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Abstract 
The study aims to describe and analyse how case managers reflect and act in the regards 

to self-determination when caring for residents with dementia diagnosis. Our main 

questions dealt with how the case managers handle the right to self-determination in 

relation to the residents’ relatives’ opinions when a person has dementia. 

To find answers to our questions, we interviewed seven care takers within elderly care 

in four different municipalitys in the Southern Sweden. We used qualitative interviews 

based on a semi-structured interview guide and two vignettes. The vignettes were based 

on two fictive narratives which both included persons with dementia but with different 

relatives and opinions. The purpose of the vignettes were to investigate whether there 

was different perceptions among the case managers in terms of consideration the 

residents’ self-determination in relation to their relatives. The results of the study were 

analyzed using Hasenfeld’s theory on Human service organizations, Lipsky’s street-

level bureaucracy and Strauss’ negotiation-perspective. We displayed similarities to 

previous research showing that the case managers work with the residents’ best interest 

in mind even though relatives can be very obstinate. Our main conclusions are that the 

interpretation of self-determination is fluidity according to the case managers is fluidity 

and the case managers at some occasions try to persuade the person with dementia to 

apply for care and welfare. Furthermore can the relatives of the person with dementia be 

both beneficial and disadvantageous depending of the relation between them.  
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1. Inledning 

Vårt intresse för att undersöka hur biståndshandläggare hanterar självbestämmande för 

personer med demensdiagnos med anhörigas roll i biståndshandläggningsprocessen 

väcktes när vi under våren 2016 såg ett reportage från SVT. I reportaget intervjuas 

Monika Sundström vars mamma lider av demens och inte klarar av att ta hand om sig 

själv. Sundströms mamma har bifallits plats på särskilt boende men vägrar ta emot 

platsen eller någon annan vård. I reportaget menar Sundström att hennes ilska uppstod 

från att modern inte förstod sitt vårdbehov och Sundström orkar inte vårda sin svårt 

sjuka moder och sa “Jag har varit arg, så länge. Men det finns ingen att vara arg på. För 

alla gör rätt och följer alla lagar” (2016). Trots att allt går rätt till kan anhöriga ändå 

känna sig maktlösa. Reportaget fick oss att reflektera över att det inte alltid är självklart 

för biståndshandläggare hur en ska hantera självbestämmande och vem en skall lyssna 

på om personen ifråga inte har förmågan att uttrycka sin egen vilja. 

1.1 Problembakgrund 

I Sverige finns idag uppskattningsvis mellan 110 000 och 170 000 personer som har en 

demenssjukdom. Som en effekt av en ökad livslängd och en större kunskap om 

demenssjukdomar kommer detta antal att öka kraftigt om ett tiotal år. Det innebär i sin 

tur att allt fler personer kommer få en demensdiagnos i ett tidigare skede av 

sjukdomsförloppet och därmed leva med en demenssjukdom under lång tid. Det faktum 

att allt fler personer diagnostiseras med demens utmanar både de social- och 

vårdpolitiska behoven, samtidigt som psykologiska och etiska frågor väcks som berör 

både personer med demenssjukdom och dess anhöriga (Hydén & Hellström, 2016, s. 

13). Det medför också större utmaningar för socialt arbete. Hur kan socionomer verka 

för att personer med demenssjukdom skall kunna leva och fungera i sitt hem 

tillsammans med anhöriga? Hur skall de kunna fortsätta vara en del av samhällslivet, ha 

makt över sitt eget liv och beslut som rör det? 

 

När ett behov av hjälp uppstår och man inte längre klarar av det mest grundläggande i 

vardagen inskränks rätten till självbestämmande. För att ändå försöka upprätthålla 

någon form av autonomi är det viktigt att äldre personer ges möjlighet att vara med och 

utforma sin vardag och omvårdnad (Hydén & Hellström, 2016, s. 13), vilket kan bli 

ytterligare problematiskt när det handlar om personer med demenssjukdom. För 
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omsorgstagare med demensdiagnos blir det allt svårare att på egen hand ta hand om sig 

själv och sitt hem och allt fler insatser krävs, både från anhöriga och samhället. Om 

personen i fråga inte äter mat eller kan sköta sin hygien kan det kan uppstå 

ohälsosamma konsekvenser. Många personer med demensdiagnos saknar 

insiktsförmåga om sitt eget sjukdomstillstånd (Fahlander et.al, 2009, s. 37). Det kan 

innebära en stor utsatthet att inte känna igen sina anhöriga eller sitt hem, att inte kunna 

uttrycka sig eller behöva hjälp med det mest personliga. Som demenssjuk kan du vara 

beroende av dina anhöriga eller vårdpersonalen. Även biståndshandläggare har på så 

sätt en betydelsefull roll under alla sjukdomsåren för personer med demens och deras 

anhöriga. I motsats till Sundströms historia i vår inledning visar en studie av Olaison 

et.al (2015, s. 621) att biståndsbeslut inte alltid utgår från omsorgstagarens önskan. Det 

finns olika arbetsmetoder som biståndshandläggare kan använda för att samla 

information gällande omsorgstagare. En del biståndshandläggare samlar endast 

information från omsorgstagarens anhöriga och meddelar omsorgstagaren först när 

beslut om insats blivit beviljad eller inte (ibid, s. 621). Forskning visar att även anhöriga 

förväntar sig att vara delaktiga i beslutsfattande om sin närståendes vård samt bli 

tillfrågade om sin egen situation (Weimand, 2012, s. 65).  

