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Sammanfattning 
Syftet med studien var att förstå hur biståndshandläggare i en äldreförvaltning i 
Sverige hanterar äldre demenssjukas självbestämmanderätt och hjälpbehov samt 
vilka etiska dilemman de kan ha i arbetet med dessa brukare. Empirin bygger på 
kvalitativa intervjuer där åtta biståndshandläggare haft möjlighet att med egna ord 
beskriva hur ärendehanteringar med äldre demenssjuka brukare kan se ut. Fem 
huvudteman identifierades i intervjuerna vilka var: självbestämmande, strategier, 
dilemman, tvång samt olika kunskaper och förståelse i organisationen. Analysen 
av dessa teman bidrar till att förstå hur handläggarna i sin yrkesroll hanterar 
situationer och dilemman som kan uppstå i deras praktiska vardag. Slutsatsen 
utifrån resultat och analys är att de främsta dilemman som biståndshandläggarna 
möter i arbetet med demenssjuka brukare är brukarnas ovilja att ta emot hjälp, 
oförståelse om självbestämmanderätten hos anhöriga och övriga professioner samt 
när anhöriga vill ta beslut åt brukarna. Utifrån empirin kunde vi se att 
biståndshandläggarna använde sig av omfattande motiveringsarbete med de 
demenssjuka brukarna för att hantera deras självbestämmanderätt och hjälpbehov. 
Något som handläggarna efterfrågade var mer kunskap om 
självbestämmanderätten bland äldreförvaltningens hemtjänstpersonal och 
anhöriga till brukarna. 
 
Nyckelord: självbestämmande, demenssjukdom, äldre, biståndshandläggare, 
anhöriga, dilemma, socialtjänstlagen. 



Abstract 
Authors: Annika Andreasson and Carina Zad 
Title: The right to decide over one´s life: a study about how social workers handle 
the empowerment and needs for elder people with dementia disease. 
[Translated title] 
Supervisor: Anna Piasecka 
Assessor: Anders Lundberg and Barbro Blomberg 
 
The aim of this study was to analyze how social workers in an elder 
administration in Sweden handle empowerment and needs for people with 
dementia and what ethical dilemmas the social workers could experience with 
these clients. The result is based on qualitative interviews where eight social 
workers had the opportunity to describe their work with elder people with 
dementia. Five main subjects were identified in the interviews: empowerment, 
strategies, dilemmas, force and knowledge and understanding in the organization. 
The analysis of these themes helps us to understand how the social workers in 
their profession handle different situations and dilemmas which can arise in their 
daily work. The conclusion from the result and the analysis was that the most 
frequent dilemmas for the social workers in their work with people with dementia 
was the clients unwillingness to receive help, relatives’ and other professions’ 
ignorance about empowerment and also when relatives wanted to make decisions 
for the clients. The result showed that the social workers used extensive 
motivational work for the clients with dementia in order to handle their 
empowerment and needs. The social workers requested that the relatives and the 
staff who work with elder people should have more knowledge about the 
empowerment for the clients. 
 
Key words: empowerment, dementia, elder, social worker, relatives, dilemma, 
Swedish Social Services Act. 
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Inledning 

… Gäller det gravt dementa och förståndshandikappade, så bör dom avledas 
och lirkas med tills dom kommer ifrån sina fastkörda tankar och det kan 
göras av skicklig personal! Utan att den lilla gnuttan av självkänsla som ev. 
finns kvar hos den sjuke förloras!                                            (Jansson 2010) 

Citatet är hämtat från en blogg som behandlar självbestämmanderätten hos 

demenssjuka1 personer och hur personal inom äldreomsorg ser på demenssjukas 

rätt att bestämma över sitt liv. Vi tycker citatet belyser det många 

biståndshandläggare har att hantera i sitt dagliga arbete, att se till att brukarna får 

ett så gott liv som möjligt. De äldre2 är en grupp i samhället som socialtjänsten 

ska värna om där det ytterst är biståndshandläggare i äldreförvaltningar som 

utreder, bedömer behov och beviljar insatser för den enskilda individen. 

Insatserna ska ske i samråd med den äldre och bygga på frivillighet, där integritet 

och rätten att bestämma över sitt eget liv tränger igenom i ett flertal lagar. 

Handläggarna har förutom självbestämmanderätten att ta hänsyn till att den äldre 

ska ha en god omsorg och kunna leva ett tryggt och värdigt liv. Den mänskliga 

rättigheten, att få bestämma över sitt eget liv, är något som väger tungt i Sveriges 

grundlag, EU:s konstitution och i FN: deklaration. Enligt filosofen Immanuel 

Kant är människans möjlighet att handla fritt det som ger henne människovärde, 

där respekten för människovärdet och individens möjlighet att bestämma över sig 

själv intimt hänger samman enligt Kant (Henriksen & Vetlesen 2013). 

 

För personer som arbetar inom människobehandlande yrken kan det ibland uppstå 

svårigheter att tillgodose en individs självbestämmanderätt, det kan vara en 

biståndshandläggare i en äldreförvaltning som kommer i kontakt med en äldre 

demenssjuk där individens självbestämmanderätt ska vägas mot hans eller hennes 

hjälpbehov. För handläggaren som arbetar utifrån socialtjänstlagens portalparagraf 

(SFS 2001:453, 1 kap 1§) framhålls det att socialtjänstens verksamhet ska bygga 

på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Handläggaren 

																																																													
1Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. 
Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, 
tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra s.k. kognitiva förmågor som påverkas negativt. 
Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. 
(Svenskt Demenscentrum 2016). 
2Med definitionen äldre i vår studie menar vi personer som är över 65 år. 



2	
	

ska se till att den äldre får den omsorg hon eller han behöver för att leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande (SFS 2001:453, 5 kap 4§, värdegrund). I 

lagen som riktar sig mot äldre människor finner vi även att socialnämnden ska 

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

trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 

andra. I regeringsformen (SFS 1974:152, 2 kap, 21§), i den så kallade 

proportionalitetsprincipen, finner vi liknande innehåll där respekt för individens 

integritet och självbestämmande betonas och i FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna från 1948 framhålls att ”Alla människor är födda fria och 

lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör 

handla gentemot varandra i en anda av gemenskap” (Svenska FN-förbundet 

2016). Andra krav som socialtjänsten har att förhålla sig till är att insatserna ska 

vara av god kvalitet där säkerheten fortlöpande ska utvecklas och säkras (SFS 

2001:453, 3 kap 3§). Insatserna för den enskilde ska utformas och genomföras 

tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra 

samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar (SFS 2001:453, 3 

kap. 5§). Ytterst är det kommunens ansvar att varje medborgare i kommunen får 

det stöd och den hjälp som de behöver (SFS 2001:453, 2 kap. 1§). 

Bakgrund 
I Sverige finns idag ca 150 000 personer som är drabbade av en demenssjukdom 

varav två tredjedelar är diagnostiserade med Alzheimers sjukdom. Antalet som 

drabbas av demenssjukdomar ökar och främsta orsaken till ökningen är att vi i 

Sverige lever längre idag och risken för demenssjukdom ökar med åldern. Cirka 

45 % av de diagnostiserade bor och vårdas på särskilda boenden för demenssjuka 

(Religa et al. 2015). För den andra delen som inte vårdas på boenden kan det bli 

aktuellt med hemtjänstinsatser från kommunen, något som utreds och handläggs 

utav kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggarna arbetar utifrån 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som säger att det är kommunens ansvar att se till 

att kommunens medborgare får det stöd och den hjälp de behöver men att all hjälp 

ska ske med individens frivilliga medverkan. I ädelreformen som kom 1992 

betonas frivilligheten och medverkan med tre principer som ska genomsyra 

äldreomsorgen; integritet, trygghet och valfrihet (Lindelöf & Rönnbäck 2007). 

Tidigare forskning visar att demenssjukas rätt till ökat självbestämmande är något 
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som det senaste årtiondet uppmärksammats på internationell och nationell nivå. 

Det ses bland annat i FN:s antagande av reformen The United Nations Convention 

on the Rights of People with Disabilities (CRPD) 2006 som bland annat innebär 

att personer med nedsatta funktioner ska ha samma rätt till laglig kapacitet som 

alla andra (Taghizadeh Larsson & Österholm 2014) men också att länder inför 

policyer för att öka demenssjukas rätt till självbestämmande och inflytande 

(Helgesen 2013; McDonald 2010). På nationell nivå finner vi i ett 

pressmeddelande (Regeringen 2016) att regeringen i år (2016) satsar på 

demensvården genom att avsätta 4,8 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat gå 

till utbildningsmaterial för att motverka och förebygga tvångs- och 

begränsningsåtgärder inom demensvården. Dessutom får Socialstyrelsen i 

uppdrag att ta fram underlag för en nationell strategi av demensvård (Regeringen 

2016). 

Problemformulering 
Då vi lever allt längre idag ökar samtidigt antalet personer med demenssjukdomar. 

Till följd av det har det bland forskare uppvisats ett allt större intresse för 

demenssjukas självbestämmanderätt och i Sverige satsas det från staten miljontals 

kronor på utbildning och att motverka och förebygga tvångsåtgärder inom 

demensvården. Biståndshandläggare inom äldreförvaltningar har bland annat i 

uppgift är att utreda och bevilja insatser åt äldre med demenssjukdomar, då det är 

kommunen som har det yttersta ansvaret att ge sina invånare det stöd och hjälp 

som de behöver enligt socialtjänstlagen. Å andra sidan ska de ta hänsyn till och 

följa de lagar om varje människas rätt att bestämma över sitt liv där integritet, 

trygghet och valfrihet genomsyras. Här uppkommer ett dilemma för 

biståndshandläggarna i deras arbete med demenssjuka personer. Genom att 

intervjua biståndshandläggare i en svensk kommun kan ökad förståelse och ett 

vidare perspektiv uppnås för att förstå hur det är att arbeta med att se till äldre 

demenssjukas självbestämmanderätt och hjälpbehov. Studien kan ge ytterligare 

uppmärksamhet till demenssjuka personer för att deras självbestämmanderätt 

uppfylls men också se till handläggarnas olika dilemman i sin yrkesroll. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att förstå hur biståndshandläggare i en äldreförvaltning 

hanterar äldre demenssjukas självbestämmanderätt och hjälpbehov. 

Vilka etiska dilemman har biståndshandläggare att handskas med i 
arbetet med demenssjuka brukare?  

Hur kommunicerar biståndshandläggare med demenssjuka brukare 
för att tillgodose deras hjälpbehov utan att begränsa deras frihet och 
självbestämmanderätt?  

Tidigare forskning 
För att få en större kunskap om självbestämmanderätt hos personer med 

demenssjukdomar har vi sökt forskning på ämnet. Forskningen som vi har tagit 

del av visar hur lagar och policys som införts för att öka självbestämmanderätten 

hos personer med demens har genomförts och vilka resultat de har fått. I vår 

analys kommer vi att använda oss av den tidigare forskning vi har inhämtat för att 

se likheter och skillnader med vår empiri. För att kunna relatera den tidigare 

forskningen till vår studie har vi i stor utsträckning försökt hitta studier som gjorts 

i syfte att se hur biståndshandläggare hanterar demenssjukas 

självbestämmanderätt. 

Demenssjukas utökade självbestämmanderätt 
I den tidigare forskning som vi har tagit del av kan vi se att det både på 

internationell och nationell nivå lagts stor vikt på att öka de demenssjukas 

självbestämmanderätt. Detta kan bland annat ses genom FN:s antagande av 

reformen The United Nations Convention on the Rights of People with 

Disabilities (CRPD) 2006 som bland annat innebär att personer med nedsatta 

funktioner ska ha samma rätt till laglig kapacitet som alla andra (Taghizadeh 

Larsson & Österholm 2014). Författarna skriver dock att formella och diskursiva 

ändringar som dessa inte alltid är så lätta att sätta i praktiken. 2005 kom det en ny 

lag i England och Wales för att öka demenssjukas självbestämmande. 

Lagändringen innebär att biståndshandläggare vid utredning ska använda sig utav 

Mental Capacity Act (MCA) som är ett test för att mäta demenssjukas mentala 

kapacitet till att ta beslut som i sin tur ska ge dem mer rättigheter och kapacitet till 
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egna beslut. Resultatet visar att biståndshandläggarna i viss mån har kunnat 

använda sig av MCA då till exempel anhöriga har velat ta ifrån den demenssjuka 

sin beslutanderätt på grund av sjukdomen. Testet har i vissa fall visat att de äldre 

demenssjuka har kapacitet till att ta beslut och därmed med gett ökat 

självbestämmande åt personen (McDonald 2010). 

	

Även i Norge och Holland har det skett förändringar för demenssjuka. Norge 

införde en policy kring demenssjukas självbestämmande och att den ska anpassas 

efter individen (Helgesen 2013) som enligt författaren har fått kritik då den inte 

beskriver hur den ska användas i verkligheten. I Holland har hälsovårdssystemet 

strukturellt reformerats från ett utbudsstyrt system till ett behovssystem där 

självbestämmande för demenssjuka har blivit en allt viktigare komponent. För att 

uppnå ökat självbestämmande måste demenssjuka patienter och informella 

vårdgivare3 vara medvetna om de vård- och behandlingsalternativ som finns, och 

att de har ett val mellan dessa alternativ. Sådan medvetenhet är nödvändig för 

deras delaktighet som är en viktig del av den förnyade holländska sjukvården 

(Wolfs, de Vugt, Verkaaik, Verkade &Verhey 2010). 

Dilemman i praktiken 
Österholm, Taghizadeh Larsson och Olaison (2015) skriver i sin artikel om hur 

biståndshandläggare hanterar dilemmat med demenssjukas självbestämmanderätt. 

