas på. Enhetscheferna för daglig verksamhet talar om en 

utbildningspeng som de är fria att använda och satsa på de som de upplever som mest relevant.

Det finns ju pengar i världen! Man måste bara använda resurserna rätt (EC2).

För att använda sina resurser på bästa vis så anser de flesta att de gäller att ha förmågan att kunna 

omfördela sina resurser. Det innebär att scheman kan behöva justeras eller att personalen behöver 

arbeta över gränserna. Detta medför ett ständigt pusslande för att utnyttja befintliga resurser på 

bästa vis. 

    Kunskap är något som de flesta av enhetscheferna ser som en begränsning, utöver den 

erfarenheten de finner i sin verksamhet. Utbildning är en investering och en gemensam nämnare 

vad det gäller resurser. Det är något som samtliga enhetschefer anser, att det trots befintlig kunskap, 

krävs mer kompetens för att kunna möta nya behov som en demensutveckling. Många av de 

anställda som är något äldre har tidigare arbetat inom äldreomsorgen och har därför en viss 

erfarenhet av att möta demenstecken. 

Nu har vi ju en del personal hos oss som har jobbat inom demensomsorgen, det är ju klart en 

väldigt bra resurs men har man inte det så behöver dem ju rätt så mycket stöd i hur man ska kunna 

arbeta med dessa, att tydliggöra och det är inte så lätt att möta en person med demens.(EC 5)

De anställda som är yngre anses av en del enhetschefer att behöva mer utbildning inom demens för 

att kunna möta dessa behov. Flertalet av enhetscheferna anser att det finns mycket kunskap att 

hämta inom SoL och inom äldreomsorgen för att kunna möta demens inom LSS. Inom SoL finns 

det en mer utvecklad policy för hur personalen ska gå tillväga vid en misstänkt demens. Inom LSS 

finns ingen utarbetad policy för tillvägagångssätt vid demenstecken. 

    En av enhetscheferna talar om vikten av att arbeta i förebyggande syfte. Att utbilda sin personal 

innan behoven uppstår i verksamheten. Det är betydligt lättare att jobba förebyggande. Det innebär 

ett tuffare arbete om de till skillnad ska arbeta för att hinna i fatt de behov som uppstår. Vad det 

gäller handlingsutrymme så är det generellt inget de arbetar för att vidga. De flesta anser att de har 

tillräckligt med handlingsutrymme samt att de har bra gehör från sina chefer högre upp i 
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organisationen. De enhetschefer som däremot anser att de arbetar för att vidga sitt 

handlingsutrymme är de som arbetar inom daglig verksamhet. De har en ambition att vidga sina 

vyer något vad det gäller att utveckla den daglig verksamhet. De driver frågan framåt om att det 

behövs nya former för aktivering inom LSS- verksamhet och genom att driva den diskussionen 

anser de att de arbetar för att ökar sitt handlingsutrymme. Trots att de samtidigt upplever att de har 

ett handlingsutrymme kopplat till sin yrkesroll. 

Jag tycker att jag har ganska mycket handlingsfrihet och så….(EC1).

6.3.2 Analys- Resurser

Lipsky beskriver att gräsrotsbyråkraten har ett stort handlingsutrymme. Vi anser dock att det är av 

stor betydelse inom vilken organisation gräsrotsbyråkraten arbetar, samt under vilken lagstiftning de 

verkar. De enhetschefer som vi har med i vår studie anser att det är en stor skillnad mellan LSS och 

SoL, dock är det mer att de jämför lagstiftningarna mellan varandra. Vilket borde vara till fördel för 

dem själva, som arbetar under LSS,  men som framkommer som en begränsning. Enligt 

enhetscheferna så har SoL en  mer utarbetad policy vad det gäller både kvarboendeprincipen samt 

en demenspolicy att förhålla sig till. Som Johansson (2007) menar med specialiseringsgraden, att 

verksamheten blir så snäv, de tar inte intryck från omgivningen utan håller fokus inom den egna 

verksamheten. Att det finns utarbetade ramar att agera inom SoL nyttjas inte på LSS-sidan, kanske 

för att de ännu inte upplevt demensutveckling för denna gruppen som ett problem. De ser fördelarna 

med utarbetade policys och den kunskap som finns inom SoL, dock har de inte utvecklat dessa 

policys inom den egna verksamheten och kunskaps utvecklingen sker inte sällan när problematiken 

redan uppkommit. 

    Omsorgsförvaltningen och äldreomsorgen är en stor organisation och därmed resurskrävande  

och efter en stor omstrukturering år 2000 då LSS- verksamheten separerades från äldreomsorgen så 

upplever samtliga att de fick bättre förutsättningar i sitt arbete. Samtliga enhetschefer anser att de 

har ett tillräckligt handlingsutrymme i de flesta avseenden. Det kan möjligtvis bero på att LSS-

lagen är en stark lagstiftning och det är till fördel när det gäller tilldelning av ekonomiska resurser. 