 

För att underlätta vardagen går det att ansöka hos kommunen om omsorgsinsatser från 

hemtjänsten eller särskilt boende för personer med demens (Dunér & Nordström, 2005, 

s. 7-8). Insatserna måste omsorgstagaren eller en representant för omsorgstagaren som 

god man eller överförmyndaren ansöka om. Omsorgstagaren bestämmer själv om hen 

vill ha de insatser biståndshandläggaren bifaller (ibid). Enligt 1kap 1§ 3st 

Socialtjänstlagen (2001:453) ska socialtjänstens verksamhet bygga på respekt för 

människors självbestämmanderätt och integritet. Socialtjänstlagen är utformad som en 

ramlag vilket skapar handlingsutrymme, då det inte står reglerat vad 

biståndshandläggaren har rätt att göra samtidigt som den inte tydligt säger vad hen inte 

får göra. Därmed blir det upp till var och en av biståndshandläggarna att värdera 

självbestämmande och integritet och vilket utrymme det ska ges i handläggnings-

processen. Dessutom är Socialtjänstlagen inte anpassad efter personer med 

demenssjukdom, vilket försvårar biståndshandläggarnas arbete. Biståndshandläggare i 

demensärenden har ett arbete som utgår från mänskliga möten vilket gör att de ofta 

ställs inför situationer där det inte finns självklara lösningar. Arbetet innebär många 

utmaningar och etiska dilemman. Det gör arbetet svårt att reglera och säga vad som är 
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rätt eller fel. I ett arbete som präglas av oförutsägbarhet efterfrågar biståndshandläggare 

riktlinjer och policys för att minska den beslutsvånda som finns. Dessa riktlinjer kan 

skilja sig från kommun till kommun (Dunér & Nordström, 2003, s.18-19). 

1.2 Problemformulering 

Det har gjorts några studier om biståndshandläggning för äldre med demens i svensk 

kontext (Dunér & Nordström, 2005; Lindelöf & Rönnebeck, 2007; Molin 2004). 

Forskningen tar upp bl.a. omsorgstagares rätt till självbestämmande och utmaningar 

som biståndshandläggare står inför vid bedömning av omsorgsinsatser (Smebye et.al, 

2016; Wilber, 2010). Dock har de inte belyst biståndshandläggares syn på anhörigas roll 

vid biståndshandläggning gällande personer med demenssjukdom. I en rapport från 

Äldrecentrum (2005) beskrivs arbetet som biståndshandläggare som fyllt av 

motsättningar då de ska arbeta efter lagen samtidigt som omsorgstagares 

självbestämmanderätt ska tillvaratas samt förväntningar från anhöriga (Norman & 

Schön, 2005, s.14-16). Förväntningar eller krav från anhöriga kan vara stora och kan 

exempelvis bottna i att anhöriga är oroliga över omsorgstagarens situation och vill att 

biståndshandläggaren ska lösa den (Andersson, 2004 s. 286).  

 

Arbetet som biståndshandläggare kan förstås utifrån begreppet frontlinjebyråkrat vilket 

enligt Lipsky (2010, s. 21) innebär att personen arbetar på uppdrag av politiker och för 

medborgarna utifrån sitt handlingsutrymme. Handlingsutrymmet styrs av tolkningar och 

förhållningssättet av regelverk och uppdragsbeskrivningen. Faktorer som ekonomiska 

krav eller tidsbrist kan ha effekt på biståndshandläggares handlingsutrymme (Lindelöf 

& Rönnebäck, 2007, s. 43-47). Biståndshandläggares arbetssituation präglas alltså av 

många utmaningar och handlingsutrymmet kan variera, vilket kompliceras ytterligare 

när det handlar om demensärenden. Socialtjänstlagen utgår från att personen som är i 

behov av stöd och insatser är kognitivt frisk och att den enskilde därmed ska vara 

delaktig i beslut gällande sitt liv. Denna utgångspunkt blir problematisk för 

biståndshandläggares yrkesutövning då den enskilde är i behov av hjälp samtidigt som 

insikten och förmågan att fatta självständiga beslut är nedsatt. Mot bakgrund av tidigare 

forskning går det att konstatera att biståndshandläggares arbete rymmer en stor 

komplexitet och många krav där tolkningen av lagen i relation till den specifika 

situationen och handläggningsprocessen inte är på förhand är given. Dessutom skall å 
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ena sidan hänsyn till anhörigas förväntningar och krav tas, å andra sidan till att den 

enskildes självbestämmanderätt tillvaratas. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka biståndshandläggares syn på anhörigas påverkan i 

biståndshandläggningsprocessen gällande personer med demensdiagnos för att 

därigenom fördjupa kunskapen om hur förutsättningarna för omsorgstagares 

självbestämmande skapas. 

 

Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

 Hur ser biståndshandläggare på möjligheterna för personer med demensdiagnos 

att använda sig av sitt självbestämmande? 

 Hur uppfattar biståndshandläggare anhörigas roll i 

biståndshandläggningsprocessen? 

 På vilket sätt drar biståndshandläggaren gränsen för inkludering eller 

exkludering av omsorgstagarens och anhörigas åsikter och inflytande? 

1.4 Disposition 

Vår uppsats är upplagd på följande vis: I avsnitt 2 kommer vi att presentera tidigare 

forskning som är tematiserad till ämnesområden som är relevanta för studien. I avsnitt 3 

redogör vi för vår teoretiska ansats som vi sedan i avsnitt 6 applicerar på vårt resultat. I 

avsnitt 4 redogör vi för våra metodologiska överväganden och tillvägagångssätt. 

Därefter följer en diskussion kring forskningsetiska överväganden i relation till studien i 

avsnitt 5. Avsnitt 6 innehåller förutom uppsatsens resultat även en analys, där vårt syfte 

och våra frågeställningar besvaras och analyseras genom tidigare forskning och våra 

valda teorier. En konklusion av våra viktigaste slutsatser avslutar avsnittet. Avsnitt 7 

rymmer en slutdiskussion där vi diskuterar våra resultat och förslag till framtida 

forskning inom området. För att stärka transparensen och reliabiliteten i vår studie har 

vi avslutningsvis bifogat intervjuguider och vinjetter i bilagor i slutet av uppsatsen. 

2. Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning som anknyter till denna studie. 

Forskningsgenomgången är tematiserad till ämnesområden som var återkommande och 
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lyftes fram i forskningen för hur biståndshandläggare arbetar med att upprätthålla 

personer med demensdiagnos självbestämmande. 

 

I vår uppsats undersöker vi brukardelaktighet för personer med demensdiagnos och vi 

har valt att använda begreppet “självbestämmande” gällande personer med 

demensdiagnos inflytande och makt. Forskarna Magnus Karlsson och Martin Börjesson 

(2011, s. 11) menar att olika begrepp ger olika implikationer i situationen de används. 

Vidare menar de (2011, s. 74) att brukarinflytande kan förklaras och åtskiljas på flera 

sätt, begreppet kan bland annat ha en kollektiv karaktär som betyder att “demokratin ska 

utvecklas” genom brukarinflytande eller vara individuellt inriktad genom termer som 

“självbestämmande” och “möjlighet att göra fria val”. Således har vi valt att använda 

oss av begreppet självbestämmande dels för att undersökningen sker på individnivå och 

dels för att begreppet används i 1kap 1§ 3st Socialtjänstlagen. 

2.1 Självbestämmande för personer med demensdiagnos 

Smebye et.al (2016, s. 1-2) utförde i Norge en kvalitativ intervjustudie med personer 

med demensdiagnos och dennes anhöriga som vårdade och professionella vårdare, 

exempelvis undersköterskor. Studien visade att inom demensvård är självbestämmande 

och individanpassning en utmaning som måste förstås i relation till den rådande 

kontexten. För många äldre är självbestämmande en viktig del av livskvalitén och vid 

både fortsatt boende i egna hemmet eller placering på särskilt boende är delaktighet i 

den egna vården centralt. Genom att låta människor med demensdiagnos fortsätta vara 

en del av beslutsfattande gällande bistånd skapas möjligheter för fortsatt 

självbestämmande och en känsla av värde. Att främja autonomi anses därför vara en 

viktig del av att individanpassa vård och omsorg för personer med demensdiagnos. 

Dworkin (1986, s. 4) menar att genom respekt för individens rätt till autonomi 

vidmakthålls personens karaktär och integritet, vilket i sin tur gör det möjligt för 

personer med demenssjukdom att skapa sitt liv i enlighet med sina värderingar och 

personlighet. Med denna integritetssyn på autonomi kan livet fortsätta att utvecklas på 

ett sätt som överensstämmer med personens identitet. 

 

Även Wilber (2010, s. 309-310), en forskare från USA, menar att det är viktigt att 

främja autonomi och vården blir mer individanpassad när omsorgstagare har stort 

självbestämmande. Wilber (2010) jämförde två vetenskapliga artiklar från Europa och 
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två från USA som handlar om omsorgstagares självbestämmande. Ett problem kan vara 

när exempelvis biståndshandläggaren skall dra gränsen för inkludering eller exkludering 

av omsorgstagarens åsikt och inflytande anser Wilber (2010, s. 309-310). Om en person 

får sin demensdiagnos tidigt i sjukdomsförloppet kan personen själv förmedla hur de 

önskar att vården ska utföras. På så sätt inkluderas de i valet av sin vård och kan få ett 

visst inflytande över sin omsorg. Exkludering av omsorgstagares åsikter sker 

exempelvis om hen upplevs ha svårigheter med beslutsfattande. I sådana fall applicerar 

biståndsbedömarna beslut som anses allmängiltiga och vanliga. Dock menar Wilber 

(2010, s. 309-310) att vad som anses vara svårigheter med beslutsfattande är en osäker 

och kontroversiell fråga. För att inkludera omsorgstagare mer i möten gällande sin 

omsorg och öka deras självbestämmanderätt föreslår han (2010, s. 310) flexiblare 

arbetsmetoder som kan ta längre tid och är anpassade efter omsorgstagaren. 

 

Sammanfattningsvis är Smebye et. al (2016), Dworkin (1986) och Wilber (2010) 

överens om vikten av att främja autonomi för personer med demensdiagnos. Om en 

omsorgstagare har stora svårigheter med att uttrycka sina önskemål och 

biståndshandläggaren måste grunda sitt beslut utan förkunskaper kan 

biståndshandläggare behöva fatta beslut som anses allmängiltiga och mindre 

individanpassade (Wilber, 2010, s. 309-310). När omsorgstagaren har svårigheter med 

att uttrycka sina åsikter föreslås flexiblare arbetsmetoder så biståndshandläggares beslut 

blir mer individanpassade (ibid, s. 309-310). I kommande kapitel presenteras forskning 

som visar hur biståndshandläggares arbete kan begränsas och vad det kan ha för 

inverkan på omsorgstagares rätt till självbestämmande och individanpassad omsorg. 

2.2 Faktorer som påverkar biståndshandläggares handlingsutrymme 

Biståndshandläggares handlingsutrymme påverkas av formella regler och tillämpningen 

av lagar för hur arbetet ska gå till och biståndshandläggarens tolkningar av 

omsorgstagarens situation enligt Lindelöf och Rönnebäck (2004, s. 98). Författarna har i 

sin avhandling använt sig av tre datainsamlingstekniker: de har undersökt hur 

omsorgstagares akter redogörs av biståndshandläggarna. Vidare använde sig författarna 

av enkäter med vinjetter för att ta reda på om arbetsrutinerna som 

biståndshandläggarnas arbete är utformat efter påverkar handläggningen. Slutligen 

använde sig Lindelöf och Rönnebeck (2004) av fokusgrupper där biståndshandläggarna 

fick diskutera bedömningsmetoder och hur lagar och regler påverkade deras arbete 
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(ibid, s. 19). Omsorgstagares behov beskrivs ofta i form av tjänster eller insatser istället 

för omsorgstagarens faktiska behov beskriver Lindelöf och Rönnebäck (2007, s. 87-95). 