Dilemmat menar de ligger i att demenssjuka personer har samma rätt till 

självbestämmande och inflytande men att deras kognitiva och 

kommunikationssvårigheter gör det svårt att uppfylla de rättigheterna. Deras 

studie bygger på inspelat material från möten mellan biståndshandläggare, den 

äldre demenssjuka personen och dess anhöriga. Resultatet bygger på att 

biståndshandläggarna använder sig av tre olika strategier i beslutsfattande med 

brukaren. Den första är att biståndshandläggaren involverar brukaren genom att 

ställa slutna frågor för att få fram deras åsikt. I den andra strategin vänder sig 

biståndshandläggaren till de anhöriga för att få fram information och med dem tar 

																																																													
3Informella vårdgivare kan vara en släkting, partner, vän eller granne som har en betydande 
personlig relation med, och tillhandahåller ett brett utbud av stöd för en äldre person eller vuxen 
med en kronisk eller ett handikappande tillstånd. (Family Caregiver Alliance: National Center on 
Caregiving 2013, fritt översatt) 
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beslut och sedan informerar brukaren om beslutet. I den tredje strategin är både 

brukaren och dess anhöriga med i diskussionen, de lyssnar på och kommer 

överens om deras önskningar eller låter anhöriga berätta om vad brukaren tidigare 

har haft för önskemål. 

 

I lagändringen som infördes i England och Wales där biståndshandläggarna skulle 

använda sig av MCA visade det sig att de fått överge metoden till förmån för 

riskanalyser där risken har vägt tyngre än självbestämmanderätten (McDonald 

2010). 

 

Resultatet i Taghizadeh Larsson och Österholms (2014) studie visar även den att 

äldre demenssjukas självbestämmanderätt inte alltid är så enkel att uppfylla i 

verkligheten. I deras utredning visade det sig att det exkluderande temat, som var 

ett av tre teman som de undersökte, oftast var förekommande. Det exkluderande 

temat i studien betyder att brukaren inte var delaktig i beslutet och författarna 

menar att de formella besluten om ökade rättigheter och självbestämmande inte 

har haft någon större inverkan i praktiken. I undersökningen ingick förutom temat 

exkluderande, teman som i högre grad hade för avsikt att inkludera den äldre 

demenssjuka kring beslutsförfaranden kring sin egen vård. Dessa teman var 

tidigare önskningar beaktas och nuvarande önskningar respekteras. Författarna 

hävdar att det behövs nya studier på internationell nivå när det kommer till de 

demenssjukas rättigheter och självbestämmande i kontrast till deras formella 

ökade rättigheter. 

	

Corvol, Moutel, Gagnon, Nugue, Saint-Jean och Somme (2012) påträffade även 

de i sin studie olika situationer där etiska dilemman uppstod vid ärendehantering 

av äldre demenssjuka. Författarna beskriver några potentiella dilemman som en 

handläggare i Frankrike kan utsättas för där respekt för självbestämmande och 

risken att skada var två av dessa. I en amerikansk kontext som de jämfört med var 

de huvudsakliga dilemman respekten för självbestämmande hos personer som 

utsatte sig för fara mot riskerna och även mot påtryckningar från familjen eller 

samhället. 
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Strategier i praktiken 
Trots att det finns många dilemman och svårigheter med att tillgodose de 

demenssjukas självbestämmanderätt så finns det också lagändringar och strategier 

som visar på ett positivt resultat. I Ann McDonalds (2010) studie om Mental 

Capacity Act visar det sig att biståndshandläggarna i viss mån har kunnat använda 

sig av MCA då till exempel anhöriga har velat ta ifrån den demenssjuka sin 

beslutanderätt på grund av sjukdomen men då testet har kunnat visa att de har 

kapacitet till att ta beslut och därmed med gett ökat självbestämmande åt 

personen. Andra strategier som personal använder sig av för att engagera äldre 

demenssjuka kring sina beslut framkom i Helgesens (2013) studie som 

genomfördes med observationer på ett boende samt intervjuer med personal och 

anhöriga. Det visade sig att personalens deltagande i mötet med den demenssjuka 

personen hade stor inverkan på hur delaktig personen var i beslut kring sin vård. 

Det framkom också att om personalen har intresse, kunskap om demensvård, 

respekt för den demenssjuka och dess vilja samt var i tjänst ofta så ökade 

delaktigheten från den demenssjuka. 

 

Det kan även bekräftas i Caspis (2014) studie att engagemang från personal har 

positiv inverkan på äldre demenssjuka. Regelbundna strukturerade aktiviteter 

gjorde att personer som var understimulerade och hade färre mänskliga kontakter 

var mer mottagliga för tristess vilket var den största anledningen till utåtagerande 

beteende. Caspi (2014) menar att äldre demenssjuka är en sårbar grupp som är i 

behov av nära tillsyn. Utan eller obetydlig tillsyn av de äldre demenssjuka kan 

bidra till självförsummelse och därmed kan deras hälsa och säkerhet äventyras. 

Resultat visar att studien var för liten för att kunna dra några större slutsatser och 

Caspi anser att det behövs en mer omfattande studie för att utvärdera effekterna av 

hans föreslagna interventioner, vilka bland annat innebar insatser i tidigare stadier 

av demens och att erbjuda mer och regelbundna aktiviteter för de demenssjuka 

äldre. 

	

I studien av Corvol et al. (2012) var syftet bland annat att hitta praktiska metoder 

för att lösa olika dilemman som en handläggare har att handskas med. Vägran att 

ta emot omsorg var en av de konflikter som kunde uppstå där självbestämmandet 

fick komma först men det fanns även situationer där självbestämmandet fick stå åt 
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sidan, det var bland annat när det var fara för individens liv. Det handlade ofta om 

att först samarbeta med individen till att sedan kunna forcera och manipulera. 

Dilemmat var här hur långt de kunde driva på och det var viktigt att brukaren 

kände tillit. Handläggarna menade att det ju var för individens bästa och menade 

att det gällde att använda sig av fantasin för att hitta vissa lösningar. Resultatet av 

undersökningen visade att handläggarna tycktes skapa en hierarki mellan olika 

principer i ärendehanteringen. Den mest centrala principen, välgörenhet, hamnade 

högt i prioriteringen bland handläggarna. Respekten för individens autonomi kom 

också högt upp i prioriteringen, även när individen drabbats av Alzheimers 

sjukdom.  Då ärendehantering för demenssjuka växer snabbt verkar det viktigt att 

utveckla ett relevant etiskt ramverk som är anpassat till de dilemman handläggare 

faktiskt står inför. Författarna menar att deras studie ger en ingående beskrivning 

av etiska konflikter som franska handläggare står inför: respekt för 

självbestämmande, välgörenhet, rättvisa och att inte skada. De hoppas att studien 

kan förbättra utvecklingen av forskning för handläggarnas etiska dilemman. 

 

Information och kunskap är faktorer som framkommer som nödvändiga för att 

öka demenssjukas självbestämmanderätt i Wolfs et al. (2010) studie från Holland. 

Deras studie handlar om på vilket sätt äldre patienter med demenssjukdom eller 

andra kognitiva funktionsnedsättningar använder de tillgängliga 

behandlingsalternativ som finns att tillgå. Författarna har försökt identifiera 

faktorer och orsaker som inverkar till att de inte använder sig av de hjälpinsatser 

som finns tillgängliga. Resultatet av studien visar att demenspatienter och 

informella vårdgivare måste vara medvetna om de vård- och behandlingsalternativ 

som finns, och att de har ett val mellan dessa alternativ. Sådan medvetenhet är 

nödvändig för deras delaktighet, som är en viktig del av den förnyade holländska 

sjukvården. Då egenmakten för patienter och deras informella vårdgivare ökat de 

senaste åren bör vårdpersonal spela en viktigare roll. Wolfs et al. (2010) menar att 

detta bland annat bör omfatta regelbunden rådgivning av handläggare, och det 

behövs en tydlig överblick över de tillgängliga alternativen för att underlätta 

tillhandahållandet av information till både proffs samt till patienter och informella 

vårdgivare. Kunskapen om dessa alternativ är nödvändig för att undvika 

situationer där behovet av vård och stöd har blivit en akut nödvändighet. 
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Teori 
I vår empiri framgår olika teman som handläggarna berörde vid intervjuerna: 

självbestämmande, strategier, dilemman, tvång och olika kunskaper och 

förståelse i organisationen. Då syftet med studien är att förstå hur 

biståndshandläggare i en äldreförvaltning hanterar äldre demenssjukas 

självbestämmanderätt och hjälpbehov har vi valt att analysera resultatet, det vill 

säga intervjuerna, utifrån Jürgen Habermas teorier om diskursetik, livsvärlden och 

system och kommunikativt handlande. Aakvaag (2008) redogör för att Habermas 

tillhör den nymarxistiska traditionen som kallas Frankfurtskolan och kritisk teori4. 

Hans skrivsätt är ganska krävande enligt författaren därför har vi mest använt oss 

av sekundärreferenser för att beskriva hans teorier. Habermas författarskap bygger 

till stor del på ett kommunikationsteoretiskt paradigm med utgångspunkten att 

människor lever sina liv och löser konflikter med hjälp av språklig 

kommunikation (Aakvaag 2008). Här nedan presenterar vi teorierna för att senare, 

under avsnittet Resultat och analys, tillämpa dem och praktiskt använda dem vid 

analyseringen av vårt material. 

Diskursetik 
I vårt resultat och vår analys framkommer det hur biståndshandläggarnas arbete 

förhåller sig till diskursetiken, bland annat har de att ta hänsyn till det som 

Habermas menar är diskursetikens grundläggande princip, att brukaren har rätt att 

bestämma över sitt liv. Samtidigt ska de se till att brukaren får nödvändig omsorg. 

 

Ordet diskurs kan översättas med dialogbaserad diskussion. Habermas menar att 

en grundläggande princip i diskursetiken är att alla människor är likvärdiga där 

alla kan diskutera och debattera om saker som angår dem (Henriksen & Vetlesen 

2013).  I diskursetiken poängteras principen om självbestämmande där vi tryggar 

varandras rätt att bestämma över sitt liv. Skulle andra bestämma över mig betyder 

det således att jag inte är jämställd med den som bestämmer och kan därmed bli 

																																																													
4Den kritiska teorin är en teori som växte farm under efterkrigstiden och kritiserade den 
traditionella borgerliga positivistiska teorin som endast antogs beskriva verkligheten som den var, 
samtidigt som detta faktiska tillstånd framställdes som nödvändigt och naturenligt. Den kritiska 
teorin å andra sidan var kritisk just genom att visa på möjlighet till förändring. Den beskrev den 
faktiska existerande sociala verkligheten utifrån ett engagemang för ett alternativ, för ett 
demokratiskt och socialistiskt samhälle där människor frigjorts (Nationalencyklopedin 1989-
1996). 
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föremål för maktutövning. Habermas menar att det gäller att hitta en plats där 

makten vi utövar i förhållande till varandra får minsta möjliga spelrum. Genom 

kommunikation kan vi se om skälen till de handlingsförslag vi lägger fram kan 

prövas och diskuteras för att hitta den bästa lösningen. Det betyder att en 

människa inte ensam kan komma fram till goda lösningar utan istället i en 

gemenskap med andra. Habermas är övertygad om, att är man bara är villig att 

lyssna på och respektera varandra kan vi åstadkomma etisk enighet. I praktiken 

handlar det om att all kommunikation måste ske med utgångspunkt att jag är villig 

att pröva om jag har rätt istället för att försöka bevisa att jag har rätt. 

Diskursetiken står därför i motsättning till varje form av paternalism (Henriksen 

& Vetlesen 2013). Paternalism definieras i Nationalencyklopedin (1989-1996) 

som att någon har ett beskyddande förhållningssätt mot underordnad, exempelvis 

inom myndighetspolitik som begränsar medborgarnas frihet genom förbud eller 

ingrepp på något sätt. 

 

Henriksen och Vetlesen (2013) beskriver att den som arbetar utefter en 

paternalistisk praktik kan uppfattas arbeta efter den andres väl men eftersom alla 

då inte är jämbördiga kan den paternalistiska praktiken bli problematisk för den 

som får beslut fattade över sitt huvud. Dilemmat som kan uppstå hos 

biståndshandläggare är att de å kommunens vägnar ska ge skydd och hjälp till 

medborgarna samtidigt som de ska arbeta efter socialtjänstlagens principer om 

självbestämmande och frivillighet. Det viktiga i diskursetiken är därför att arbeta 

under förutsättning att man är jämbördig med den andre samtalspartnern och att 

ha en öppenhet. Genom öppenhet visar jag respekt för den andras förmåga att 

självständigt bilda sig en uppfattning som är lika mycket värd som min egna. Det 

betyder dessutom att genom att dölja något utanför diskursen kan ses som dold 

maktutövning. Den enda maktfaktorn i diskursen och idealet i diskursetiken är 

istället det bästa argumentets tyngd där styrkan ligger i att alla deltagare i ett möte 

kan ha olika uppfattningar där var och en kan lägga fram förslag på 

handlingsregler som alla kan enas om. För att ett samhälle ska leva vidare med en 

viss grad av gemensam värdegrund, utan diskriminering, förtryck eller tvång är 

det betydelsefullt med en samlad värdegrund och det är det som diskursetiken vill 

bidra till menar författarna (Henriksen & Vetlesen 2013). 
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Kommunikativ kompetens och svårigheter i diskursetiken 

Enligt handläggarna i vår studie kunde de demenssjuka brukarna ha svårigheter att 

uttrycka sina önskemål på grund av att de var kognitivt nedsatta och ibland 

förlorat sitt verbala språk. Henriksen och Vetlesen (2013) framhåller att alla inte 

kan delta i en diskurs, exempelvis små barn eller människor som saknar de 

förutsättningar som krävs för deltagande, de måste representeras av andra som har 

en så kallad kommunikativ kompetens. Att ha en kommunikativ kompetens 

innebär att man förstår vad ett påstående innebär, att kunna kritisera en 

uppfattning och kunna ifrågasätta det som påstås. Invändningar mot diskursetiken 

är att moraliska frågor är omöjliga att genomföra i praktiken där vissa inte 

påverkas av goda argument och att det alltid finns risk att några utövar dold makt 

över andra. Kritiken har fått stöd av det många upplever, att det är svårt att 

erkänna egna fel eller ha förmåga att sätta sig in i andras ställe. Författarna menar 

att den kommunikativa kompetens som Habermas efterfrågar är ett alltför 

krävande ideal. En annan kritik mot diskursetiken som författarna tar upp är att 

den inte alltid leder till enighet oavsett hur mycket parterna anstränger sig men där 

försvarar Habermas kritiken genom att man ändå kan säkra en etisk acceptabel 

grund för våra beslut. Det svåra med att uppnå enighet i diskursetiken är att den 

inte kan etablera någon mellanståndpunkt när olika intressen står mot varandra. Vi 

kan ha svårt att ge upp ståndpunkter där vår egen livssyn krockar med andras 

livssyn. För en fungerande demokrati redogör Henriksen och Vetlesen (2013) att 

det är viktigt att diskurser ges utrymme, det skapar bättre grundval för gemenskap 

än en oenighet som inte baseras på ingående kännedom om varandra. 