Det finns ett handlingsutrymme både uppåt och nedåt inom organisationen. De anser sig ha bra 

gehör uppåt i organisationen då de behöver mer resurser vid utökade behov. Detsamma gäller nedåt 

i organisationen, då det gäller att ha förmågan att kunna omfördela sina resurser. Det innebär att de 

behöver ha sin personal med sig och att personalen är flexibel. Att omfördela sina resurser kan 

innebära schemaändringar och att personal kan behöva arbeta över gränserna, med andra ord att de 

kan behöva hoppa in i andra enheter. Som Johansson (2007) ser det i sin vidareutveckling av 
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gräsrotbyråkrati så är det möjligt att se likheter med vad han uttrycker. Johansson (2007) talar om 

klientkontakten samt att handlingsutrymmet påverkas av vilken organisation och situation arbetet 

utspelar sig i. Han har också utvecklat fem stadier som påverkar klientkontakten som i sin tur 

påverkar handlingsutrymmet (Johansson, 2007). Genom att det politiska klimatet styr över de 

resurser som finns så påverkas enhetschefernas handlingsutrymme gällande ekonomi då de är i 

behov av att deras årsbudget ska godkännas av politiker. Enhetscheferna, som är mellanchefer, har 

direktiv från högre uppsatta chefer inom socialförvaltningen. De kan styras genom dem och 

riktlinjer angående hur de ska arbeta utifrån socialförvaltningens verksamhetsplan (Bilaga 4). Tid 

per ärende kan relateras till hur stort verksamhetsområde enhetschefen har, en större innebär mindre 

tid för varje medarbetare eller brukare. Intresseorientering kan tolkas till krav på till exempel 

dokumentation och utvärderingar av verksamheter, att enhetscheferna har krav på sig att arbeta 

utifrån politiska krav och att detta kan uppfattas som resurskrävande. 

    Enhetscheferna arbetar inte för att utöka sitt befintliga handlingsutrymme och ser vi då till Lipsky 

(1980) och vad han anser om handlingsutrymme så stämmer det väl överrens om att 

gräsrotsbyråkraten redan har ett stort handlingsutrymme.

    Lipsky (1980) beskriver att arbetet som gräsrotsbyråkrat många gånger kan vara svårt då det är 

ett människobehandlande (Hasenfeld, 2010) yrke, som det exempelvis är inom den offentliga 

sektorn. Det är svåra beslut och bedömningar enhetschefen ställs inför. Upplevelsen av ett stort 

handlingsutrymme, som de flesta av enhetscheferna i vår studie anser sig ha då deras arbetssituation 

är tillfredsställande, de anser sig inte behöva utvidga sitt handlingsutrymme. Samtidigt så 

framkommer det ändå kommentarer om att det saknas rutiner i vissa lägen, exempelvis som vi var 

inne på tidigare, att det inte finns någon demenspolicy, osäkerheten kring om hur de bör förhålla sig 

till kvarboendeprincipen samt att det saknas en övre ålder för daglig verksamhet. Så länge de inte 

har dessa policys så kan de i princip göra som de själva tycker i de situationer som uppkommer. 

Lipsky (1980) talar om att det individuella arbetet är enklare att genomföra så länge det inte finns 

någon manual för arbetet, vilket medför att gräsrotbyråkraten har en större möjlighet att kontrollera 

brukaren. Att det kan vara svårt att ha för utarbetade manualer i ett människobehandlande arbete.  

6.4 Samarbete

Inom arbetet som enhetschef i socialt arbete framkommer det att det finns en hel del 

samarbetsformer med olika professioner och även inom den egna yrkeskategorin. Vi kommer nu att 
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se över dem som kan komma ifråga när det tillkommer utökade behov vid en demens (Alzheimer’s 

sjukdom) hos personer med Down´s syndrom.

6.4.1 Resultat- Samarbete

Främst är det personalen inom den egna verksamheten som enhetscheferna förlitar sig på, genom  

att ha en öppen dialog gällande förändringar hos brukarna. Att personalen påtalar om de behöver 

någonting för att tillgodose behoven, om det så gäller utökade personalresurser eller utbildning, råd 

eller stöd. 

Ibland kan det vara personalen som tycker att nej, nu går det inte. (EC 1)

Det finns en stark tilltro från enhetscheferna att personalen reagerar vid demensutveckling och 

kontaktar dem angående förändrade behov. Enhetschefsrollen upplevs enligt en informant 

Jag har ju samråd med personalen, både som bollplank och som den som ibland kan initiera en 

träff med myndighetshandläggare. (EC 3)

    Sjuksköterskan för att handleda personalgruppen, eventuellt kontakta en demenssköterska inom 

SoL som är mer specialiserad, etc. när behov finns. Finns inte kunskapen kring demens och 

tillhörande problematik i den egna verksamheten ser de inga problem att ta in hjälp från någon av 

de andra professionerna eller verksamheterna. Men det viktigast är trots allt att ha en dialog med 

personalen, om inte annars så under medarbetarsamtal om det finns synpunkter på deras arbetssätt.