Om en omsorgstagare har behov av att få hjälp med att laga mat beskrivs ofta behovet 

som matdistribution vilket innebär att färdiga matportioner levereras till 

omsorgstagaren. Nackdelen med att beskriva behovet med en insats eller tjänst är att de 

inte passar alla omsorgstagare och det blir inte rättssäkert när biståndsbeslut inte 

relaterar till omsorgstagarens ansökan. Risken är alltså att det är utbudet av insatser som 

styr biståndsbedömningen istället för individens behov. Det är möjligt att omsorgstagare 

som behöver hjälp med matlagning skulle föredra att hemtjänsten kom och lagade mat 

med dem istället för matdistribution. Utbudet av insatser och tjänster är ofta snävt trots 

att Socialtjänstlagen föreskriver att kommunerna ska ge individuella lösningar till en 

skälig levnadsnivå. Handlingsutrymmet påverkas alltså av hur många insatser och vilka 

tjänster biståndshandläggaren kan bifalla, exempelvis om det finns endast 

matdistribution eller om både den tjänsten och matlagning finns (ibid, s. 87-95). 

 

Antalet ansökningar per biståndshandläggare påverkar hur mycket tid bistånds-

handläggaren har att arbeta med varje enskilt fall och därmed handlingsutrymmet. 

Tidspressen kan medfölja svårigheter för biståndshandläggaren att följa hela 

handläggningsgången (Lindelöf & Rönnebäck 2007, s. 13). Svårigheter som handlar om 

bristande dokumentation under ansökan, utredningen och biståndsbeslutet. Nackdelen 

med att dokumentera i efterhand samt att inte koppla omsorgstagarens behov i relation 

till skälig levnadsnivå är att omsorgstagaren inte tillåts ansöka om vad hen anser sig 

själv behöva. Biståndshandläggaren handlar därmed i något som kan liknas vid en 

förhandlingssituation där fokus ligger i vilka insatser som finns att tillgå istället för vad 

omsorgstagaren själv kan behöva (ibid, s. 14-15). Handläggningsprocessens 

trovärdighet och syftet med det riskerar att ifrågasättas när inte den korrekta 

handläggningsgången följs. Vid hög arbetsbelastning hinner biståndshandläggare endast 

fokusera på vad en omsorgstagare kan eller inte kan göra och anpassa det till de tjänster 

och insatser som finns istället för att genomföra mer individanpassade bifall (Lindelöf 

& Rönnebäck, 2004, s. 146). I likhet med Wilber (2010) diskuterar författarna att tiden 

per ansökan kan påverka biståndshandläggarens tolkning av omsorgstagarens situation 

och handlingsutrymmet kan begränsas. 
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Biståndshandläggares handlingsutrymme kan alltså påverkas av tidspress och vilka 

insatser som kan beviljas (Lindelöf & Rönnebäck, 2004, 2007). När handlingsutrymmet 

minskas exempelvis på grund av tidsbrist så kan biståndshandläggarens arbete bli 

mindre flexibelt då denne inte har tid att överväga sina beslut (ibid, 2007, s. 13). Wilber 

(2010, s. 310) menar att flexibilitet i arbetet med personer med demensdiagnos är en 

viktig faktor i för att bevara deras autonomi. Således kan biståndshandläggares 

begränsade handlingsutrymme ses som en risk för omsorgstagares självbestämmande i 

biståndsbedömningar. Det är dock inte bara biståndshandläggares handlingsutrymme 

som kan medföra svårigheter i deras arbete, i nästkommande kapitel redogörs för 

ytterligare några.  

2.3 Svårigheter vid biståndshandläggning 

Wilkinson (2001, s. 322) har undersökt hur interventioner till personer med 

demensdiagnos utformas genom att analysera dokument och artiklar om lagstiftningen 

kring interventionerna i Skottland. Studien visar att personer med demensdiagnos 

förknippas med oförmåga att fatta självständiga beslut och att vid beslutsfattande blir 

därför aspekten gällande autonomi en svårighet. Författaren konstaterar att personer 

med demensdiagnos kan ha nedsatt förmåga att fatta självständiga beslut. Den enskildes 

förmåga att resonera och göra bedömningar kan minska i samband med demensdiagnos. 

Dock har kunskapen ökat om att människor med demensdiagnos kan behålla somliga 

kontextbundna möjligheter att fatta beslut och att ett erkännande av deras förmåga är 

viktigt för att behålla självkänslan. Begreppet empowerment ligger till grund för dessa 

antaganden och betonar vikten av att stödja individuell kapacitet så långt som möjligt. 

Trots ökad kunskap kan den enskildes självbestämmande åsidosättas. Detta eftersom 

man har personens säkerhet och hälsa som prioritet. Wilkinson (2001, s. 327) menar att 

man gör ett aktivt val att utesluta personen från beslutsprocessen och därmed minskar 

personens självbestämmande. Som biståndshandläggare är det därför viktigt att vara 

medveten om att det är skillnad på vad man tror är det rätta för en person och vad 

personen själv skulle vilja om det fanns möjlighet till självbestämmande. Frågan 

gällande självbestämmande vid demenssjukdom är en svårighet särskilt eftersom 

demenssjukdom förknippas med oförmåga att fatta självständiga beslut. Wilkinson 

(2001, s. 326-327) argumenterar därför för vikten av tidig diagnostisering och att det 

tillsätts en juridisk person som kan företräda personens intresse.  
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Personer med demensdiagnos kan ha svårigheter med att fullfölja ansökningsprocessen 

till bistånd men enligt Olaisons et.al (2015, s. 615) undersökning finns det olika 

tillvägagångssätt som biståndshandläggaren kan hantera handläggningen på. Författarna 