Diskursetiken och de mänskliga rättigheterna 

Mellan diskursetiken och de mänskliga rättigheterna finns det ett nära samband 

vilket Henriksen och Vetlesen (2013) tar upp. Författarna menar att människor 

som arbetar i offentliga institutioner och organisationer där mänskliga rättigheter 

ska fungera i praktiken kräver ett personligt engagemang men också en yrkesetisk 

grund som ska ansvara för det som hela institutionen eller organisationen är byggd 

på. En biståndshandläggare inom en äldreförvaltning har i praktiken att ta hänsyn 

till organisationens gemensamma värdegrund i mötet med brukaren, kanske med 

värdegrundsord som respekt, trygghet och ansvar. Andra värdegrunder som 

handläggarna har att förhålla sig till ser vi på nationell nivå genom 
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socialtjänstlagen som värnar om att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande. Henriksen och Vetlesen (2013) anser också att det krävs 

tolerans mot det som känns främmande och annorlunda för att de mänskliga 

rättigheterna ska fungera i den yrkesetiska praktiken men att toleransen inte ska 

utesluta ett personligt ställningstagande eller att bli likgiltig inför något som vi 

inte tolererar. För en handläggare kan det betyda att låta var och en leva som den 

vill så länge ingen kommer till skada men att inte blunda för om hen bevittnar 

våld hemma hos en demenssjuk person. Henriksen och Vetlesen (2013) menar att 

de mänskliga rättigheterna har två sidor där den ena är att den ger rättigheter till 

alla människor och den andra att medborgarna har skyldigheter gentemot de 

myndigheter som de är anslutna till. Myndigheternas grundläggande skyldighet 

och ansvar är att upprätthålla de mänskliga rättigheterna och är ett viktigt redskap 

i kampen mot orättvisor. Ett av de redskapen är Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) vars uppdrag är att handlägga anmälningar inom vård och omsorg, till 

exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej 

verkställda beslut. Vi kan också se en kamp mot orättvisor i exempelvis 

internationell forskning där det läggs ner stor vikt på att ge demenssjuka ökad 

självbestämmanderätt och på nationell nivå genom att det satsas pengar på att 

motverka och förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder inom demensvården. 

 

Henriksen och Vetlesen (2013) redogör för att det är lika värde, lika rätt till 

deltagande i beslut, rättvisa, solidaritet och demokrati som är idealet i 

diskursetiken och de mänskliga rättigheterna. Det är det som Habermas menar är 

en grundläggande princip i diskursetiken, att alla människor är likvärdiga där alla 

kan diskutera och debattera om saker som angår dem (Henriksen & Vetlesen 

2013). 

Livsvärlden och system 
Med system och livsvärlden kan vi förstå handläggarnas dilemma med att uppnå 

kommunens mål med att tillgodose brukarnas hjälpbehov samtidigt som de ska 

acceptera brukarnas självbestämmanderätt. Habermas (1988) menar att ett 

samhälle kan betraktas utifrån aspekterna livsvärld och system. Med livsvärld 

menar han att vi bär med oss olika kulturella, språkliga och sociala traditioner, vi 

betraktar världen utifrån olika perspektiv där vi bär med oss olika språk- och 
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handlingsförmågor som delas med andra i den kontext vi befinner oss i (Habermas 

1988). I vår studie är systemet kommunens äldreförvaltning med 

biståndshandläggarna vars mål är att uppfylla brukarnas hjälpbehov. Livsvärlden 

är brukarna och deras normer och livsstil. Brukaren som ansöker om en insats 

eller blir aktuell för en utredning hos biståndshandläggarna har sin livsvärld som 

den lever i. Brukaren har alltså sina kulturella, språkliga och sociala normer som 

den lever sitt liv efter. Även brukarens anhöriga har sin livsvärld som kan skilja 

sig från brukarens. Det som studeras i vår uppsats är just dynamiken mellan 

systemet och livsvärlden, det vill säga hur biståndshandläggare hanterar ärenden 

genom att kommunicera med livsvärlden.  

 

Habermas säger att, när vi inte delar samma livsvärld kan vi försöka hitta 

gemensamma eller acceptabla normer att komma överens om och att bygga på de 

resurser som finns i vår bakgrund (Henriksen & Vetlesen 2013). Det som 

Habermas kallar systemet är samhället i form av lagar, regler och 

myndighetsutövning (Carleheden 1996). Det kan vara till exempel EU, regering, 

och kommun som reglerar och arbetar efter olika lagar. I vår uppsats kan man 

förstå systemet genom att biståndshandläggare i en kommun arbetar efter 

socialtjänstlagen och tillhör systemet då de måste efterfölja socialtjänstlagens 

paragrafer samt andra lagar och kommunens policyer. Detta innebär att 

biståndshandläggarna och deras arbetsuppgifter representerar systemet. Då 

systemet (biståndshandläggarna) kommer i kontakt med brukaren så påverkas 

dess livsvärld i och med att biståndshandläggaren erbjuder insatser som är 

förutbestämda av systemet, exempelvis att kommunen har en norm att erbjuda  

städ maximalt två gånger i månaden, något som kan krocka med brukarens 

livsvärld och städvanor. Tillsammans med livsvärlden påverkar systemet 

människor och deras handlingar. Brukaren som kommer i kontakt med 

myndighetspersonen har med sig sina egna värderingar, normer eller åsikter av 

hur han eller hon vill leva som kan skilja sig från myndighetspersonens livsvärld, 

en insats kan till exempel uppfattas på olika sätt när olika referensramar 

konfronteras (Carleheden 1996). Då brukaren har självbestämmanderätt och kan 

neka insatser som erbjuds kan biståndshandläggaren behöva använda vad 

Habermas kallar ett kommunikativt handlande för att få en balans mellan 

systemets lagar och regler och brukarens livsvärld. Systemet har enligt Habermas 
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kopplingar till livsvärlden (Carleheden 1996).  Det innebär att 

samhällsmedborgare enbart kan erkänna det politiska systemet (lagar och regler) 

om de anser att de har samma mål och intressen som det som staten eftersträvar. 

Om individ och samhälle kommer i samförstånd ger det systemet legitimitet 

menar Habermas (Carleheden 1996). Om en äldre demenssjuk person tvingas 

flytta till ett särskilt boende, eller fråntas sin integritet och självbestämmanderätt 

kan exempelvis förtroendet för staten minska och därmed systemets legitimitet 

förloras. 

Kommunikativt handlande 

Om begreppet kommunikativt handlande 

Habermas (1988) förklarar begreppet kommunikativt handlande genom att först 

klargöra begreppet social handling. En social handling är ett samarbete mellan 

minst två aktörer som interagerar för att genomföra en gemensam handlingsplan. 

Henriksen och Vetlesen (2013) beskriver att kommunikativt handlande är praktisk 

på så vis att diskursdeltagarna försöker hitta gemensamma normer eller 

prioriteringar att samtycka i, där grundläggande värden som rättvisa och 

solidaritet är utgångspunkten. Det är genom de gemensamma besluten som 

rättvisa och solidaritet uppnås menar författarna. Detta kan ske till exempel 

mellan en brukare och biståndshandläggare om brukaren inte är nöjd med den 

erbjudna insatsen eller dess utförande. De kan då genom ett kommunikativt 

handlande diskutera, ge förslag och komma överens om en insats eller utförande 

av insats som brukaren kan acceptera och som biståndshandläggaren kan erbjuda. 

Habermas (1988) menar att handlingsteorin förutsätter att interaktionsdeltagarnas 

vetande överensstämmer, det räcker inte att ha gemensamma åsikter utan kräver 

ett samförstånd som vilar på att deltagarna accepterar varandras ”intersubjektiva 

erkännande av kritiserbara giltighetsanspråk” (Habermas 1988, s.177). Förenklat 

innebär det ungefär att deltagarna har ömsesidiga övertygelser som binder dem 

samman och att de kommer till samförstånd. Att försöka påverka någon genom 

exempelvis belöning eller hot kan ses som samförståndets motsats, det är då ett 

resultat av någon annans yttre påverkan på individen. I en 

kommunikationsprocess kan därför inte samförstånd uppnås samtidigt som en av 

deltagarna försöker påverka den andre deltagaren (Habermas 1988). För att det 
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ska vara ett kommunikativt handlande mellan biståndshandläggare och brukare 

kan därför inte handläggaren försöka övertala brukaren till att ta emot en insats. 

Att kunna delta i en förståelseprocess 
Habermas (1988) tar upp en tes om att alla som handlar kommunikativt använder 

en talets giltighetsbas. För att kunna delta i en förståelseprocess krävs, menar 

Habermas, att följande universella anspråk inte kan förbigås: 

– att uttrycka sig förståeligt, 

– att ge (lyssnaren) något att förstå, 

– att därvid göra sig förstådd, 

– och att uppnå en inbördes förståelse (Habermas 1988, s.78) 

Med detta menar Habermas (1988) att talaren måste hitta ett gemensamt, 

förståeligt uttryck så att talare och lyssnare kan förstå varandra. I vår studie är 

biståndshandläggaren talaren och brukaren är lyssnare. Problem som kan uppstå 

med förståelseprocessen för biståndshandläggarna är då demenssjuka personer 

kan ha en kognitiv svikt som gör att hen inte förstår vad handläggaren säger samt 

att de kan ha förlorat sitt verbala språk. Talarens intentioner bör också vara att 

uttrycka sig öppet och ärligt och att få lyssnaren att lita på honom, att lyssnaren 

delar vetande med talaren samt att talaren måste välja ett yttrande som är 

accepterat av både talare och lyssnare. Så länge alla deltagare handlar efter 

gemensamt resta giltighetsanspråk kan det kommunikativa handlandet fortsätta 

ostört. Om talaren och lyssnaren däremot inte kan komma till samförstånd genom 

exempelvis missförstånd eller oförståelse kan det kommunikativa handlandet 

rubbas. Habermas ger förslag på tre alternativ att använda vid sådana situationer: 

”att övergå till strategiskt handlande, att helt och hållet avbryta kommunikationen 

eller att återuppta det förståelseorienterade handlandet på det argumenterande 

talets nivå” (Habermas 1988, s.79). I nedanstående avsnitt tar vi upp ett av de tre 

förslagen, strategiskt handlande. 

Strategiskt handlande 

Biståndshandläggare och andra myndighetsutövare tillämpar det Habermas (1988) 

kallar för strategiskt handlande när de handlar efter systemets normer, lagar och 

regler. I stora drag är skillnaden mellan de olika handlingsteorierna att i 

kommunikativt handlande är det språket och förståelseprocessen som dominerar 



16	
	

medan det i strategiskt handlande rör sig mer om ett ändamålsenligt och 

målinriktat handlande. Det innebär att myndighetsutövarna handlar strategiskt 

utifrån egna situationstolkningar i exempelvis bedömning av insatser. I 

bedömningen behövs information om brukaren för att sedan kunna välja rätt 

medel till att förverkliga det mål som brukaren är i behov av. Utifrån möjliga 

handlingsalternativ kan aktören (biståndshandläggaren) tolka situationen och välja 

den insats som hon eller han anser ger det bästa resultatet. 

Sammanfattning av begreppen 
De olika begreppen diskursetik, livsvärlden och system och kommunikativt 

handlande som vi beskrivit är inte fristående utan har kopplingar till varandra. I 

en diskursetik är alla deltagare likvärdiga oavsett kulturell, språklig eller social 

bakgrund. Det betyder att all slags form av paternalism, tvång eller maktutövning 

inte har någon plats i diskursetiken. Vi bär med oss det Habermas benämner olika 

livsvärldar med olika uppfattningar om handlingsregler och syftet med 

diskursetiken är att arbeta efter det bästa argumentets tyngd där alla deltagare har 

rätt att komma till tals och diskutera. Varje individ med sin specifika livsvärld har 

att förhålla sig till det Habermas kallar systemet, som han beskriver som samhället 

i stort med lagar och regler. För att kunna enas kring systemets regler måste 

samtalsdeltagarna genom kommunikativt handlande komma fram till 

gemensamma normer och prioriteringar där alla är jämbördiga och respekteras. 

För att kunna delta i en diskussion menar Habermas att deltagarna måste hitta 

gemensamma uttryck så att de kan förstå varandra. Det kräver av 

samtalsdeltagarna att kunna uttrycka sig förståeligt för att komma till samförstånd. 