Ja, det får ju hela tiden vara en dialog med personalgruppen, vi tittar på scheman, kan vi hitta 

någon annan lösning, det börjar man ofta med. (EC 4)

     Vi får veta under intervjuerna att varje enskild brukare har en plan som ligger till grund för hur 

alla involverade bör arbeta med individen, den tar upp rutiner och är till stor hjälp för att upptäcka 

förändrade beteendemönster och nyuppkomna behov. Denna genomförandeplanering sker i samråd 

med enhetschefer, både från boende och daglig verksamhet, kontaktpersoner i personalen, 

vanligtvis även där från boende och daglig verksamhet, god man eller kontaktperson och mötet sker 

med individen i centrum under träffen. Genomförandeplaneringar sker vanligtvis en till två gånger 

per år.  Det är ett forum som kan skapa förståelse för individen och dennes behov utifrån olika 

perspektiv. 

Ofta så har ju de ett stort omsorgsbehov från början och det innebär ett stort nätverk kring den här 

personen, har då alla de här olika åsikter om hur det ska vara, det är då det kan bli lite svårt. 

(EC2)

Det är med andra ord inte alltid alla parter är överens angående hur bemötande och omsorgen bör 

vara upplagd. Här kan det skilja sig mellan hur individen uppfattas i hemmet och på sitt arbete, 

vilka svårigheter som upplevs från de olika personalgrupperna. Men det finns en positiv syn att en 
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träff med olika personal kan få en bredare förståelse för individen och dennes behov. Även om de 

inte alltid är överens upplever de att de kan diskutera sig fram till lösningar. 

    Familj, anhöriga och god man eller kontaktperson kan i många lägen ha åsikter angående om hur 

omsorg, vård, boende och daglig verksamhet bör hanteras. Det är inte ovanligt att brukaren har sina 

föräldrar kvar i livet, då demenstecken kan uppstå relativt tidigt. Som enhetschef blir det därför en 

del i vardagen att även möta åsikter utifrån. Det är med andra ord många perspektiv att ta hänsyn 

till. 

Vi har ju anhöriga som är väldigt på! Mer än i äldreomsorgen. (EC 5)

    Angående medicin, behandling, förändringar av behov finns det flera kontakter från andra 

professioner som kan bli aktuella att rådfråga, enligt ett par av våra informanter. Som nämndes 

ovan, sjuksköterska för handledning och eventuella medicin justeringar, de arbetar ofta in i boendet 

idag och stöttar upp personalen. Eller demenssköterska från SoL för kunskapsutbyte angående 

demens och demenstecken, upplevelsen är att kunskapen angående demens borde nyttjas mer även 

inom LSS, även om det finns olika uttryck för demens hos de olika populationerna. Iallafall enligt 

ett par av våra informanter. 

Det är nog lite eftersatt om man jämför med SoL. Vi följer ju inte de riktlinjer som de har. (EC 4)

Den kompetensen finns ju egentligen i kommunen, på SoL sidan, vi ska/kunde kanske skaffa den lite 

bättre genom att prata mycket mer med SoL sidan, omsorgsförvaltningen. Vi gör inga kompletta 

demensutredningar så som de gör (EC 3)

       Det finns möjlighet att kontakta habiliteringen för att utföra en ny bedömning som avser den 

kognitiva förmågan, vilket även kan vara en grund i underlaget för nivåbedömningen. Det finns 

både sjukgymnaster samt arbetsterapeuter att tillgå som har vetskap kring hjälpmedel, för kognitiv 

hjälp i vardagen samt för hjälp med orientering. Speciellt arbetsterapeuter upplever flera av 

enhetscheferna har stor kunskap som kan vara användbar i verksamheten. 

På den kognitiva funktionen får man ju be habiliteringen göra en nybedömning för att se vilken 

kognitiva förmåga man har, det är ju en väg. Det har börjat komma att arbetsterapeuter börjat få 

den förmågan. (EC 3)

Sen har vi ju att tillgå arbetsterapeuter i verksamheten som jag upplever är duktiga. (EC 5)

Som nämnts tidigare finns det inga hinder att nyttja personal inom andra enheter inom LSS-

verksamheterna för att utveckla kunskapen kring demensutveckling hos personer med Down´s 

syndrom. 

    Sex enhetschefer med ansvar för gruppbostäder för utvecklingsstörda har bildat team sedan en tid 

tillbaka vilket de anser underlättar den allmänna kunskapen kring vad som händer vid en 

demensutveckling samt hur det kan bemötas i arbetet. Regelbundna möten i boendeteamet skapar 
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utrymme för att diskutera vad som händer och vad de tror kommer ske i framtiden. De som har 

äldre brukare i sin verksamhet visar på en samsyn angående demenstecken.

6.4.2 Analys- Samarbete

Att enhetscheferna har en tillit till sin personal och att de kontaktar dem vid behov, oavsett om det 

gäller deras egna bristande kunskaper och därmed vill ha råd och stöd eller att de reagerar på 

förändrade behov och därmed ger enhetscheferna möjlighet att bemöta dessa. Det kan ses som att 

enhetschefernas handlingsutrymme därmed ökar, att de kan skapa förutsättningarna för att bemöta 

uppkomna behov. Enligt Lipsky (1980) så är gräsrotbyråkraten i behov av ett stort 

handlingsutrymme för att kunna agera efter sina bedömningar i den uppkomna situationen. Vilket 

de visar prov på att de har när de kan erbjuda förändrade resurser i förhållande till att nya behov 

uppstår i deras verksamheter. 