genomförde sin studie genom att observera hur femton möten mellan 

biståndshandläggare, omsorgstagare och dess anhöriga gick till. Mötena spelades in och 

analyserades och studien kom fram till tre olika arbetsmetoder för att samla in 

information från omsorgstagaren som på olika sätt förhöll sig till omsorgstagares 

självbestämmanderätt (ibid, s. 621-630). I den första metoden frågade 

biståndshandläggaren omsorgstagaren slutna frågor gällande biståndsansökan för att det 

var enklare för personen med demensdiagnos att besvara dem än öppna frågor. I den 

andra arbetsmetoden samlade biståndshandläggaren information om omsorgstagaren 

från anhöriga och innan bifallet beslut trätt i kraft så informerades omsorgstagaren vad 

hens biståndsbeslut innebar. Den tredje metoden innebar också att information samlades 

från omsorgstagarens anhöriga men omsorgstagaren blev tillfrågad om vad hen ansåg 

om förslaget innan beslutets bifall. Biståndshandläggare kunde även samla information 

genom att anhöriga fick närvara under ansökningsmöten och hjälpa omsorgstagaren att 

minnas och bistå med information (ibid, s. 621-630). Olaison et.al (2015) belyser inte 

som Lindelöf och Rönnebäck (2007) ifall tidsaspekten eller arbetsbelastningen påverkar 

hur biståndshandläggaren använder sitt handlingsutrymme. Olaisons et.al (2015) 

undersökning visade inte några regler gällande ärendeprocessen som rättfärdigade 

exkluderingen av omsorgstagarna. 

 

Sammanfattningsvis visar forskningen att inte bara är formella regler och ett begränsat 

handlingsutrymme som kan försvåra biståndshandläggningen. Personer med 

demensdiagnos kan ha svårigheter att fatta självständiga beslut vilket kan försvåra 

handläggarrens arbete (Wilkinson, 2001 s. 322). Olaisons et. al (2015) studie visar att 

biståndshandläggare kan använda sig av tre olika strategier för att samla in information 

som grund för sina biståndsbeslut. Wilkinson (2001) anser i likhet med Olaison et. al 

(2015) att biståndshandläggare har en stor makt om hur mycket inflytande en 

omsorgstagare får ha i sin biståndsbedömning. Olaisons et. al (2015) forskning visar 

också att biståndshandläggare kan inkludera både omsorgstagare och dess anhöriga för 

att samla information eller endast använda sig av antingen omsorgstagaren eller dess 

anhöriga. I följande kapitel presenteras forskning om hur anhöriga kan ha inflytande 
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över biståndshandläggningsprocessen för att få förståelse för hur biståndshandläggare 

kan välja att använda sig av dem i sitt arbete.  

2.4 Anhörigas inflytande över biståndshandläggningsprocessen 

Med anhörigperspektiv avses bl.a. att socialtjänsten skall samverka med anhöriga, 

erbjuda anhöriga att delta i biståndsutredningen samt ta hänsyn till anhörigas synpunkter 

vid biståndsbedömning och utförande (Socialstyrelsen 2013, s. 12). Butchard et. al 

(2012, s. 486) intervjuade par där den ena partnern hade demensdiagnos för att få ta 

reda på hur relationen fungerade efter att ena partnern blivit demenssjuk. När en partner 

insjuknar och påverkas av sin demens så får den andra partnern ansvar över delar av sin 

vardag som hen inte är van vid menar Butchard et. al (2012, s. 489). Hur partnern utan 

demens hanterar situationen beror på relationen till partnern med demens. Således 

menar Butchard et. al att det inte alltid är själva demensen som påverkar relationen till 

den anhöriga utan det är relationen som påverkar hur demenssjukdomen upplevs och 

hanteras (2012, s. 499). Även Hydén och Nilsson (2015, s. 716) har genomfört en 

intervjustudie med par där ena partnern blivit demenssjuk för att skapa förståelse för hur 

de vårdar sin relation tillsammans. Hydén och Nilssons (2015, s. 716) studie visar också 

att relationen mellan de anhöriga och personen med demensdiagnos är central för hur 

eventuellt samarbete mellan parterna fungerar eller inte fungerar. 

 

Katarina Andersson (2004) undersökte genom kvalitativa intervjuer med 

biståndsbedömare hur de resonerar och kommer fram till sina biståndsbeslut. Resultatet 

visar att biståndshandläggare balanserar sitt eget omdöme gällande omsorgstagarens 

situation med flera krav, exempelvis hushålla med ekonomiska resurser eller krav från 

anhöriga. Krav från anhöriga kan exempelvis handla om att anhöriga önskar att 

omsorgstagaren ska få flytta till särskilt boende. Anledningen till att en anhörig ställer 

krav på biståndshandläggaren, exempelvis om särskilt boende, kan handla om att den 

anhöriga är orolig för att omsorgstagaren är isolerad eller kanske anser att det är 

tryggare för omsorgstagaren att bo på särskilt boende (s. 286). Det kan även tänkas vara 

så att en anhörig skulle kunna ställa krav på en biståndshandläggare att bifalla särskilt 

boende för att hen själv inte vill ha något ansvar eller träffa omsorgstagaren.  

 

Bente Weimand (2012, s. 28) har i sin avhandling undersökt hur rollen för anhöriga till 

personer med psykisk ohälsa ser ut inom sjukvården. Hon har använt sig av fyra olika 
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datainsamlingstekniker, bland annat har hon genom ett strategiskt urval intervjuat arton 

anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Studien visar att anhöriga påverkas mycket 

av livet med den som lider av psykisk ohälsa och därför förväntar sig en rad olika 

former av stöd från sjukvården, bl.a. vill de bli tillfrågade om sin egna situation och sina 

behov. Anhöriga förväntas också att inkluderas och behandlas som en samarbetspartner 

i utformningen av patientens vård då de anser att de har erfarenheter och synpunkter 

som är av relevans (Weimand, 2012, s. 65). I likhet med Weimands (2012) avhandling 

går det att urskilja likheter för anhöriga till personer med demensdiagnos i avseendet att 

anhörigas situation påverkas och därför kan behöva stöd av samhället. Personen med 

demensdiagnos kan få svårigheter att ta hand om sig själv och det kan ställa krav på 

anhöriga (Fahlander et. al, 2009, s. 37).  