Om individ (livsvärld) och samhälle (system) inte kommer i samförstånd kommer 

förtroendet för samhället att minska och dess legitimitet att förloras. För att sätta 

teorin i en praktisk kontext: biståndshandläggare som arbetar med demenssjuka 

personer har att ta hänsyn till att den demenssjuka har sin livsvärld som kan skilja 

sig från handläggarens livsvärld. För att handläggaren ska vinna den 

demenssjukas förtroende arbetar hen med relations- och motiveringsarbete men 

måste samtidigt förhålla sig till socialtjänstlagen som ska se till att den 

demenssjuka får ett värdigt liv. 
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Metod och material  
Vårt syfte med studien är att förstå hur biståndshandläggare i en äldreförvaltning 

hanterar äldre demenssjukas självbestämmanderätt och hjälpbehov. Av den 

anledningen har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod med en 

hermeneutisk ansats. För att kunna få en djupare förståelse av empirin har vi 

tolkat de transkriberade intervjuerna, det vill säga texterna och tittat på varje 

intervju för sig och sedan tittat på helheten för att se om det fanns någon 

gemensam röd tråd i textmaterialet. Det är det som hermeneutisk tolkning går ut 

på, att studera texter och söka efter gemensam och djupare förståelse av texters 

innehåll (Kvale & Brinkmann 2009). Den hermeneutiska cirkeln som författarna 

redogör för återspeglar växlingen mellan delar och helhet som i tur påverkar 

varandra. För att få en uppfattning om en texts helhet tolkar man de enskilda 

delarna och skapar ny förståelse. När man har kommit fram till en rimlig mening 

som inte säger emot sig själv upphör tolkningen enligt Kvale och Brinkmann 

(2009). 

 

Ahrne och Svensson (2011) beskriver att kvalitativ metod handlar om att förstå 

människors upplevelser, hur de ser på olika saker och den verklighet de lever i. 

Thomassen (2007) beskriver att det kännetecknande med hermeneutiken är att 

redogöra för vad förståelse är och att försöka leva sig in i en annan människas 

själsliv, hermeneutiken brukar också kallas för den tolkande läran. Vid 

intervjuerna kommer vi att ha med oss vissa förkunskaper om ”vårt” ämne, som 

kunskaper från socionomutbildningen men också nyvunnen kunskap från artiklar 

ur tidigare forskning, utdrag från Socialstyrelsen etc. Vi är medvetna om att dessa 

förkunskaper kan ha påverkat oss vid intervjuerna. 

 

Vi har intervjuat åtta biståndshandläggare i en äldreförvaltning där vi använt oss 

av semistrukturerade intervjuer, det vill säga intervjuer där man utgår från 

frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor där det finns större möjligheter 

till utvikningar. Då vi har obetydlig erfarenhet av att intervjua personer valde vi 

att använda semistrukturerade intervjuer framför helt öppna djupintervjuer. Det 

gjorde vi för att få struktur och för att känna oss trygga i intervjusituationen. 

Genom strukturen från intervjuguiden kändes det mer professionellt i 
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intervjusituationen. Vi upplever att informanterna trots det kunde sväva ut och ge 

oss öppna svar utanför de semistrukturerade frågorna som vi ställde till dem. 

Miller och Glassner (2011) tar upp svårigheter som kan dyka upp vid kvalitativa 

intervjuer som handlar om rollen som intervjuare, exempelvis att den intervjuade 

kan ge olika svar beroende på vem det är som intervjuar. Intervjuaren bör därför 

uppmärksamma hur berättelserna som kommer från andra människor, från 

forskaren själv eller interaktionen mellan intervjuare och intervjuad är producerad, 

vilken slags berättelse det är och hur man kan använda dem för att teoretisera det 

sociala livet (Miller & Glassner 2011). Tanken var att vi vid intervjusituationerna 

kunde ge biståndshandläggarna tillfälle för egna reflektioner, att de kunde sätta 

ord på något de kanske tidigare aldrig funderat över eller pratat om. Holstein och 

Gubrium (2011) beskriver också att uppmärksamhet bör riktas på det konkreta 

vad som berättas men också det innehållsmässiga hur i en berättelse. En 

intervjuares roll, att levandegöra en berättelse innebär att stimulera 

intervjupersonernas svar, bearbetning av intervjusvar och kommentarerna i 

processen. Det är alltså en gedigen uppgift att se till att det som berättats inte blir 

något opersonligt och neutralt utan något intressant för alla deltagare menar 

författarna. 

Urval och avgränsningar 
Biståndshandläggare arbetar efter socialtjänstlagen som bygger på frivillighet och 

självbestämmande, det är också deras uppgift att å kommunens vägnar med 

uppsökande verksamhet se till att medborgarna får den hjälp de är i behov av för 

att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Med det som 

bakgrund samt tidigare forskning som vi tagit del av kan vi tro att en 

biståndshandläggares arbete med äldre demenssjuka personer kan innebära etiska 

dilemman. Därför valde vi att intervjua åtta biståndshandläggare inom kommunal 

verksamhet som arbetar med biståndshandläggning för personer över 65 år, där 

demenssjukdomar förekommer i deras ärendehantering. I studien kommer det 

således endast fram hur biståndshandläggare hanterar demenssjuka personers 

självbestämmanderätt. Hur demenssjukas självbestämmanderätt hanteras i andra 

sammanhang som till exempel hemtjänst eller vårdboende kommer inte denna 

studie att svara på. 
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Inför kvalitativa intervjuer är det bra att göra ett målinriktat urval. Vi tycker 

Becker (2008) beskriver på ett reflekterande sätt hur det kan göras genom att 

”medvetet leta efter de extrema fall som med störst sannolikhet kommer att rubba 

våra idéer och förutsägelser” (Becker 2008, s.106). I vår kandidatuppsats har vi 

utgått från ett bekvämlighetsurval då vi haft relativt kort om tid för vår studie. 

Med eller utan ett målinriktat urval är vår förhoppning emellertid att studien 

kommer att ge oss en fördjupad förståelse hur biståndshandläggarna i 

äldreförvaltningen hanterar äldre demenssjukas självbestämmanderätt kontra 

hjälpbehov. För en djupare inblick av handläggarnas upplevelse hade det varit 

intressant att delta vid handläggarnas hembesök och observera hur de formar 

dessa möten men även här råder tidsbrist för en kandidatuppsats. Det skulle även 

uppkomma etiska problem om brukarna skulle medverka vid dessa möten. 

 

För att få kontakt med biståndshandläggarna så kontaktade vi deras närmsta chef 

och frågade hen om tillåtelse att intervjua handläggarna på deras arbetstid samt 

om hen kunde hjälpa oss med kontakterna till handläggarna. Deras chef 

presenterade vår studie på ett morgonmöte med det intervjubrev som vi skickat 

(bilaga 1) och frågade vilka handläggare som kunde tänka sig att ställa upp. 

Därefter kontaktade chefen oss och informerade att det var åtta handläggare som 

ville medverka i vår studie. Vi fick kontaktuppgifter till de tilltänkta 

informanterna som vi sedan kontaktade via mejl för tidsbokning av intervju. Med 

en snäv tidsram för studien och vetskapen om att handläggarna är en belastad 

arbetsgrupp så hade vi inga urvalskriterier och urvalet blev således de som 

närvarade vid mötet och kunde tänka sig att medverka. Sju av informanterna hade 

en lång arbetslivserfarenhet bakom sig och hade jobbat med handläggning inom 

äldreomsorg mellan fem och tjugo år. Möjligtvis hade resultatet blivit annorlunda 

om vi hade haft ett urval med mer varierad längd av arbetslivserfarenhet och 

handläggning. Å andra sidan skiljde sig inte svaret mer ifrån informanten som inte 

hade så lång arbetslivserfarenhet eller tid som handläggare. Utifrån våra 

frågeställningar tror vi inte att bredden av urval hade gett oss mer beskrivande 

svar, istället menar vi att handläggarnas långa erfarenhet med många ärenden gett 

oss en mer varierad bild av hur det är att hantera äldre demenssjuka brukare. 
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Etiska överväganden  
Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) syftar till 

att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet. I lagen står 

det bland annat att forskningspersonen ska skyddas både fysiskt och psykiskt. 

Etikprövningslagen gäller inte för forskning som sker inom högskoleutbildningar 

på grund- och avancerad nivå (SFS 2003:460, 2§, 1st.).  I vår studie kommer vi att 

efterfölja lagens anvisningar efter relevans dvs. att vi tagit hänsyn till de krav som 

ställs på oss för en kandidatuppsats. Högskolelagen (SFS 1992:1434) säger också 

 att  det i högskolornas verksamhet ska vetenskapens trovärdighet och god 

forskningssed värnas. Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska forskningens nytta 

ställas emot risken med deltagarnas integritet. Tidigare forskning som vi tagit del 

av menar att det finns ett stort behov av mer studier kring demenssjuka personer 

och deras självbestämmanderätt (Österholm, Taghizadeh Larsson & Olaison 

2015; Taghizadeh Larsson & Österholm 2014; McDonald 2010; Corvol et al. 

2012; Helgesson 2013; Wolfs et al. 2010; Caspi 2014). Österholm, Taghizadeh 

Larsson & Olaison (2015) betonar också att biståndshandläggare behöver 

intervjuas för att få en bättre bild av hur de arbetar med demenssjuka individer. 

Med det som bakgrund anser vi att nyttan med studien väger tungt och att det inte 

är deltagarnas privatliv vi undersöker eller ställer känsliga frågor som skulle 

riskera att skada deltagarna. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska all forskning bedrivas med respekt för de 

deltagande och deltagandet ska vara helt frivilligt och kunna avslutas om så 

önskas. I etikprövningslagen (SFS 2003:460) finns följande två paragrafer om 

krav på information och samtycke: 

Information 
16 § Forskningspersonen skall informeras om den övergripande planen för 
forskningen, syftet med forskningen, de metoder som kommer att användas, 
de följder och risker som forskningen kan medföra, vem som är 
forskningshuvudman, att deltagande i forskningen är frivilligt och 
forskningspersonens rätt att när som helst avbryta sin medverkan.  
 
Samtycke 
17 § Forskning får utföras bara om forskningspersonen har samtyckt till den 
forskning som avser henne eller honom. Ett samtycke gäller bara om 
forskningspersonen dessförinnan har fått information om forskningen enligt 
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16 §. Samtycket skall vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till viss 
forskning. Samtycket skall dokumenteras. 
 

Vi skickade ut ett informations- och samtyckesbrev (bilaga 1) till de tilltänkta 

deltagarna där vi presenterade studiens syfte, metod, material samt hur resultatet 

kommer att redovisas och vilka som kommer att kunna ta del av den.  I brevet 

informerade vi även om att deltagande är helt frivilligt och att svaren kommer att 

hanteras konfidentiellt. Innan vi påbörjade intervjuerna frågade vi handläggarna 

om de tagit del av informationsbrevet och informerade åter om inspelningen vi 

skulle göra. Anonymisering innebär att det inte går att utläsa en koppling mellan 

svaren och en bestämd individ (Vetenskapsrådet 2011). Det blir svårt för oss att 

utlova anonymisering i studien men vi kommer inte att presentera i vilken 

kommun som undersökningen är gjord för att öka konfidentialiteten. 

Datainsamling och bearbetning av data 
Samtliga intervjuer genomfördes under två veckor då vi kom till handläggarnas 

kontor och gjorde intervjuerna på deras enskilda rum. Vi var båda två närvarande 

vid alla intervjuer och turades om att ställa frågorna varannan gång från vår 

intervjuguide (bilaga 2) där den som inte intervjuade kunde inflika med frågor. 

Intervjuerna spelade vi båda in på våra mobiltelefoner och meddelade 

informanterna när vi satte igång respektive avslutade inspelningen. Tiden för 

intervjuerna var mellan 20-27 minuter. Transkriberingen av intervjuerna gjorde vi 

löpande efter att de var genomförda och transkriberade hälften var av materialet. 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att när det är flera som ska transkribera så 

bör de göra upp instruktioner för hur det ska skrivas så att alla skriver likadant 

samt vad som ska skrivas ned. Vi bestämde tillsammans att vi skulle skriva ner 

allt ordagrant förutom våra egna hummanden och eventuella kortare stycken som 

inte var relevant för vår studie. För pauser som uppkom i intervjun bestämde vi att 

de skrevs ut med tre punkter samt att vi skrev ner då skratt förekom. Efter 

transkriptionen läste vi igenom materialet utefter de frågor vi hade ställt och 

markerade liknande svar samt där svar skiljde sig åt och kunde därefter urskilja 

fem teman. På så sätt kunde vi också dela upp intervjuerna i dessa olika teman och 

därefter börja sammanställning av resultatet. Resultatet baseras på de svar som 

informanterna gav under tiden som inspelningen var igång. Svar som uppkom före 

och efter inspelningen har vi inte tagit med till hänsyn av etiska skäl gentemot 
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handläggarna, samt att vi inte ordagrant skulle kunna komma ihåg vad de sa. Vi 

har medvetet valt att inte presentera citaten med kodifierade namn av 

informanterna för att undvika att citaten kopplas ihop och leda till igenkänning av 

handläggarna. Citaten som vi använder är omskrivna från talspråk till skriftspråk 

för att det ska bli lättare för läsaren att läsa och förstå (Kvale & Brinkmann 2009). 

Vi har också tagit bort upprepningar och stycken som inte är relevanta för studien 

utan att citatens innehåll och betydelse har förändrats. 

Kunskapsinhämtning 
De vetenskapliga artiklarna och avhandlingen som vi använt för att undersöka 

kunskapsläget har vi hittat i Linnéuniversitetets databas Academic search premier 

och Libris genom att använda ämnesorden: självbestämmande (empowerment), 

demenssjukdom (dementia), Alzheimers sjukdom (Alzheimer´s disease), äldre 

(elder), ärendehantering (case management), självförsummelse (self neglect), 

biståndshandläggare (social worker). Samtliga artiklar är granskade (peer 

reviewed) och skrivna på engelska. Vi har även använt oss av sökmotorn Google 

då vi känt att vi behövt förklaringar på begrepp och för att sondera fältet. 