    Att det samtidigt finns flera professioner att tillgå, t.ex. sjuksköterska, habiliteringen eller en 

demenssköterska från SoL är även det ett utrymme som för enhetschefen möjliggör att bemöta 

individens behov. Det som kan möjliggöra handlingsutrymmet är att enhetscheferna kan gå över 

gränserna och kontakta en demenssköterska inom SoL. Dock finns det en risk att en 

demenssköterska inom SoL inte har kunskap om Down´s syndrom, att de inte har den erfarenheten 

av funktionsnedsättningar. De kanske inte förstår att demensutvecklingen kan skilja mellan 

populationen med Down´s syndrom och befolkningen i övrigt vid en demens. Att det inte finns en 

demenssköterska inom LSS skapar en begränsning för enhetschefen att förmedla kunskap till sin 

personal. Upplevelsen av att arbetsterapeuter har en större kunskap idag, angående hjälpmedel för 

personer med utvecklingsstörning, ger enhetscheferna samtidigt en upplevelse av att de kan nyttja 

denna kontakt för att tillgodose brukarnas behov. Utan möjlighet att gå över gränserna mellan olika 

professioner så skulle handlingsutrymme för enhetschefen begränsas, enligt Lipsky (1980). Att 

kunna erbjuda råd och stöd från parter inom andra professioner till den egna personalens utveckling 

skapar istället ett större handlingsutrymme. Utan denna möjlighet skulle arbetet försvåras, de måste 

ha en möjlighet till detta hanndlingsutrymme, att efter eget omdöme kunna improvisera i det 

vardagliga arbetet. Att kunna kontakta personer med rätt erfarenhet som kan förmedla sin kunskap 

till personalen som arbetar med brukarna och deras förändrade behov. 

    Med ett arbetsteam som arbetar mot samma mål och kan nyttja sina erfarenheter för att 

tillsammans skapa ett handlingsutrymme gällande förändrade behov och hur de tillsammans kan 

lösa nya behov, är positivt i helhet. Att de kan ha skilda uppfattningar beroende på hur deras 

verksamheter är uppbyggda är samtidigt något som kan skapa hinder för deras utrymme, att de slåss 
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för olika saker och därmed motarbetar varandras handlingsutrymme. Exempelvis så skiljer det  

mellan enhetschefer inom boende och daglig verksamhet, deras ansvarsområde skiljer sig i flera 

aspekter. Samtidigt har det framkommit skillnader mellan enhetschefer för olika boendeformer, våra 

informanter påpekar att det skiljer sig beroende på vilka åldersnivåer det är på brukarna inom 

respektive verksamhet. Att de enhetschefer som har en äldre åldersgrupp har fler gemensamma 

åsikter i hur verksamheten bör planeras. Som Johansson (2007) beskriver, att det är av vikt att ha en 

individuell anpassning av omsorgen, visar det sig här att olika enhetschefer kan ha skild syn på hur 

detta bör genomföras. Beroende på vilket ansvarsområde, vilken verksamhet den enskilde 

enhetschefen bedriver, så är det svårt att använda sig av samma kommunala riktlinjer eller regler i 

alla situationer. Det kan vara fördelaktigt att använda sig av arbetsteam men samtidigt så är det 

brukarnas individuella behov som bör styra hur organisationen lägger upp sin planering.    

6.5 Framtidsutsikter

Vi kommer här fokusera på hur enhetscheferna diskuterar kring framtiden och vad de har för 

förväntningar och önskemål. Hur de tror om utvecklingen inom LSS verksamhet och om det 

kommer att ske stora förändringar. 

6.5.1 Resultat- Framtidsutsikter

Samtliga enhetschefer är överens om att gruppen med Down´s syndrom som utvecklar en demens 

(Alzheimer´s sjukdom) kommer att öka i framtiden, dock ser de inte detta som något bekymmer. 

Nya sjukdomar och symtom kan snabbt mötas idag och det leder till en god omvårdnad. En av 

enhetscheferna nämner vidare att det har fötts många barn med Down´s syndrom senaste åren  

...det har fötts en hel del barn med den diagnosen som är väl kanske 3-4år nu, så det är lite 

oväntat. Jag tror nog att det minskar ändå med tanke på fostervattendiagnostik och annat. (EC 5)

    En viktig framtidsfråga för samtliga enhetschefer är den om pensionsåldern hos brukarna inom 

LSS. Idag existerar ingen pensionsålder och därmed pensioneras de inte vid vid 65års ålder. Om de 

däremot avslutar sitt deltagande i den dagliga verksamheten och om de gör som de personerna från 

normalbefolkningen och  går i pension vid 65år ålder, så ändras förutsättningarna för 

enhetscheferna, oberoende om de ansvarar för verksamheter inom gruppbostäder eller daglig 

verksamhet. För enhetscheferna inom gruppbostäder så skapas eventuellt ett större krav att 

tillgodose behov på fler timmar dagligen. För enhetschefer inom daglig verksamhet så slipper de att 
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ansvara för att tillgodose behov hos brukare med större omsorgsbehov, vilket de kan spara in 

resurser på. De har olika perspektiv på vad som är behov och vad som är önskemål, inom ramen för 

den egna verksamheten. Därmed kan åsikterna gå isär gällande vad som är behov och önskemål.  