     

Både Butchard et. al (2012) och Hydén och Nilsson (2015) menar att hur relationen är 

mellan en person med demensdiagnos och dennes anhöriga spelar roll för hur anhöriga 

påverkar biståndshandläggningsprocessen. Anhöriga kan ställa krav på 

biståndshandläggarna exempelvis på grund av oro för omsorgstagaren eller dåligt 

samvete för en dålig relation (Andersson 2004, s. 286).     

3. Teoretisk ansats  

I det här kapitlet redogör vi för vår teoretiska ansats som vi kommer applicera på vårt 

insamlade material. Vi har valt att använda oss av tre teorier: Human service 

organizations, handlingsutrymme och förhandlingsperspektivet. Slutligen följer en 

avslutande teoridiskussion.  

3.1 Human service organizations 

Human serviceorganisationer är ett samlingsbegrepp för organisationer som på olika 

sätt arbetar i nära kontakt med människor. Inom litteraturen skiljer sig definitionen av 

begreppet åt. Hasenfeld (1983) som myntade själva begreppet använder följande 

förklaring: 

[…] a set of organizations whose principal function is to protect, maintain, or enhance the 

personal well-being of individuals by defining, shaping, or altering their personal 

attributes […] (Hasenfeld, 1983, s. 1). 

 

Human serviceorganisationer skiljer sig från andra byråkratiska organisationer genom 

att de arbetar direkt med människor som de försöker påverka på olika sätt eftersom 
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människor är “råmaterialet” för verksamheten. Dessutom är organisationens uppdrag att 

skydda och vara till nytta för dessa människors välfärd (Hasenfeld, 1983, s. 1-2). 

Socialtjänstens arbete är en del av välfärdsstaten och varje medborgare har rätt att ta del 

av det. Hasenfeld (1983, s. 9-10) menar att socialsekreterare som yrke innehar en låg 

status och beskriver dem som “gräsrotsbyråkrater”. I detta arbete kan klienten vara mer 

eller mindre aktiv och därmed påverka arbetet för socialarbetaren. Hemmelgarn et.al. 

(2010, s. 234-235) menar att det handlar om en ömsesidig process mellan exempelvis 

klient och socialarbetare vars arbete är mer eller mindre lokaliserat till ett “psykologiskt 

stängt rum” vilket endast klienten och humanservice arbetaren har tillträde till. Det tar 

sig uttryck fysiskt genom att arbetet ofta utförs i ett fysiskt stängt rum, som ett kontor 

eller ett behandlingsrum.   

 

Thylefors (1991) menar att i Human serviceorganisationer anses följande aspekter vara 

karaktäristiska: vaga mål, olika förväntningar, resurser (exempelvis ekonomi) och 

moraliskt arbete. De politiska målen för verksamheten hos en Human 

serviceorganisation är vanligtvis övergripande och vagt formulerade som måste tolkas 

och preciseras för att kunna användas konkret i den praktiska verksamheten. Det kan 

därför bli en tolkningsfråga vad som läggs in i begreppen “skälig levnadsnivå” eller 

“självbestämmande”. Det leder i sin tur till att måluppfyllelsen kan vara svår att mäta 

eftersom det inte finns någon klar beskrivning av vad bra prestationer för den anställde 

innebär. Utan tydlig måluppfyllelse kan socialarbetaren uppleva att det är svårt att veta 

om en gjort ett bra arbete eller inte (s. 22-24). Enligt Thylefors (1991, s. 25) 

resonemang är det därför inte är ovanligt att den anställde tycker att det alltid finns mer 

att göra. Socialarbetaren befinner sig dessutom mellan förväntningar både innanför och 

utanför organisationen. Lipsky (2010, s. 29-30) beskriver det som att socialarbetaren 

ofta upplever att det finns begränsade resurser i förhållande till vilket arbete man är 

ombedd att utföra. Han framhåller framförallt två aspekter: antalet klienter/ärende per 

anställd och den tid servicearbetaren har till förfogande. Hasenfeld (1983, s. 12) belyser 

även att arbetet inom Human serviceorganisationer är ett moraliskt arbete. Eftersom 

agerandet från en socialarbetare kan få moraliska konsekvenser för klienten måste 

utförandet vara moraliskt försvarbart för både klienten, organisationen och 

socialarbetaren själv. 
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Som tidigare nämnts skiljer sig arbetet inom Human serviceorganisationer sig främst 

från annan typ av arbete genom att arbetsprocessen involverar människor. Relationen 

mellan socialarbetare och klient är därför viktig för om arbetet skall lyckas. Lipsky 

(2010, s. 72-75) redogör för att relationen kan innebära ett maktförhållande där klienten 

är beroende av organisationens normer och värderingar, liksom av relationen till den 

enskilde socialarbetaren. Denna relation är svår för organisationen att kontrollera 

eftersom den beror på personerna som är inblandade. En konsekvens av detta är att de 

enskilda tjänstemännen ofta kan utöva större inflytande än de formellt har och även i 

vissa sociala relationer ha en förhållandevis hög status (ibid, s. 75) 

3.2 Handlingsutrymme 

För att beskriva denna typ av organisationer använder Lipsky (2010) begreppet 

gräsrotsbyråkrater, med vilket han teoretiskt förklarar socialarbetares arbetssituation. 