Arbetsfördelningen i uppsatsen 
Då vi har varit två författare till studien har vi valt att dela upp vissa delar mellan 

oss för att sedan gemensamt gå igenom dem och göra ändringar tillsammans. Vi 

ansåg att det var av vikt att tillsammans skriva hela inledningen för att få en enig 

syn på vad syftet med vår studie var. Den tidigare forskningen har Annika sökt 

fram och sammanfattat tre artiklar och en avhandling, där Carina sökt fram tre 

artiklar och sammanfattat. Tillsammans tematiserade vi den tidigare forskningen. 

Under metodkapitlet har Carina ansvarat för den första delen om vår 

hermeneutiska tolkning och intervjumetod. Annika har ansvarat för delen med 

avgränsning och datainsamling. Förklaringen av vår teori har Carina stått för och 

Annika har gjort en sammanställning utav resultatet. Tillsammans har vi gjort 

analysen av resultatet och de resterande delarna. 
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Resultat och analys 
De huvudteman som framträdde i empirin, självbestämmande, strategier, 

dilemman, tvång och olika kunskaper och förståelse i organisationen presenteras i 

detta avsnitt som huvudrubriker. Analysen av materialet framträder där vi ansett 

det passa bäst och följer därför inte någon strikt struktur. Empirin består av 

intervjuer av åtta biståndshandläggare som arbetar inom kommunal verksamhet 

där sju av dem har mellan fem och tjugo års erfarenhet inom 

biståndshandläggning av äldre personer. Samtliga informanter beskriver att deras 

arbete är att utreda, bedöma behov och bevilja insatser utifrån socialtjänstlagen. 

Alla har uppfattningen att ärendena med demenssjukdomar ökar och att det är allt 

fler yngre som drabbas. Några av dem menar att förklaringen kan vara att man 

idag är bättre på att upptäcka och utreda personer med demenssjukdomar och ett 

par har uppfattningen att det kan bero på det stressade samhället vi lever i idag. 

Självbestämmande 

Handläggarnas syn 
I intervjuerna frågar vi biståndshandläggarna hur de ser på demenssjuka brukares 

självbestämmanderätt och hur de arbetar med den i ärendehanteringen. Samtliga 

biståndshandläggare hänvisar till att socialtjänstlagen är helt frivillig och att det är 

den enskilde själv som måste ansöka om en insats för att de ska starta en 

utredning. Alla menar bestämt att de aldrig kan tvinga någon eller gå emot den 

enskildes vilja. Två handläggare uttrycker sig så här gällande 

självbestämmanderätten: 

Vi jobbar efter SOL(socialtjänstlagen) som är en frivillighetslag, så det är ju 
brukaren själv som bestämmer vad han eller hon vill ansöka om. Vi kan 
ALDRIG tvinga på någon och anhöriga kan inte göra en ansökan. 

Vi har ju inte möjlighet att gå över huvudet på någon, socialtjänstlagen är ju 
helt utifrån den enskildes önskan. 

De säger dock att det är svårt när de ser att det finns ett stort hjälpbehov hos en 

person men att den inte vill ta emot någon hjälp. En handläggare uttrycker att en 

person med en demenssjukdom kan använda självbestämmanderätten till att 

påverka sitt ärende negativt genom att vägra insatser som det finns behov av. 
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Det kan även konstateras i Taghizadeh Larsson och Österholms (2014) studie att 

äldre demenssjukas självbestämmanderätt är svårt att uppfylla i praktiken då 

brukarna ofta exkluderades i ärendehanteringen. För att få med brukarna i 

ärendehanteringen menar författarna att handläggare bör se hur brukaren levt 

innan och respektera deras nuvarande önskningar. 

Hur ska en människa få vara 
Tre av handläggarna uttrycker att det är viktigt att ge den enskilde rätten att leva 

sitt liv som den har gjort innan trots att den drabbats av en demenssjukdom. De 

menar att det är viktigt att se personen de har framför sig, hur personen är och har 

varit tidigare i livet samt vilka faktorer som beror på demenssjukdomen. De 

belyser vikten av att brukaren så långt som det är möjligt ska få leva sitt liv som 

den vill trots att de har en demenssjukdom, så länge det inte är en fara för deras 

eller andras liv eller egendom. 

Människor vill ju leva på olika sätt, alla vill inte leva som jag lever. Var och 
en har sin mall. Det kan ju vara en person som inte har varit så noga med 
sin bostad, inte så noga med sitt yttre och lite ”bohem” och det gäller ju för 
mig att se det. Det här är hennes sätt att leva, så vill hon leva och det är 
inget nytt. Hon kanske inte har varit så social utan mer en ensamvarg och då 
kan ju inte jag komma och tycka att hon inte ska sitta ensam. Så man får ju 
se vilken person man har framför sig. 

Jag menar, dom går där i sin invanda miljö, pysslar och stökar sådär. Så 
länge det inte händer några olyckor så känns det som att då kan dom väl få 
ha det så. Jag tycker att människor ska få bestämma över sina liv så länge 
man inte skadar sig själv eller någon annan, att dom inte lider eller att det 
är en misär utan att det fungerar, då tycker jag man ska få göra det. 

Handläggarna visar här en medvetenhet för det som Habermas kallar livsvärlden 

(Habermas 1988; Carleheden 1996). Det gör de genom att de uttrycker att deras 

livsvärld och brukarens livsvärld kan skilja sig åt. Samtidigt som handläggarna 

ska acceptera brukarens livsvärld och självbestämmande ska de å kommunens 

(systemets) vägnar se till att medborgarna får den hjälp de är i behov av för att 

leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med en diskursetisk praktik lyssnar 

handläggaren på brukaren och respekterar hennes eller hans sätt att leva utefter sin 

livsvärld med sina normer och värderingar så länge det inte är fara för brukarens 

liv. På så sätt kan en etisk enighet och samförstånd åstadkommas mellan brukare 
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och handläggare genom att handläggarens normer och egen livsvärld få stå 

tillbaka. 

Självbestämmanderätten, diskursetiken och de mänskliga rättigheterna 
Ett återkommande tema i samtliga intervjuer var att biståndshandläggarna 

betonade att socialtjänstlagen är helt frivillig där den enskilde själv ansöker om 

insatser. Alla var tydliga med att de inte kan tvinga någon eller gå emot den 

enskildes vilja. Dessa beskrivningar kan förstås utifrån det nära förhållandet 

mellan diskursetiken och de mänskliga rättigheterna. Handläggarna som arbetar i 

kommunen kan i praktiken sägas arbeta med mänskliga rättigheter och samtidigt 

ta hänsyn till organisationens värdegrund. Det betyder också att de i sin yrkesroll 

har att beakta socialtjänstlagens värdegrund som bygger på respekt för 

människans självbestämmanderätt och integritet. Andra krav som handläggarna 

har är att förhålla sig till är att insatserna ska vara av god kvalitet där säkerheten 

ska utvecklas och säkras. Utifrån Henriksen och Vetlesens (2013) beskrivning av 

de mänskliga rättigheternas två sidor med rättigheter och skyldigheter kan vi 

förstå den nära relationen mellan de mänskliga rättigheterna och diskursetiken. 

Biståndshandläggarna har som myndighetspersoner skyldigheter gentemot 

brukaren att upprätthålla de mänskliga rättigheterna genom att lyssna på dem där 

diskursetiken poängterar att alla människor är likvärdiga och kan diskutera saker 

som angår dem. Myndighetspersonen (handläggaren) bör alltså genom 

kommunikation och med respekt vara villig att lyssna på brukarens önskemål för 

att åstadkomma någon slags samlad värdegrund. 

Oförståelse från övriga om självbestämmanderätten 

Det är tydligt att alla åtta handläggare är väl insatta i socialtjänstlagens 

frivillighetsprincip och den enskildes självbestämmanderätt. De påpekar flera 

gånger att det är deras jobb att se till att det är den enskildes vilja och röst som ska 

bli hörd i ärendehanteringen. Sex av handläggarna tar upp att omgivningen inte 

alltid är insatta i brukarens självbestämmanderätt och att de vill bestämma åt den 

enskilde eller så anser de att handläggaren måste agera genom att sätta in insatser 

till brukaren. De som oftast nämns är anhöriga, hemtjänstpersonal, 

distriktssköterskor men även grannar och andra i brukarens omgivning. 

Handläggarna är eniga om att anhöriga oftast gör det utav välvilja och de påpekar 

att anhöriga har svårt att förstå innebörden av den enskildes 
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självbestämmanderätt. En av handläggarna uttrycker att det är svårt när anhöriga 

vill bestämma. 

Dom anhöriga kan ju tycka att nu måste hon in på ett boende eller nu måste 
vi göra något, så dom vill ju gärna ibland gå över huvudet och tycka att vi 
ska bestämma. Och det kan vara svårt. 

Handläggarna uttrycker att i situationer där de märker att anhöriga vill ta över 

besluten hos den enskilde är de noga med att informera om individens 

självbestämmanderätt. Handläggarna beskriver att anhöriga kan ha svårt att 

acceptera eller förstå när de förklarar om självbestämmanderätten men menar 

också att många anhöriga är oroliga, då bekräftar de deras oro med att det inte är 

lätt att leva som anhörig till en person med demenssjukdom. 

Är det en påstridig anhörig så berättar vi vad SOL säger, att det är en 
frivillig lag. Förklarar att den enskilde bestämmer själv och när personen 
kan säga så vill jag ha det eller så vill jag inte ha det så kan vi inte gå emot 
det. 

Flera av handläggarna uttrycker att det finns en oförståelse om individens 

självbestämmanderätt hos andra professioner som de samarbetar med. De säger att 

de ibland får påtryckningar från hemtjänstpersonal och distriktssköterskor vilka 

ser ett hjälpbehov hos brukaren och vill att handläggarna ska agera för att 

brukaren inte ska fara illa. Handläggarna upplever att det ibland inte bara finns 

okunskap om individens självbestämmanderätt utan även oförståelse för 

handläggarnas dilemma att de inte kan tvinga någon att ta emot hjälp trots att de 

också ser att det finns ett hjälpbehov. 

Nu har jag en bra distriktssköterska men det är ju inte riktigt alltid att andra 
har riktigt förståelse för vårt dilemma att vi inte kan tvinga på någon en 
insats eller flytta dom, även att dom jobbar inom det. 

Alla är inte insatta i självbestämmanderätten, många tycker att vi bara ska 
göra. Om man går på HSL så är det inte så mycket självbestämmande utan 
där kanske man kan gå in och gör saker lite lättare över den enskildes 
huvud, men det kan inte vi göra.  

En av handläggarna uttrycker dock att det har blivit mer förståelse från andra 

professioner bara de senaste åren och att hen tror att det har blivit så välkänt att 

biståndshandläggare inte har några möjligheter att tvångsflytta folk från sina hem. 
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Dilemmat med oförståelse hos hemtjänstpersonal och distriktssköterskor är 

förmodligen inte att de inte delar samma livsvärld som handläggarna utan istället 

att de har en okunskap om systemets regler och lagar. Handläggarna är medvetna 

om systemets lagar och regler som att de till exempel inte får tvinga på någon  

insatser och kan då få agera i motsats till sin egen livsvärld. Då hemtjänstpersonal 

och distriktssköterskor också tillhör systemet som ska följa lagar och regler precis 

som biståndshandläggarna kan vi se att det är av vikt att ha kunskap om systemets 

övriga lagar och regler som andra professioner arbetar efter och inte bara de man 

arbetar efter i sin profession. I citatet kan vi se att handläggaren menar att 

oförståelsen kan ha en förklaring i att till exempel distriktssköterskor arbetar efter 

hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och en mer paternalistiskt praktik då man i 

sjukvården ger patienten de vårdinsatser som behövs för överlevnad och god hälsa 

medan handläggarna som arbetar efter socialtjänstlagen mer har att ta hänsyn till 

individens självbestämmanderätt och sociala hjälpbehov.  

Strategier 

Pröva och pröva igen 
Alla handläggarna är eniga om att arbetet med personer som har en 

demenssjukdom är en lång process som kan pågå i flera år. Samtliga anser också 

att det är ett svårt arbete när de ser att det finns ett hjälpbehov hos individen men 

att den vägrar att ta emot hjälpen. Med demenssjukdomar kan det handla om 

förnekelse och skam inför sina tillkortakommanden menar handläggarna och att 

den drabbade gör allt för att dölja dem men även att de saknar självinsikten och 

inte längre kan se sina brister och behov. När handläggarna blir tillfrågade vilka 

strategier de använder sig av för att få in den hjälp som de anser personen är i 

behov av säger alla att de gör upprepade hembesök, har motiveringssamtal och att 

de hela tiden försöker lirka. Utöver det beskriver handläggarna sina egna knep och 

strategier som de använder sig av för att få den demenssjuka individen att ta emot 

hjälp. Hälften av handläggarna säger att de tänker på hur de presenterar sina 

erbjudanden och förslag till personen och menar att det har stor betydelse hur de 

lägger fram insatserna. Dels för att demenssjuka kan ha svårt att förstå innebörden 

av vad till exempel ett särskilt boende är för någonting men också för att ge det en 

mer positiv och trevlig bild som ska vara mer lockande att tacka ja till.  
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Jag kanske inte säger – vill du flytta till ett särskilt boende/äldreboende? 
Utan att jag presenterar det på ett annat sätt – hur skulle du tycka att bo 
tillsammans med andra människor där man har folk runt omkring sig, där 
man äter sina måltider tillsammans? Att man presenterar det på ett sådant 
sätt istället, det kan ju låta mer lockande än om man ställer en rak fråga. 

En av handläggarna säger att hen använder sig av försäljningsknep för att få 

individen till att ta emot hjälp. 

Jag kanske säger så här – du vet dom har byggt ett jättefint boende där ute i 
… jättefina lägenheter och där är en ledig tror jag. Den kan du åka och titta 
på om du vill. Ja så kan jag säga. 

Två av handläggarna beskriver det som att de försöker lägga undan sin 

myndighetsroll och behöver vara lite mer kringgående ämnet och taktisk i hur 

man framhåller sig själv och presenterar erbjudanden och menar att de annars kan 

få brukaren emot sig istället för att gå med på att ta emot hjälpen. 