Det finns ingen pensionsålder, och då är man på sin dagliga verksamhet så länge man kan kan man 

säga och det där kan man  ju diskutera lite (EC 1)

Det är klart, vi har ju diskuterat det lite, med ålder och hur mycket man orkar, det kan uppstå 

sådana diskussioner ibland, boende kontra daglig verksamhet du vet? De tycker helt olika…, vem 

har rätt, vem tycker vad osv…. De på daglig verksamhet säger: det är bara för att ni inte vill ha 

dem hemma…… och de på boendet säger: att det vill inte ha så många där på dagen… (EC 2)

Man får stödja och stötta dem hemma, det kan ju hända att Daglig verksamhet exempelvis  inte 

klarar av dem, då får de vara mer hemma, eller kanske de inte har skärpan för att vara på en 

daglig verksamhet. Då ökar vi stödet hemma istället. (EC 3)

...en diskussion om hur länge ska de vara på daglig verksamhet? Där diskuterar man upp till 65 års 

ålder, ska dom gå hem sen och vad gör vi med dessa då? Plocka hem dem i boendena och så blir 

det ingen aktivitet där (EC 4)

Dessa två som exempel, den ena har Daglig verksamhet, den andre har blivit pensionär, det klart att 

där får vi lägga mer energi på han som är hemma. Så länge Daglig verksamhet funkar, visst där kör 

vi ju på lite mer som vanligt, fast kanske lite mer uppmärksamt, man ger mer stöd i aktiviteter. (EC 

5)

    I den kommun vi genomfört vår undersökning i, så finns det inte någon uttryckt pensionsålder för 

de som har daglig verksamhet. Det finns i denna kommun en avsaknad av alternativ sysselsättning 

för de som inte klara av daglig verksamhet. Det finns till skillnad från denna kommun i vissa andra 

kommuner i Sverige. Det förs en diskussion om en ”träffpunkt” där brukare kan träffas, umgås eller 

ta en fika, inga krav på att något ska produceras, till skillnad för som idag på en daglig verksamhet. 

Det finns en önskan om en ”träffpunkt” som är i likhet med de som finns inom äldreomsorgen. 

Många av enhetscheferna inom boenden ser detta som en vidgning av det definierade 

handlingsutrymmet då det för denna diskussion framåt i organisationen. De anser att det är viktigt 

med någon form av stimulans för att undvika att gå in i en demens tidigare än nödvändigt.

Någonting sånt tror jag kommer att ske, med träffpunkter, ja det är spännande för det är mycket 

som behöver hända just inom detta! (EC2)

    En av enhetscheferna tala om de olika boendeformerna och dess utveckling, kanske behöver de 

utformas annorlunda i framtiden för att vara tillfredsställande för de som utvecklat en demens. 

Exempel på detta kan vara färgsättning och inte för långa korridorer, då ett symptom vid demens

kan vara orienteringssvårigheter. Tankar finns även kring vilken utformning boendena behöver ha, 
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mindre boenden i form av fyrklöverboenden eller möjligtvis ett friare boende med inkluderad närhet 

och trygghet.  

6.5.2 Analys- Framtidsutsikter

Att förväntningen för att populationen, med Down´s syndrom och Alzheimer’s sjukdom, kommer 

att öka kan ses som en anledning att verksamheten byggs ut, att det uppkommer behov av fler 

enheter som har förmågan att tillgodose de nyuppkomna behoven. Men idag befinner sig inte 

verksamheterna där, därför att de idag inte har redskapen för att tillgodose alla behov en person med 

båda diagnoserna kan tänkas behöva.

    Att ha en policy angående åldersbegränsning för daglig verksamhet ser enhetscheferna snarare 

som att stå i centrum för att  utöka det identifierade handlingsutrymmet, då det skapar möjlighet att 

utforma verksamheter i ny regi. Att riktlinjer som styr över åldersgränsen i kommunen skulle kunna 

ses som vad Evans och Harris (2004) menar med att fler riktlinjer kan skapa ett större 

handlingsutrymme för enhetschefer. Genom att de får till sig att åldersgränsen är 65år, så finns det 

anledning att bygga ut nya enheter som tillgodoser krav på sysselsättning för de äldre brukarna. 

    En ”träffpunkt” är det mest framträdande önskemålet från dagens enhetschefer, de vill kunna 

tillgodose behoven av deras brukare genom att erbjuda dem en sysselsättning, dock inte baserad på 

prestationskrav eller produktionskrav, utan att erbjuda dem sysselsättning efter deras förmåga. Att

de kan ha en träffpunkt för att mötas, att de kan spela musik och kunna slappna av under andra 

former än vad boendet kan erbjuda. Att skapa en ny form av träffpunkt skulle ge samtliga 

informanter en känsla av att göra tillgängligt ett nytt handlingsutrymme genom att de har fler 

alternativ att erbjuda sina brukare. Johanssons (2007) intresseorientering innebär att de inte bara 

ska ta hänsyn till klienten utan samtidigt även byråkratin. En möjlig aspekt på detta kan då vara att 

de inte satsat på en ny form av verksamhet då andra göromål tar tid, att ett nystartande projekt 

skulle kräva mer tid än enhetscheferna har till förfogande.  