Roine Johansson (2007) har anpassat begreppet till en svensk kontext och svenska 

förhållanden av vad en gräsrotsbyråkrat är och hur hen kan arbeta. Enligt Johansson 

(2007) arbetar gräsrotsbyråkrater utifrån politiska målsättningar samtidigt som personen 

har direktkontakt med medborgarna (s. 18). Positionen som gräsrotsbyråkrat har därmed 

inbyggda dilemman då hen å ena sidan har ett begränsat handlingsutrymme utifrån sin 

organisations regelverk (Svensson et al, 2008, s.16-23). Å andra sidan ska 

gräsrotsbyråkraten bemöta medborgarnas behov, alltså både utföra organisationens 

uppdrag samtidigt som medborgaren ska vara nöjd med sina beviljade insatser. 

Verktygen som gräsrotsbyråkraten har är dels lagar, policys och direktiv, dels sina 

specifika kunskaper och organisationens resurser. Handlingsutrymme bildas av 

organisationers rutiner och traditioner men även av personliga faktorer mellan 

gräsrotsbyråkraten och klienten (ibid, s. 16-23). För att förstå hur biståndshandläggare 

kan hantera krav från organisationen, omsorgstagarnas behov och anhöriga är 

handlingsutrymme en teori som kan synliggöra spänningsförhållandet mellan de olika 

parterna samt belysa hur biståndshandläggare drar gränsen mellan inkludering och 

exkludering av deras makt och inflytande i handläggningsprocessen. 

3.3 Förhandlingsperspektivet                                                       

Spänningsförhållandet mellan parterna biståndshandläggare, omsorgstagaren och deras 

anhöriga är inte statiskt och för att skapa förståelse för hur interaktionen mellan parterna 

kan fungera är förhandlingsperspektivet en teori som belyser vad som sker i 
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interaktionen mellan parterna. Sara Hultqvists (2014) avhandling utgår från Anselm 

Strauss förhandlingsperspektiv. Förhandlingsperspektivet fokuserar på interaktionen i 

samspelet och förhandlingen mellan aktörerna i en arbetsprocess (Hultqvist, 2014, s. 

45). Processen påverkas också av den tid och rum som interaktionen sker i. Sociala 

strukturer som exempelvis lagar eller statushierarkier har inte lika stor betydelse som 

förhandlandet och interaktionen mellan aktörerna (Hultqvist, 2014, s. 46). Förhandling 

som teoretiskt begrepp förklarar hur mänskliga handlingar påverkar varandra och 

kopplas ihop. Kopplingarna mellan de olika aktörerna sker inte alltid friktionsfritt och 

aktörerna agerar inte heller alltid i samförstånd under förhandlingen. En annan faktor 

som kan påverka förhandlingen är om aktörerna har olika intressen och mål i och genom 

förhandlingen. Förhandlingsperspektivet utgår från att det är i interaktionen mellan 

aktörer som sociala ordningar upprätthålls men att villkoren och strukturen av den 

sociala ordningen på grund av tid och rum revideras (ibid, s. 45). Genom att anlägga 

förhandlingsperspektivet i vår studie kan biståndsbedömningen förstås som en process 

som är förankrat i och mellan aktörerna, i detta fall biståndshandläggaren, 

omsorgstagaren och hens anhöriga. Processen påverkas av om omsorgstagarens, hens 

anhöriga eller biståndshandläggarens uppfattningar om vilka insatser, eller mål, som är 

mest passande för omsorgstagaren.   

3.4 Avslutande teoridiskussion 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka biståndshandläggares syn på anhörigas 

påverkan i biståndshandläggningsprocessen gällande personer med demensdiagnos för 

att därigenom fördjupa kunskapen om hur förutsättningarna för omsorgstagares 

självbestämmande skapas. Vi vill få en djupare förståelse för biståndshandläggarens 

arbete både utifrån organisatoriskt perspektiv såväl som i den direkta interaktionen med 

omsorgstagaren. Genom att belysa utifrån flera nivåer kan komplexiteten i 

biståndshandläggares arbete synliggöras. Eftersom biståndshandläggarens arbete 

inrymmer stor komplexitet där människor är råmaterialet har vi valt att utgå från teorier 

om Human serviceorganisationer för att få en djupare förståelse för handläggarens 

organisatoriska förutsättningar och vilka faktorer som påverkar deras arbete.  

 

Vårt syfte är också att undersöka anhörigas påverkan i biståndshandläggningsprocessen. 

För att förklara processen mellan biståndshandläggaren, omsorgstagaren och den 

anhöriga kan förhandlingsperspektivet belysa hur interaktionen mellan de olika 



  
 

15 

aktörerna kan fungera samtidigt som biståndshandläggaren beaktar omsorgstagarens 

självbestämmande. Den tidigare forskningen av Smebye et. al (2016), Dworkin (1986) 

och Wilber (2010) visar att det är viktigt att omsorgstagarens självbestämmande beaktas 

vid biståndsbedömningar för deras känsla av värde. Tillsammans kan tidigare forskning 

med de teoretiska ansatserna handlingsutrymme och förhandlingsperspektivet 

konkretisera vilka förutsättningar biståndshandläggare har och hur de i interaktionen 

med omsorgstagare kan ta vara på omsorgstagarens åsikter.  

4. Metodologiska överväganden  

I följande kapitel kommer en presentation av metoden för vår undersökning att göras. 

Vi kommer redogöra för olika aspekter av vårt val av metod och urval. Studien bygger 

på två kombinerade metoder, vinjettstudie med kvalitativa intervjuer för att undersöka 

biståndshandläggares uppfattningar och reflektioner i relation till våra frågeställningar. 