Det är mycket som jag sa ett kringgående samtal för att dom ska ta emot 
erbjudandet. Jag tror också att man får ha lite kvinnlig list och gå ifrån den 
här kantiga myndighetspersonen. Man måste vara taktisk i sitt samtal känner 
jag, noga välja hur man lägger fram saker för annars kan man få dom emot 
sig och då är det kört. 

Å ena sidan kan det ses som att handläggarna använder sig av ett kommunikativt 

handlande då både handläggare och brukare är delaktiga i diskussionen om 

insatserna. Å andra sidan kan det  ses som en paternalistisk praktik genom att 

handläggarna använder olika strategier som att locka, använda kvinnlig list eller 

lirka för att uppnå systemets, i det här fallet kommunens, ålägganden att tillgodose 

brukarens hjälpbehov. I en intervju säger exempelvis en handläggare att hen 

presenterar insatsen så att det ska låta mer lockande än att ställa en rak fråga. En 

annan handläggare säger att hen använder sig av försäljningsknep för att få 

individen att ta emot hjälp. Henriksen och Vetlesen (2013) beskriver att de aktörer 

som interagerar i ett kommunikativt handlande försöker hitta gemensamma 

normer för att komma till ett gemensamt beslut. Det betyder även att deltagarna 

bör ha ömsesidiga övertygelser som binder dem samman för att de ska komma till 

samförstånd. I och med de strategier som handläggarna använder tolkar vi det som 

att brukaren inte har samma övertygelse som handläggaren då handläggarna anser 

sig behöva lirka för att få brukaren att acceptera insatsen. I empirin kan det ses 
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genom att två av handläggarna lägger ifrån sig sin myndighetsroll och lite mer 

kringgående presenterar erbjudande insatser eller som någon sa ”man måste vara 

taktisk i sitt samtal… annars är det kört”. Det går inte att försöka påverka någon 

genom exempelvis belöning eller hot säger Habermas (1988) då är det ett resultat 

av någon annans yttre påverkan på individen och inte i samförstånd med den 

andre deltagaren. För att få samförstånd säger handläggarna att de är noga med att 

inte gå över i en övertalningsfas med brukaren, utan att de ska hålla sig till 

motiveringssamtal. Man skulle kunna säga att systemet interagerar med 

livsvärlden genom att biståndshandläggaren å ena sidan ska se till att brukaren ges 

möjlighet att uttrycka sina önskningar (självbestämmanderätten) och få de insatser 

hen önskar (eller inte önskar) och å andra sidan genom ett strategiskt 

motivationsarbete framföra dem på ett sätt som inte går över brukarens huvud. Vi 

tolkar det som att det kan vara en svår balansgång för handläggarna att tillgodose 

demenssjukas hjälpbehov och självbestämmanderätt när denne inte kan framföra 

sina åsikter eller önskningar. Om handläggarna väljer se till hjälpbehovet före 

självbestämmanderätten kan det vara för att brukaren inte ska fara illa men 

samtidigt finns en risk för att ett sådant handlande verkar utefter en paternalistisk 

praktik.  

Motiverings- och relationsarbete  
Vi kan se att motiveringsarbete är en viktig uppgift för biståndshandläggarna i 

arbetet med demenssjuka personer. Samtliga handläggare beskriver 

motiveringssamtal som deras främsta redskap för att få in insatser. De säger också 

att det handlar mycket om att prova och lirka, att alla individer är olika och 

fungerar olika och att de provar sig fram för att se vad som kan fungera för den 

aktuella brukaren. De säger att det som skiljer sig mycket från arbetet med 

brukare som inte har en kognitiv svikt är att med en person utan kognitiv svikt så 

kan de fråga om den exempelvis vill ha matdistribution, hur många dagar i veckan 

de vill ha det och så vidare. I arbetet med demenssjuka personer menar de att det 

kan vara svårt för den demenssjuka att förstå vad det innebär samt att en del av 

dem inte har språket för att kunna förmedla sina önskningar och åsikter. 

Handläggarna säger att de får prova med olika insatser för att sedan se vilka som 

fungerar eller inte fungerar. 
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Vi provar att leverera matdistribution så får jag se om hon tar emot det, kan 
vi då se att hon äter upp det och var glad över det så får vi tolka det som att 
hon vill ha matdistribution. Om hon däremot hade slängt maten i väggen så 
får vi kanske tolka det som att hon inte vill ha det. 

Då demenssjuka personer, beroende på sjukdomens framskridande, kan ha en 

kognitiv svikt och därmed svårt att förstå samt ha språksvårigheter eller ett 

uteblivet verbalt språk är det av vikt att biståndshandläggaren är medveten om 

personens begränsningar. För att få en förståelseprocess behöver alltså 

handläggaren kunna uttrycka sig på ett så enkelt sätt att den demenssjuka 

personen kan förstå samt kunna läsa av brukarens reaktioner om verbalt språk 

saknas. Flera av handläggarna tar upp att samtalet är mycket viktigt i 

motiveringsarbetet, att ta sig tid för personen och skapa en relation för att 

brukaren ska känna sig trygg. På så sätt kan handläggaren få brukaren att lita på 

hen och därmed acceptera olika insatser som de erbjuder. Samtliga handläggare 

säger att bemötandet är bland det viktigaste och att de med ett bra bemötande kan 

komma långt. Det är bland annat i mötet med demenssjuka som de anser det 

viktigt att kunna läsa av personen för att se när man kan gå rakt på sak eller när 

man behöver backa och avväpna samtalet genom att exempelvis börja prata om 

brukarens barndom, hennes hem eller något annat som intresserar henne. 

 

Handläggarnas motiveringssamtal med brukarna kan förstås genom Habermas 

(1988) resonemang om att alla som handlar kommunikativt använder en ”talets 

giltighetsbas”. Han menar att det krävs av deltagare som ingår i en 

förståelseprocess att talaren måste hitta ett gemensamt, förståeligt uttryck så att 

talare och lyssnare kan förstå varandra. Det skulle i vår studie betyda att 

handläggaren använder ett enkelt språk som brukaren förstår men att det kan vara 

svårt om den demenssjuka personen saknar ett verbalt språk.  Med återkommande 

samtal där handläggaren provar och lirkar kan handläggarna få brukaren att ta 

emot insatser. Problem i ärendehantering med demenssjuka kan uppstå som vi 

nyss beskrev då brukaren inte förstår vad handläggarens erbjudna insatser som 

matdistribution innebär eller inte själv kan förmedla sina önskningar och åsikter. 

Denna oförståelse kan resultera i uteblivna nödvändiga insatser som till exempel 

kan leda till att brukaren blir undernärd. Det kommunikativa handlandet som 

Habermas (1988) förespråkar i sin diskursetik har rubbats när handläggare och 
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brukare har svårigheter att komma till samförstånd genom att brukaren inte förstår 

vad handläggaren menar. Handläggarna i vår studie poängterade vikten att ett gott 

bemötande och att kunna läsa av personen för att komma till samförstånd och vi 

ser det som en strategi för att handläggarna ska få in nödvändiga insatser till 

brukarna.  Det samma kan ses i studien av Corvol et al. (2012) där vägran att ta 

emot omsorg var en av de konflikter som kunde uppstå i ärendehanteringen där 

självbestämmandet prioriterades högt. Det var när det var fara för individens liv 

som självbestämmandet fick stå åt sidan. Vi kan också konstatera att handläggarna 

i vår studie liksom den som Corvol et al. (2012) genomförde, handlade det om att 

samarbeta med individen för att sedan kunna forcera och manipulera. Skillnaden i 

vår studie jämfört med den som Corvol et al. (2012) utförde kanske är att 

handläggarna inte ansåg sig manipulera brukaren. Något som överensstämmer i 

studierna är att handläggarna kunde känna ett dilemma hur långt de kunde driva 

på men att de gjorde det i så fall för individens bästa. Här kan vi se problem med 

att komma till ett samförstånd med den demenssjuka brukaren då handläggaren 

oavsett upprepade motivationssamtal inte blir förstådd på grund av brukarens 

kognitiva svikt.  Ett kommunikativt handlande som rubbas kan enligt Habermas 

(1988) övergå till ett strategiskt handlande där handläggaren väljer en insats som 

hen anser som det bästa för brukaren. Vi tolkar att det strategiska handlandet då 

kan övergå från en diskursetisk till paternalistisk praktik där brukarens 

självbestämmanderätt får stå åt sidan framför dennes hjälpbehov.   

Dilemman  

Anhöriga 
Under intervjuerna kommer anhöriga på tal flera gånger hos alla handläggarna 

och vi kan förstå att anhöriga är en stor del av deras arbete, något som kan vara 

positivt men också problematiskt enligt handläggarna. Det positiva som de 

framhäver med anhöriga är att de kan vara till stor hjälp och speciellt i ärenden 

med demenssjuka brukare. Det kan vara genom att de anhöriga känner brukaren 

och vet hur den var som person innan sin demenssjukdom samt att de kan vara en 

stor hjälp i motiveringsarbetet med att få brukaren att ta emot hjälp. Det 

problematiska som de nämner är att anhöriga inte alltid är insatta i 

självbestämmanderätten eller att de vill bestämma över sina anhöriga och ta beslut 

åt dem. När vi frågar handläggarna hur de hanterar anhöriga som vill ta över 
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svarar alla att de informerar om självbestämmanderätten och att de inte tar emot 

ansökningar från anhöriga. Två av handläggarna säger att det ibland kan vara 

svårt för den enskilde att uttrycka sin vilja framför anhöriga men att de då 

försöker att prata med brukaren enskilt och eventuellt boka in hembesök utan 

anhöriga. 

Ibland kan det vara så att anhöriga vill lägga sig i och där tycker jag att 
man har en viktig roll som handläggare, för vi handlägger ju faktiskt den 
enskildes ärende och inte anhöriga så där tycker jag att man får vara noga 
med att sätta dom gränserna – vad vill den enskilde själv? 

I McDonalds (2010) studie framkom det att demenssjuka brukares 

självbestämmanderätt kunde fråntas då anhöriga ibland ville ta beslut åt dem. 

Resultatet i studien visar att biståndshandläggare i viss mån har kunnat använda 

sig av lagändringen som innebär att handläggarna med tester (MCA) ska mäta den 

demenssjukas kapacitet till att ta egna beslut. Testet som visade att de äldre 

demenssjuka i vissa fall har kapacitet till att ta egna beslut där anhöriga har velat 

ta ifrån den demenssjuka sin beslutanderätt har gett ökat självbestämmande åt den 

demenssjuka personen (McDonald 2010). 

 

Trots att handläggarna i vår studie kunde se en problematik med anhöriga 

uttrycker de också en förståelse för att det kan vara svårt att vara anhörig till en 

demenssjuk person och de menar att de flesta anhöriga bara vill den enskildes 

bästa. Tre av handläggarna säger att de ibland måste arbeta med motivationsarbete 

även hos de anhöriga. De menar då oftast där det är ett par och där den ena parten 

vårdar den andra som kan ha svårt att släppa taget eller ta emot hjälp utifrån. En 

av handläggarna beskriver det som att hen fungerar som kurator emellanåt då 

anhöriga behöver prata av sig och få lite tips och råd hur de ska hantera 

situationen. Vederbörande säger att det då är mycket viktigt att lyssna och förstå 

den anhörigas situation, att det inte är lätt när man kanske har levt ett helt liv 

tillsammans och tagit hand om varandra till att sedan låta någon annan komma in 

och ta över vården. De säger också att det i kontakter eller situationer med par är 

viktigt att ha koll på dem då det kan förekomma våld från både vårdaren och den 

demenssjuka personen. 
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I vår studie kan vi förstå handläggarnas resonemang om att det är den enskilde 

och inte den anhörige som bestämmer över den demenssjuka personens liv utifrån 

Habermas diskursetik. Om handläggarna skulle lyssna på de anhöriga utan att ta 

hänsyn till den demenssjuka personen kan det ses som att handläggarna arbetar 

utefter en paternalistisk praktik, det vill säga att de vill den demenssjukas väl men 

inte tar hänsyn till dennes självbestämmanderätt. Dilemmat som handläggarna i 

vår studie hade att handskas med var när de å ena sidan behövde information från 

den anhörige om den demenssjuka och å andra sidan problematiken med att den 

anhörige inte var insatt i självbestämmanderätten, något som visade sig genom att 

de ville bestämma över huvudet på den demenssjuka. I Wolfs et al. (2010) studie 

visade det sig att demenssjuka patienter och deras informella vårdgivare, 

exempelvis anhöriga, bör få regelbunden rådgivning av handläggare och en tydlig 

överblick över vilka olika insatser som finns att tillgå. Kunskapen menar 

författarna är viktig för att undvika situationer där behovet av vård och stöd har 

blivit en akut nödvändighet. 

Etiska dilemman (”det är svårt”) 

Då vi frågar om etiska dilemman i ärendehanteringen med demenssjuka personer 

kan vi se ett återkommande svar från handläggarna, det är att anhöriga trycker på 

och vill ta beslut över huvudet på sina anhöriga. De menar att de anhöriga vill sina 

anhörigas bästa och ofta är oroliga över sin demenssjuka släkting men då måste 

handläggarna informera om att de inte får ta beslut över den enskildes huvud. Två 

handläggare känner att det kan vara ett etiskt dilemma när de presenterar insatser 

på ett positivt sätt och inte direkt frågar individen en rak fråga eller riktigt säger 

sanningen. En av dem kan ibland känna att det känns som hen lurar brukaren men 

att det då är för den enskildes bästa och att det är för att det ska bli ett bra resultat i 

slutändan. Då handläggaren känner att hen kanske lurar brukaren tolkar vi det som 

att det inte finns något samförstånd dem emellan. Då samförstånd, ärlighet och 

öppenhet enligt Habermas är förutsättningar för ett kommunikativt handlande ser 

vi det som en viss grad av paternalism även om handläggaren vill den enskildes 

bästa. Ett annat etiskt dilemma som två handläggare tar upp är när det kommer till 

par som bor ihop där den demenssjuke inte vill flytta från sitt hem men där den 

anhöriga inte längre klarar av att vårda sin partner. Handläggarna tar också upp att 
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det finns situationer där det kan förekomma våld och menar att det är svårt för 

dem hur de ska hantera det. 