7 Resultatdiskussion

Uppfattningen vi hade innan vi påbörjade vår studie, angående hur det fungerar för en enhetschef 

inom LSS- verksamhet, var att enhetschefer upplever ett visst handlingsutrymme. Dock inte i den 
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utsträckning som framkommit under vår undersökning. Samtliga enhetschefer har en positiv syn på 

sitt arbete inom den offentliga sektorn och de upplever att de kan utföra sitt arbete på ett 

tillfredställande vis. Detta till grund av den hjälp som deras personal upplevs delge sina brukare och 

som i sin tur enhetscheferna är stolta över. Vår förförståelse talade mer för att handlingsutrymmet 

upplevdes begränsande, att lagar och riktlinjer i större utsträckning styrde deras arbete. Att 

organisationen och de politiska kommunala krav och riktlinjer skapade ramar som minskar 

möjligheten att bemöta individens behov och se till helheten för varje enskild brukare. Vår 

förförståelse bottnar sig i, i likhet med Johansson (2007) att begränsningarna är det som styr 

handlingsutrymmet. På olika vis styrs enhetschefens arbete, beroende på inom vilken organisation, 

av det politiska klimat samt hur detaljstyrd organisationen är. Vad vi får fram i vår studie är att 

enhetschefer inom daglig verksamhet är mer detaljstyrda genom kommunala riktlinjer. Vad som inte 

framkommer är varför det är skillnad inom olika verksamheter, vi funderar på om det har att göra 

med att daglig verksamhet är uppbyggd på krav av aktiviteter och prestationer från   brukarnas sida. 

Att det finns en jämförelse med arbetslivet hos befolkningen i övrigt, att säkerhet och 

försäkringsaspekter finns med i bakgrunden. Att jämförelsen drar paralleller till hur sjukskrivningar,

arbetstider och personliga arbetsförmågor är relaterade till verksamhetens krav.  

    Enligt Evans och Harris (2004) kan däremot fler regler och styrning skapa ett större 

handlingsutrymme. Vilket vi upptäcker under våra intervjuer, exempelvis angående daglig 

verksamhet. De finns idag ingen enhet som är riktad till äldre brukare eller personer med demens. 

Ifall de skulle implementera en pensionsålder för daglig verksamhet, lagen säger 65år, så skulle det 

innebära att de kunde skapa enheter för pensionerade brukare även inom LSS. De jämför med 

äldreomsorgen, SoL, som har träffpunkter som mer fungerar som mötesplatser, där det inte finns 

krav på prestation eller aktivitet. En sådan regel, pensionsålder, skulle istället innebära ett utökat 

handlingsutrymme då nya möjligheter skulle kunna tillgodose andra behov. Ett annat exempel är 

kvarboendeprincipen, skulle vetskapen om att det är den som enhetscheferna bör förhålla sig till  så 

är frågan om det skulle ge dem ett större handlingsutrymme. Med tanke på att det är en stor 

osäkerhet som upplevs angående om hur de ska förhålla sig till kvarboendeprincipen så skulle en 

implementerad regel eventuellt kunna underlätta för enhetscheferna. Det skulle kunna skapa större 

förutsättningar för att få utökade resurser då det blir ett krav att de ska lösa behovsproblematiken i 

det befintliga boendet. Angående tillgång till resurser får vi upplevelsen av att det inte saknas 

resurser i den utsträckning som vi anade. Deras utsagor visar på att även om resurserna är till viss 

del begränsande så finns det ett utrymme för dem att planera och omfördela inom sina verksamheter 

med goda resultat. Exempel på det är att deras personal kan gå över verksamhetsgränserna vid 

behov och att de även kan utbyta erfarenheter mellan verksamheterna. Eller ta hjälp av andra 
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professioner till sin personal för att få råd och stöd för att möta brukarnas behov. Vad som inte 

framkommer är vem som bär ansvaret för att kontakta professioner utanför den egna. Lägger 

enhetscheferna ansvaret på sin personal eller förväntar de sig att bli kontaktade för att själva föra 

vidare önskemål och behov till andra. Vad händer om enhetschefen inte får till sig av personalen att 

det är stora förändringar hos en brukare. Finns det tydliggjorda riktlinjer i personalgrupperna som 

enhetscheferna ansvarar för, har de gett sin personal instruktioner så att detta kan tillmötesgås. 