Det är ju bådas hem givetvis och den dementa har lika stor rätt att bo kvar i 
huset eller lägenheten som den som inte är dement, det är hans hem också 
och då kan det kännas svårt. Ska han behöva flytta från sitt hem? Det kan 
jag tycka är ett etiskt dilemma. 

En annan handläggare uttrycker att det kan vara ett etiskt dilemma med att endast 

motivera brukaren till att ta emot hjälp men inte gå över till att övertala denne till 

att ta emot hjälp och menar att gränsen där emellan kan vara mycket fin. 

 

Vi tolkar det som att biståndshandläggarna tillämpar det strategiska handlandet 

där de ser det nödvändigt, det kan exempelvis vara en situation där våld 

förekommer. Handläggaren kan då göra egna tolkningar som att brukaren eller 

dennes partner behöver komma in på ett särskilt boende för att den som blir utsatt 

för våld i en relation ska få ett värdigt liv. Om det förekommer våld ska 

handläggarna som myndighetsperson även värna om den utsattas säkerhet då de är 

den förlängda armen när det gäller att upprätta de mänskliga rättigheterna och att 

ge brukaren ett så värdigt liv som möjligt. 

Tvång 
Vid intervjutillfällena så berättar vi om lagförslaget Regler för skydd och 

rättssäkerhet för personer med demenssjukdom (2006) gällande tvångsvård för 

personer med en demenssjukdom och frågade om biståndshandläggarna kände till 

lagförslaget samt hur de ställde sig till frågan om att införa en 

tvångsvårdslagstiftning gällande demenssjuka personer. En av handläggarna hade 

kännedom om lagförslaget och hos två var det oklart om de kände till det. 

Samtliga hade vetskap om den lag som kom och förbjöd tvångsinsatser på 

särskilda boenden och att det är lagstiftat att det inte får förekomma åtgärder som 

kodlås, brickbord etc. på särskilda boenden i syfte att frihetsberöva en person eller 

begränsa dennes rörelsefrihet. Tre av handläggarna skulle kunna se hur en 

tvångslag skulle vara till hjälp i ärenden där det är fara för liv eller egendom. En 

av dem uttrycker sig följande. 
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Visst det kan vara både för- och nackdelar med att ha en tvångslag när det 
gäller dom som är demenssjuka. Men är det bara för den enskildes bästa så 
tror jag nog att den kan vara till nytta för många, de som inte själva kan 
fatta ett beslut eller inser att det är farligt för dom. 

Den här handläggaren menar dock att hen aldrig har känt sig vara i behov av en 

sådan tvångslag i sitt arbete med demenssjuka personer. Handläggaren menar 

istället att det handlar mycket om ett motivationsarbete och att hen känner 

brukaren och dess anhöriga väl och då vet när det är dags för nästa steg som att 

exempelvis flytta till ett särskilt boende. Genom en längre kontakt med brukaren 

och dess anhöriga har de försökt hitta gemensamma normer och prioriteringar där 

brukaren kan lita på handläggaren och accepterar förslag om att ta nästa steg i 

ärendet. Här tolkar vi som att handläggaren försöker påverka brukaren och dess 

anhöriga för att skydda och tillgodose hjälpbehovet hos brukaren. Enda 

anledningen till att de tre handläggarna kunde tänka sig att arbeta efter en 

paternalistisk praktik tolkar vi som när det var fara för liv och egendom. Den 

andra handläggaren som kunde tänka sig en tvångslag ansåg mer att det var 

behövligt med tvångsinsatser på särskilda boenden, att man där till exempel skulle 

kunna få ha låsta dörrar för att kunna garantera deras säkerhet. Vederbörande 

säger att det är mycket svårt att tänka sig om det är bra eller dåligt med en 

tvångsvårdslagstiftning. När vi frågar om hen har haft något ärende där det hade 

funnits behov av sådan lagstiftning blir svaret att det har funnits det men att det då 

har varit fara för den enskildes liv. Den tredje säger att man kanske tillfälligt 

skulle kunna gå in med en tvångslag om det är en person som är väldigt långt 

gången i sin demenssjukdom och är en fara för sig själv men säger samtidigt att vi 

måste vara rädda om människans självbestämmanderätt. Av de fem övriga 

handläggarna anser två av dem att det hade underlättat deras arbete men är starkt 

emot det. Tre av dessa uttrycker ett starkt motstånd emot tvångslagar, två av dem 

uttrycker sig följande. 

Tvång är jag väldigt starkt emot. Jag tror inte att det blir en bra vård och 
omsorg, en person som blir tvingad, kränkt, inträngd i ett hörn, den 
personen tror jag mår jättedåligt. 

Moraliskt sett kan jag inte se en tvångslag, jag känner att det skulle gå 
väldigt mycket emot allt som man står för som socialarbetare. Jag tror det 
finns andra vägar. Självbestämmanderätten är en av armpelarna. 



36	
	

Två av handläggarna menar att de har nödrättslagen (SFS 1962:700, 24 kap 4§) att 

ta till om det skulle finnas behov men att de själva aldrig använt sig utav den. Tre 

av dem nämner att det även finns lagen om psykiatrisk tvångsvård och att läkaren 

i så fall får ta det beslutet. Överlag är alla handläggare emot eller tveksamma till 

tvångsvård och säger att de har andra strategier för att värna om brukarens bästa. I 

diskursetiken är människans självbestämmanderätt en grundprincip (Henriksen & 

Vetlesen 2013). Vi kan se att biståndshandläggarna värnar om de demenssjukas 

självbestämmanderätt och vill arbeta efter en diskursetisk praktik genom ett 

kommunikativt handlande för att undgå paternalism med tvångslag. I studien av 

Corvol et al. (2012) framkommer det att biståndshandläggare har fått överge den 

demenssjukas självbestämmanderätt då det varit fara för individens liv. Även i 

McDonalds (2010) studie visar det sig att biståndshandläggare inte alltid har 

kunnat använda sig av testet för att öka demenssjukas självbestämmande utan har 

fått lämna det för en riskanalys vid fara för liv. Handläggarna i dessa studier har 

fått överge en diskursetisk praktik och övergått till ett mer paternalistiskt sätt att 

arbeta då det har varit fara för brukarnas liv. I situationer med tvångsvård uppstår 

en maktsituation där systemet invaderar brukarens livsvärld, och där Habermas 

skulle mena att det är av stor vikt att systemet legitimerar handlingen för att inte 

förlora människors förtroende för systemet. För att få systemet att lyckas med att 

legitimera tvångsvård krävs ett kommunikativt handlande mellan systemet och 

livsvärlden enligt Habermas (Carleheden 1996). Utifrån vår empiri kan vi se att de 

handläggare vi har intervjuat delvis inte har behövt överge den demenssjukas 

självbestämmanderätt och en diskursetisk praktik för att uppfylla sitt arbete med 

att ge skydd och hjälp vid behov utifrån socialtjänstlagen. Det kan vi se genom att 

samtliga handläggare var väl insatta i självbestämmanderätten och att de 

upprepade gånger förde samtal med brukarna, istället för att direkt gå över i en 

övertalningsfas.  Dilemman kunde emellertid uppstå när handläggarna inte kunde 

komma i samförstånd med den demenssjuka brukaren på grund av dennes 

kognitiva svikt och svårigheter att förstå vad handläggaren menade med en insats. 

Där tolkar vi det som att de fick använda sig av en mer paternalistisk praktik med  

strategiskt handlande då det var fara för brukarens liv och egendom.  
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Olika förståelse och kunskaper i organisationen 
Samtliga biståndshandläggare anser att det finns förståelse hos chefer och 

handläggarkollegor om eventuella dilemman som kan uppstå i ärendehanteringen 

av demenssjuka personer. Flertalet säger att de tar hjälp av sina kollegor och även 

närmsta chef när de upplever det problematiskt. 

Demenssköterskorna 

I alla intervjuer så tar alla handläggare upp de demenssköterskor som de har ett 

samarbete med. Demenssköterskorna är sjuksköterskor som är specialistutbildade 

på demenssjukdomar och som kommunen använder sig utav för att utreda om en 

person har en demenssjukdom. Ibland är det demenssköterskorna som kontaktar 

biståndshandläggarna då de har varit i kontakt med en person som de anser är i 

behov utav insatser och ibland är det biståndshandläggarna som först kommer i 

kontakt med brukaren och sedan kopplar in demenssköterskan för att påbörja en 

utredning. Vi förstår att demenssköterskorna och handläggarna har ett nära 

samarbete och samtliga som vi intervjuar är mycket tacksamma för den hjälp som 

demenssköterskorna kan bidra med. Handläggarna säger att demenssköterskorna 

är mycket duktiga i sitt bemötande av demenssjuka personer och att de ibland gör 

hembesök tillsammans och ibland tar hjälp av dem om det är en individ som inte 

vill ta emot hjälp. 

Utveckla vården 

Vi frågar om biståndshandläggarna skulle vilja se någon förändring i arbetet med 

demenssjuka personer. Två av handläggarna är mycket nöjda med hur de och 

kommunen arbetar med demenssjuka personer och kan inte se att det skulle 

behövas någon förändring. Två handläggare anser att det skulle behövas fler 

demensboenden och träffpunkter för yngre personer med demenssjukdomar, de 

som är i åldrarna mellan cirka 50 och 70. De menar att utbudet som finns är 

anpassat för äldre personer och att de yngre kan ha svårt att relatera till de äldre. 

En handläggare skulle vilja se en utökning utav demenssköterskor och en annan 

skulle vilja ha mer tid för hembesök hos brukare med demenssjukdomar för att 

kunna skapa en relation och trygghet hos brukaren. En annan handläggare anser 

att man kan utveckla motivationsarbetet samt använda sig mer utav 

välfärdsteknologi så att de äldre kan bo hemma längre. Tre av handläggarna hade 

gärna sett en mer kvalitativ hemtjänst som bland annat har specialutbildad 
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personal på demenssjukdomar och där man på bästa sätt bemöter och motiverar 

personer med demenssjukdomar. 

Jag hade gärna sett en mer kvalitativ hemtjänst, för att bemöta en dement 
person ställer stora krav. Och det är väl kanske inte alltid som 
hemtjänstpersonalen har den kunskapen om hur man bemöter en person med 
demenssjukdom. 

Det här citatet visar på att det kan vara svårt att få en fungerande förståelseprocess 

med en demenssjuk person då förståelseprocessen som enligt Habermas (1988) 

bygger på att uttrycka sig förståeligt och att uppnå en inbördes förståelse. 

Handläggarna är mycket positiva till demenssköterskorna och deras arbete med 

demenssjuka personer, de säger att de kan ta hjälp av dem i motiveringsarbetet. Vi 

kan anta att dessa demenssköterskor som har utbildning i demenssjukdomar och 

bemötande av demenssjuka personer kan ha lättare att upprätthålla ett 

kommunikativt handlande med en förståelseprocess i och med deras utbildning i 

bemötande. En kvalitativ hemtjänst som har utbildad personal i demenssjukdomar 

och bemötande av demenssjuka personer skulle eventuellt ha mer redskap för att 

göra sig förstådda hos den demenssjuka personen och därmed få en fungerande 

förståelseprocess och uppnå ett kommunikativt handlande, på det sättet som 

demenssköterskorna tycks uppnå. Både i Caspi (2014) och Helgesens (2010) 

studier visar det sig att engagemang, intresse, respekt och kunskap om 

demenssjukvård från vårdande personal är faktorer som bidrar till att demenssjuka 

brukare ökar sin delaktighet om beslut kring sin vård samt minskar tristess och 

utåtagerande beteende. Dessa faktorer ingår i förståelseprocessen och visar att 

diskursetiken med det kommunikativa handlandet ger positiva resultat. 

Kunskap och kompetens 

Vi frågar handläggarna vad de anser är viktig kunskap eller kompetens att ha som 

biståndshandläggare i arbetet med demenssjuka personer och samtliga 

handläggare anser att det är viktigt att ha kunskap om demenssjukdomar. De 

menar att det finns olika sorters demenssjukdomar och att de uttrycker sig på olika 

sätt som till exempel att personer med en framlobsdemens kan vara utåtagerande 

samt att vissa saknar språket och en kognitiv förmåga. Österholm, Taghizadeh 

Larsson och Olaisons (2015) skriver i sin artikel att dilemmat med demenssjukas 

självbestämmanderätt och inflytande främst handlar om deras kognitiva och 
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kommunikativa svårigheter och att det oftast är på grund av det som demenssjuka 

brukare förlorar sitt inflytande. Habermas (1988) menar att om 

förståelseprocessen inte fungerar kan aktören få gå över i strategiskt handlande 

och ta beslut efter vad som anses bäst, att handläggaren exempelvis tar beslut efter 

vad de ser för behov hos brukaren. Ifrån intervjuerna kan vi se att handläggarna är 

mycket måna om att skapa kontakt med brukaren. Det gör de genom att arbeta 

med motiveringssamtal för att på så sätt få fram brukarens åsikter och att de ska 

gå med på att ta emot insatser. Vi tolkar detta som ett kommunikativt handlande 

med en förståelseprocess och att de i och med det inte behöver överge 

diskursetiken för att övergå till ett strategiskt handlande där brukarens inflytande 

förloras.  Samtliga handläggare är eniga om att ha en bra människokännedom och 

ett bra bemötande är bland det viktigaste och menar att med ett bra bemötande kan 

man komma långt i arbetet med demenssjuka personer. 

Slutsats 
Vårt syfte med studien var att förstå hur biståndshandläggare i en äldreförvaltning 

hanterar äldre demenssjukas självbestämmanderätt och hjälpbehov och våra 

frågeställningar var: Vilka etiska dilemman har biståndshandläggare att handskas 

med i arbetet med demenssjuka brukare? och Hur kommunicerar 

biståndshandläggare med demenssjuka brukare för att tillgodose deras 

hjälpbehov utan att begränsa deras frihet och självbestämmanderätt? Utifrån 

resultatet och analysen kan vi se att de främsta dilemman biståndshandläggarna 

möter i arbetet med demenssjuka brukare är ovilja till att ta emot hjälp, oförståelse 

om självbestämmanderätten hos anhöriga och övriga professioner samt när 

anhöriga vill ta beslut åt brukaren. Resultatet visar att biståndshandläggarna är väl 

insatta i socialtjänstlagen och demenssjukas rätt till självbestämmande och 

inflytande. Några faktorer som biståndshandläggarna ansåg betydelsefulla vid 

ärendehantering av demenssjuka brukare var bland annat att ha en 

socionomexamen och att ha kunskaper i socialtjänstlagen. 

 

Den strävan som vi såg att biståndshandläggarna hade i vår studie, att ge brukarna 

integritet, trygghet och valfrihet i sina liv trots brukarnas demenssjukdomar tolkar 

vi som att de vill arbeta efter en diskursetisk praktik där den enskilde brukaren ges 

rätt att bestämma över sitt liv. Anhöriga och övriga professioner inom 
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äldreomsorgen som inte har de juridiska kunskaperna förstod därför inte alltid 

varför biståndshandläggarna inte ingrep när de tyckte att brukaren for illa. I 

Taghizadeh Larsson och Österholms (2014) studie kan vi se lagar som har 

tillkommit för att utöka demenssjukas självbestämmande, författarna skriver dock 

i sin studie att diskursiva och formella lagändringar inte alltid är lätta att översätta 

i praktiken. Det är något som vi tycker skiljer sig från vårt resultat genom att 

handläggarna uttrycker att de inte tycker att det är något större problem med 

demenssjukas självbestämmanderätt i deras arbete utan att de tillämpar 

självbestämmanderätten utifrån de lagar som finns. Genom en långgående process 

med motiveringsarbete där de arbetar med ett kommunikativt handlande kan de 

tillämpa en diskursetisk praktik där brukaren och handläggaren genom 

diskussioner gemensamt kommer fram till en lösning och att självbestämmandet 

behålls. Dilemman som uppstod var när handläggaren och den demenssjuka 

brukaren inte kunde komma till samförstånd. Det var i lägen där det var fara för 

liv och egendom som handläggarna fått gå över till ett strategiskt handlande och 

en mer paternalistisk praktik. 

 

De flesta handläggare var starkt emot en tvångslag trots att de kunde se ett 

dilemma med personer som hade ett stort hjälpbehov och där det fanns ovilja till 

att ta emot hjälp. Handläggarna var noga med att försöka upprätthålla 

självbestämmanderätten hos de demenssjuka brukarna genom upprepade försök 

med motiveringsarbete och kunde även ta hjälp av demenssköterskor som de 

ansåg var mycket duktiga i bemötandet med demenssjuka brukare. Vi kan se att 

handläggarna kan behöva anstränga sig mer för att få en fungerande 

förståelseprocess än vad de behöver med en brukare som inte har en 

demenssjukdom då demenssjuka personers språk och kognitiva förmåga ofta är 

försämrad. Då dilemmat med anhöriga som ville bestämma över sina anhöriga 

uppstod kan vi se att handläggarna även här använder sig av Habermas 

diskursetiska praktik. Det gjorde de genom att använda sig av det kommunikativa 

handlandet där de med en förståelseprocess förklarar systemets lagar och regler 

vilka handläggarna måste förhålla sig till samt att de även lyssnar och bekräftar 

anhörigas eventuella oro. Vid några tillfällen tolkar vi det som att handläggarna 

använder sig av strategiskt handlande och paternalistisk praktik istället för en 

diskursetisk praktik. Slutligen kan vi se att handläggarna gärna vill utöka den 
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diskursetiska praktiken till att den ska användas även ute i verksamheterna med en 

kvalitativ hemtjänst. 

Diskussion 
Utifrån resultatet kan vi se att biståndshandläggarna ser brukarens 

självbestämmanderätt som en grundbult i deras arbete med biståndshandläggning. 

I ett av citaten uttrycker sig en av handläggarna att en tvångslag skulle gå emot 

allting som man står för som socialarbetare. Vad är det då som en socialarbetare 

står för? Vi skulle kunna se det som självbestämmande och frivillighet men hur är 

det då för socialarbetare som arbetar utefter tvångslagar som lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa 

fall (LVM), vad anser dessa lagar att en socialarbetare står för? I vår utbildning på 

socionomprogrammet läggs det stor vikt på individens självbestämmanderätt och 

inflytande över sitt liv. Vi reflekterar över vår egen syn på socialarbetare och 

självbestämmande och blir medvetna om att vi personligen har präglats mycket av 

vår utbildning då vi efter tre års studier på socionomprogrammet ser människans 

självbestämmanderätt som en grundprincip i arbetet med människor. 

 

Hur skulle då biståndshandläggarna påverkas om lagförslaget på tvångsvård för 

demenssjuka personer gå igenom och bli lagstadgat? I intervjuerna säger de flesta 

av handläggarna att de är emot tvång och att de skulle ha svårt för en tvångslag ur 

moralisk synpunkt och de är mycket måna om varje människas rätt till 

självbestämmande. För att kunna utföra sitt arbete och följa systemets lagar skulle 

de då behöva gå emot sin livsvärld och ta beslut som går emot deras principer om 

vad som är etiskt riktigt, något som skulle kunna bli en personlig svårighet för 

handläggarna. Å andra sidan säger handläggarna att en tvångslag skulle underlätta 

deras arbete en del och det kan vi förstå, då de inte skulle behöva lägga lika 

mycket tid och energi på det kommunikativa handlandet med motiveringsarbete. 

Frågan är om handläggarna vid en eventuell tvångslag skulle överge den 

diskursetiska praktiken mer och mer om de har tillgång till en mer paternalistisk 

praktik, att det tidskrävande kommunikativa handlandet skulle få stå tillbaka om 

en tvångslag skulle införas?  
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Efter att ha tagit del av biståndshandläggarnas tankar kring arbetet med äldre 

demenssjuka brukare förstår vi att det krävs mycket arbete gällande bemötande 

och motivationsarbete med denna grupp av brukare och att få till en 

förståelseprocess och ett samförstånd mellan dem och brukaren. I studien kunde vi 

se att biståndshandläggarna var mycket insatta och måna om att arbeta efter 

socialtjänstlagens frivillighet och självbestämmande medan övriga professioner 

som hemtjänst och distriktssköterskor var mindre insatta i 

självbestämmanderätten, de tyckte att biståndshandläggarna borde agera mer när 

de såg hjälpbehov hos brukarna. Då engagemang kring demenssjuka personer och 

tidiga insatser i tidigare stadier av demens har visat på en positiv effekt för 

demenssjukas välmående enligt tidigare forskning (Caspi 2014) ser vi att det finns 

ett behov av att diskutera kring detta ämne.  I vår empiri ser vi det exempelvis 

genom att handläggare och hemtjänstpersonal/distriktssköterskor arbetar utifrån 

olika lagar och att de arbetar för brukarens bästa utifrån olika perspektiv, socialt 

eller hälsomässigt. Genom tvärprofessionella möten med information och öppna 

diskussioner skulle en större tydlighet i vad andra professioner har att förhålla sig 

till i sin yrkesroll kunna uppvisas och därmed större förståelse för varandras 

yrkesroller vilket i längden kan gynna den enskilde brukaren. 

 

I arbetet med demenssjuka personer ingår det att kommunicera mycket med 

brukarnas anhöriga. I både vår studie och tidigare forskning (Wolfs et al. 2010) 

framkommer det att handläggarna ofta måste informera anhöriga om bland annat 

socialtjänstlagen och dess innebörd samt vika insatser som finns att tillgå. Det 

ingår även att vara ett stöd för de anhöriga då de kan befinna sig i en utsatt och 

svår situation som anhörig till en person med demenssjukdom. Ett sätt att stötta 

anhöriga skulle kunna vara att kommunen anordnar informationsmöten och 

anhöriggrupper för anhöriga till demenssjuka personer. Där skulle de kunna få 

information om sjukdomen och dess innebörd och konsekvenser, tips och råd hur 

de kan hantera situationer med den demenssjuka samt information om olika 

insatser, hjälpmedel och vad socialtjänstlagen säger om frivillighet och 

självbestämmande. Med anhöriggrupper skulle anhöriga också kunna få stöd och 

råd från varandra. Då vi har förstått att kommunens demenssköterskor är mycket 

duktiga på demenssjukdomar och bemötande skulle de kunna vara de som håller i 

dessa informationsmöten och anhöriggrupper. Biståndshandläggarna skulle kunna 



43	
	

närvara och informera om sitt arbete, vilka insatser som finns att tillgå samt vilka 

ramar socialtjänstlagen går under. I McDonalds (2010) studie visade det sig att 

demenssjuka brukare ofta har kapacitet att fatta egna beslut vilket också gett dem 

ökat självbestämmande. Kanske det därför behövs nya rutiner där brukaren alltid 

garanteras ett eller flera enskilda samtal med biståndshandläggaren med 

möjligheter att uttrycka sig utan anhörigas närvaro? Enligt informanterna får 

brukarna ofta tillfällen att prata enskilt med handläggarna men enligt vår empiri 

finns det inte någon rutin som säger att de har rätt till det. 

 

Ökade kunskaper om demenssjukdomar inom olika professioner, mer förståelse 

hur det är att vara anhörig till personer som har en demenssjukdom är sannolikt en 

angelägen forskningsfråga då många i samhället arbetar med personer med 

demenssjukdomar eller har någon nära anhörig med demenssjukdom. Vår studie 

är relativt liten och undersöker endast hur biståndshandläggare hanterar 

demenssjukas självbestämmanderätt. Vi anser att det behövs större 

undersökningar samt forskning som undersöker hur de demenssjukas 

självbestämmande hanteras i verksamheterna som på särskilda boenden och inom 

hemtjänsten. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 
Tack för din medverkan!  
 
Vi är tacksamma för att du vill delta i vår studie, det gör vår C-uppsats möjlig att 
genomföra. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. 
                                            
Syftet med studien är att förstå hur biståndshandläggare i äldreförvaltningen hanterar 
äldre demenssjukas självbestämmanderätt och hjälpbehov. 
 
Vi anser att det är viktigt att studera kring ämnet då antalet som drabbas av en 
demenssjukdom ökar i Sverige, vi lever längre idag och risken för demens ökar med 
åldern. Därför önskar vi ta del av yrkesverksammas uppfattning av hur det är att hantera 
ärenden med äldre demenssjuka brukare. 
 
Intervjun kommer att ta cirka 45 minuter och spelas in med hjälp av våra mobiltelefoner 
för att vi ska kunna återge vad som sägs. Materialet, det vill säga intervjun, kommer 
endast att användas i studiesyfte därför kommer din identitet och dina svar att 
avidentifieras i uppsatsen. Det betyder också att allt råmaterial från inspelningen av 
intervjun kommer att raderas när vår studie och uppsats är färdig. 
 
Det är förstås frivilligt att delta. Någon av oss kommer att ringa om ett par dagar för att 
höra om du vill bli en av våra åtta informanter. Då berättar vi gärna mera om 
undersökningen. Arbetet görs under handledning. Om du är intresserad, skickar vi gärna 
ett exemplar till dig när uppsatsen är klar. Har du några frågor kring intervjun eller 
studien är du välkommen att kontakta oss. 
 
Carina och Annika, 
socionomstudenter på Linnéuniversitetet i Växjö 

 
 
Karlskrona, april 2016 
 
Carina Zad    Annika Andreasson 
cz222av@student.lnu.se   aa223ae@student.lnu.se 
xxx-xxx xx xx    xxx-xxx xx xx 
 
Handledare: 
Anna Piasecka  
anna.piasecka@lnu.se 
xxx-xxx xx xx  
 



	

Bilaga 2 Intervjuguide 

Allmänna frågor 
Hur länge har du jobbat som biståndshandläggare? Hur länge just här? 

Vilka arbetsuppgifter har du? 

Hur ser din målgrupp ut? 

Ärendehantering, självbestämmanderätten/hjälpbehovet 
Hur stor andel av ärendehanteringen handlar om äldre brukare med 

demenssjukdomar? 

Kan du berätta hur brukare med en demenssjukdom påverkar sitt ärende? (Kan du 

ge något exempel på ”ett bra ärende” där du tycker att den demenssjuka brukaren 

har medverkat och påverkat ärendet?) 

Ser du några problem eller svårigheter med självbestämmanderätten hos äldre 

demenssjuka brukare? Berätta på vilket sätt? 

Hur undviker du problemen? Vilka strategier använder du? (gå runt lagen). 

Upplever du att det finns några etiska dilemman i ärendehanteringen? 

(Exempelvis flytt till särskilt boende, inlåsning, användning av bälte eller 

videoövervakning) 

Upplever du att anhöriga eller andra påverkar den demenssjukas ärende? 

Kan du berätta hur du hanterar ärenden där du ser att en person är i behov av mer 

hjälp/omsorg än han/hon vill ta emot. 

Skulle du vilja förändra arbetet med äldre demenssjuka brukare på något sätt? 

Hur?  

Har du hört talas om lagförslaget på tvångslag? Hur ser du på en eventuell 

tvångslag?  

Kompetens, organisation, dilemma 
Upplever du att det finns förståelse i organisationen för eventuella dilemman i 

ärendehanteringen? 

Vilken kunskap anser du är viktig att ha som biståndshandläggare i arbetet med 

äldre demenssjuka brukare? Etisk/juridisk/sociologisk? 

Övrigt 
Är det något annat som du har synpunkter på eller vill berätta? 