Enligt Lipsky (1980) är det väsentligt med ett handlingsutrymme, men att det samtidigt kräver av 

gräsrotsbyråkraten att göra egna tolkningar av lagar och riktlinjer. Som de senare kan implementera 

på sina enheter för att i förlängningen få med sig sin personal vid förändringar hos brukare. Vi får 

ingen vetskap angående hur de motiverar sin personal att ställa upp för de andra enheterna. Är det 

genom en dialog med personalgrupperna eller är det baserat på krav och schemaändringar, att de 

redan har implementerat rutiner inom verksamheterna som är tydliga för hur alla bör agera vid 

förändrade behov. 

    Johansson (2007) menar att brukarens syn på sin situation är viktig att ta hänsyn till. Det medför 

att det måste finnas utrymme för individuell anpassning av omsorgen, av den anledningen är det 

inte alltid lätt eller möjligt att använda sig av regler och kommunala riktlinjer på samma sätt i alla 

ärenden. Det kan vi kontra med att brukarens egna åsikter inte alltid kommer till tals när det rör sig 

om personer med Down´s syndrom och som utvecklar en demens, Alzheimer´s sjukdom. Vi får till 

oss att det är flertalet personer kring brukaren som har åsikter och är med i planeringen för den 

enskilde brukaren. Dock får vi känslan av att planeringen kring brukarens behov sker med respekt  

för den personliga integriteten. Även om enhetscheferna ter sig ha ett helhetsperspektiv på individen 

och dennes behov så upplever vi att individen själv inte alltid styr över val av boende eller daglig 

sysselsättning. Särskilt vid en demensutveckling tror vi att det är svårt att få med brukarens 

perspektiv i centrum, att det är så många aspekter som spelar in. Att personal från både boende och 

daglig verksamhet motiverar sina åsikter väl, samt anhöriga och eventuella kontaktmän. Att deras 

åsikter under en demensutveckling väger tyngre och därav förloras delvis respekten för den 

enskildes personliga integritet. 

     Något som vi upplever intressant är att det inte finns en utarbetad demenspolicy inom LSS i den 

kommunen vi genomfört vår studie. Samtliga enhetschefer upplever att det finns mycket kunskap 

inom SoL och äldreomsorgen gällande hur planeringen vid en demensutveckling kan ske. Enligt 

Lipsky (1980) är arbetet inom en människobehandlande organisation komplext, vilket kan medföra 

att det är svårt att skapa manualer för arbetet, i detta fall en demenspolicy. Att arbeta utan en 

demenspolicy kan möjligtvis medföra ett individuellt handlande samt en möjlighet att arbeta utifrån 

den enskilda brukaren. Dock tror vi att om problematiken kring demensutveckling för denna 
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populationen varit större än vad den upplevs idag så hade det varit skillnad. De ser då inte heller 

behovet av en utarbetad demenspolicy för att bemöta problematiken. När en problematik är i så liten 

utsträckning arbetar de inte heller för att utveckla verksamheterna för framtiden, exempelvis 

demenspolicy samt träffpunkt. Det kunde ha arbetats snabbare med nya utformningar i kommunen, 

oavsett på vilket område. Kanske är det som de talar om angående utbildning och kunskap, att det 

sker först när problematiken redan uppstått. 

     Enhetscheferna ser ljust på framtiden och för ständigt en levande diskussion kring denna, 

berättar enhetscheferna inom boenden, att de i sitt team har många och långa diskussioner. De 

kommer fram till att verksamheten kanske behöver utvecklas något och eventuellt behövs det 

utvecklas nya former för att kunna möta de nya behov som uppstår i och med att brukarna inom 

LSS- verksamheten blir äldre idag. Vad vi kommer fram till under vårt arbete med denna uppsats är 

att det saknas forskning inom området, specifikt angående sociala faktorer samt förändrade 

omsorgsbehov hos personer med Down´s syndrom och demens, Alzheimer´s sjukdom. Det har varit 

svårt att finna relevant forskning då den mesta forskningen är baserad på medicinska förändringar 

vid en demensutveckling. I efterhand ångrar vi att vi inte ifrågasatt våra informanter angående hur 

de uppdaterar sig kring forskning om demensutveckling. Om det hade påverkat deras resonemang i 

arbetsteamet och om det hade påverkat deras utveckling av verksamheterna. Om problematiken 

med dessa diagnoser hade förekommit i större utsträckning så kan vi tänka oss att det funnits en 

annan tolkning. Att handlingsutrymmet hade upplevts mer begränsande än vad som framkommit 

under vår undersökning. Att diskussionerna hade behövt utvecklas än mer än vad de gör idag. Att 

diskussionen om en träffpunkt hade krävt en snabbare utveckling i själva utförandet. Även 

diskussionen om en åldersbegränsning inom daglig verksamhet hade kunnat få en snabbare effekt i 

verksamheterna. Att de är överrens råder det inga tvivel om men dock framkommer inte vems 

ansvaret är. Om ansvaret är deras egna och  hur de i så fall tillsammans kan skapa nya riktlinjer i 

den egna kommunen. Vår upplevelse är att de framförallt utgår från sin egna verksamhet och hur 

den är uppbyggd i dagsläget, att det finns önskemål men att det stannar vid diskussion. Förskönar 

enhetschefer sin egna verksamhet i ett läge där de hamnar i en intervju, vill de framhäva det som 

fungerar och är välutvecklat framför att tala om brister.  
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2011-04-11

   Informationsbrev             

   

Vi är två socionomstudenter som läser termin 6 på Linnéuniversitetet, Louise och Cecilia, som nu 

ska skriva en uppsats på kandidatnivå, C-uppsats. 

Syftet med vår uppsats är att vi vill undersöka  vad du som enhetschef inom LSS har för 

möjligheter och begränsningar vid verkställighet när det tillkommer utökat behov vid demenstecken 

(Alzheimer´s) hos personer med Down´s syndrom. Vad du som enhetschef känner att du har för 

handlingsutrymme samt vilka avvägningar du upplever att du gör i förhållande till lagar och 

kommunala riktlinjer. 

Din medverkan är frivillig och  möjlig att avbryta när som men vi tror att din kunskap och 

erfarenhet skulle vara viktig för oss och därför är vi tacksamma för att just du ställer upp på en  

intervju. Troligtvis kommer intervjun ta ca en timme av din tid, som vi spelar in på band och allt 

material i vår studie kommer behandlas konfidentiellt. Det kommer inte framgå vilken kommun vi 

undersöker, enbart en mellanstor stad, vilket innebär att du är anonym. Det är din yrkesroll som 

enhetschef som är av intresse och vilket handlingsutrymme du upplever att du har i ditt arbete. 

Materialet kommer vi endast använda för vår studie och kommer bara läsas och lyssnas på av oss 

och vår handledare och när uppsatsen är klar och godkänd kommer materialet att förstöras. Vid 

eventuella frågor eller funderingar så går det bra att kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar!

           Louise & Cecilia

Tack på förhand! 

Louise Kullman Cecilia Åkesson

tel: xxx tel: xxx
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Informanten: 

Vilken utbildning har du?

Hur lång erfarenhet har du som enhetschef? 

Vilka är dina verksamhetsområden? 

Behovsproblematik:

Har du erfarenhet av personer med Down´s syndrom som har utvecklat demenstecken 
(alzheimer´s)? Kan du berätta om hur du hanterade situationen? 

Vilket ansvar tolkar du att du har vid utökade behov vid demenstecken?

Vilka behov upplever du tillkommer vid demenstecken? Hur yttrar sig det? 

Vilka möjligheter anser du dig ha för att bemöta dessa? 

Vad anser du kan begränsa för att tillmötesgå dessa behov?
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Lagar och riktlinjer samt resurser:

Vilka lagar och riktlinjer styr dina arbetsrutiner vid utökade behov?

Finns det tydliga rutiner i din kommun vad gäller utökade behov vid demenstecken inom LSS?

Vilka resurser har du att ta hänsyn till? Möjliggör/ begränsar? 

Handlingsutrymme:

Ser du några problem eller etiska dilemman i det utrymme som de kommunala riktlinjerna lämnar 
dig? 

Arbetar du för att vidga ditt befintliga handlingsutrymme?  Vilka avvägningar innebär det mellan 
olika riktlinjer? 

Samtalar du med övriga enhetschefer angående dessa frågor, finns det en samsyn mellan er? 

Avslutande frågor:

Tror du att denna population kommer att öka? 

Förändrade behov när personkretsen för LSS blir äldre, vad kommer att ske?
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2011-04-XX

   Samtyckesblankett.

   Jag samtycker till att delta i en studie som avser att undersöka

handlingsutrymmet hos enhetschefer inom LSS. När personer med 

Down´s syndrom får utökade behov vid demenstecken (Alzheimer´s).

Jag är medveten om att studien efter godkännande kommer att publiceras 

offentligt men att jag kommer vara anonym i och med att min arbetsort inte 

kommer att framkomma i studien. 

Jag är medveten om att jag deltar frivilligt i studien och att jag när som 

helst kan avbryta min medverkan.   

            __________________________________

   Underskrift            
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Vi har tagit bort information angående vilken kommun för att anonymisera. 

Socialförvaltningens verksamhetsplan

Socialförvaltningen finns till för att skapa social trygghet och möjlighet till ett 
självständigt liv för de som bor och vistas i X kommun.

Våra ledord är
Samarbete
Respekt
Engagemang
Resultat

Samarbete visar vi genom att

 ha en helhetssyn och gemensamt se till enskildes bästa
 vara öppna för andras perspektiv och kompetens
 vara prestigelösa och söka gemensamma lösningar

Respekt visar vi genom att

 beakta att varje människa är unik, varje möte och uppdrag är unikt
 beakta självbestämmandet och uppmuntra den enskilde till att vara en aktiv aktör
 med empati aktivt lyssna och visa förståelse för hur andra tänker och känner
 vara lätta att komma i kontakt med och ge information om vilka tjänster verksamheten kan 
bistå med

Engagemang visar vi genom att

 ha intresse och inlevelse för vårt arbete
 vara kreativa och aktivt arbeta för att utveckla verksamheten

Resultat visar vi genom att

 systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitén
 ha rättssäkerhet i myndighetsutövningen
 arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet
 upprätta och uppnå lokala mål som svarar mot målen i gällande lagstiftning
 ha god ekonomisk hushållning