4.1 Vinjettstudie 

För att undersöka hur biståndshandläggare resonerar och reflekterar vid 

biståndsbedömning för personer med demens valde vi att göra en vinjettstudie. Med 

hjälp av denna metod synliggjorde och analyserade vi intervjupersonernas 

uppfattningar. Socialstyrelsens (1999) rapport över vinjettmetoden beskriver att 

vinjetter används framförallt inom socialt arbete för att studera hur lika eller olika 

socialarbetare kan bedöma samma ärende. Med hjälp av denna metod blir det möjligt att 

synliggöra och problematisera vad eventuella variationer och olikheter i bedömningar 

och beslut beror på. Vinjettmetoden innebär att intervjupersonen introduceras för ett 

verklighetstroget ärende med vad forskaren anser vissa karaktäristiska drag som är 

avgörande vid en bedömningssituation (Jergeby, 1999 s. 9-10) Intervjupersonen skall 

sedan ta ställning till ett antal frågor eller påståenden. Vinjetter ger möjlighet att sätta 

igång en diskussion om det aktuella ämnet för att därigenom utforska bakomliggande 

värderingar hos socialsekreterare och få fram skillnader och likheter vid som kan uppstå 

vid biståndsbedömning (s. 12). I vår studie handlar dessa skillnader och likheter om 

vilka olika faktorer biståndshandläggare värderar vid biståndshandläggningsprocessen. 



  
 

16 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

En kvalitativ ansats med intervjuer som metod kan ge en helhetsbild av 

intervjupersonernas situation eftersom den ger intervjupersonerna en möjlighet att 

utveckla sitt resonemang (Elofsson, 2005, s. 60). Kvale (2006, s. 482) menar att man 

som forskare kan genom ett direkt möte och nära kontakt med varje intervjuperson 

förhoppningsvis skapa goda förutsättningar för att få förståelse för deras livs- och 

upplevelsefokus. Intervjupersonens perspektiv skall vara utgångspunkt och därmed ge 

dem utrymme att presentera sin situation med sina egna ord. Eftersom våra 

frågeställningar och syfte utgår från hur biståndshandläggare reflekterar kring arbetet 

med personer med demenssjukdom har vi tagit fasta på Kvales resonemang. En 

kvalitativ intervju handlar enligt Starrin & Renck (1996, s. 55) om att ställa frågor om 

vad det är som sker för att upptäcka eller förstå egenskapen hos någonting. För att förstå 

och tolka hur biståndshandläggare resonerar och reflekterar vid biståndsbedömning av 

personer med demensdiagnos har vi använt oss av semistrukturerade intervjufrågor 

formulerade i en intervjuguide (se bilaga 1). 

4.3 Utformning av vinjetter och intervjuguide 

En vinjett bör utformas så att den är trovärdig, logisk och inte allt för komplex. Under 

vinjettkonstruktionen har fokus i första hand varit att få vinjetterna så verklighetstrogna 

som möjligt. En fördel med vinjettstudier är att intervjupersonen i fråga inte upplever att 

en redogör för sitt eget handlande i en konkret situation, istället kan 

biståndshandläggaren värdera ett handlingssätt i förhållande till vinjetterna. Det uppstår 

därför en möjlighet till att få svar som reflekterar biståndshandläggarnas värderingar på 

ett ärligt sätt utan att de svarar så som de tror att de förväntas göra. Eftersom fallet är 

fiktivt behöver biståndshandläggaren inte att skydda den egna personen och dennes 

beslut och därigenom går det att komma åt bakomliggande normer, föreställningar och 

attityder som rör ämnet (Jergeby 1999, s. 9-10, s. 31). Det kan också vara problematiskt 

att använda sig av vinjetter då intervjupersonerna har en viss distans till ett fiktivt 

ärende. Svaren intervjupersonerna framför kan alltså vara annorlunda än hur de 

egentligen hade agerat i en riktig situation (Jergeby, 1999, s. 15). Därför har vi varit 

noggranna med att skapa vinjetter som är så verklighetstrogna som möjligt. För att 

skapa vinjetter med hög verklighetsförankring och öka studiens validitet har vi 

kvalitetssäkrat våra vinjetter. Efter vinjetterna utformats skickade vi dem till vår 

handledare för bedömning. Vi skickade även dem till en enhetschef inom 



  
 

17 

äldreomsorgen som har mångårig erfarenhet inom området. Hon bifogade dem i sin tur 

till sina kollegor, vilka bedömde vinjetterna som verklighetstrogna. Detta gjorde vi för 

att kvalitetssäkra vinjetterna enligt expertbedömning. Det är ytterligare ett sätt att styrka 

att studien undersöker det den har för avsikt att undersöka. 

Vi har utformat vinjetterna utifrån principen “allt annat lika”, vilken innebär att 

vinjetterna består av många likheter, men med skillnader som är av betydelse för 

studiens syfte. Till stor del är vinjetterna lika, på så sätt att det handlar om två personer 

med demenssjukdom som är i behov av hjälp. Skillnaden ligger framförallt i anhörigas 

roll och engagemang i ärendet. I det ena fallet är den anhöriga väldigt drivande 

gentemot biståndshandläggaren och i det andra fallet är den anhöriga, om inte passiv, så 

motvillig. Vi har valt att lyfta fram anhörigas del i vinjetterna. Syftet med att konstruera 

vinjetterna på detta vis har varit att undersöka anhörigas påverkan av 

biståndshandläggares handlingsutrymme i förhållande till ärendena. Vi ville även finna 

om det fanns likheter eller skillnader i biståndshandläggarnas bedömningar utifrån deras 

reflektioner av vinjetterna. Dessutom var vårt intressefokus på om och hur handläggarna 

arbetade med att behålla och eventuellt stärka självbestämmandet för personer med 

demenssjukdom. 

Jergeby (1999, s. 31) menar att tillförlitligheten i vinjettstudier är hög då vinjetterna 

innehåller hög standardisering. För att ytterligare stärka trovärdigheten i vår studie har 

vi kompletterat våra intervjuer med vinjetter då vinjetterna kan bidra till en mindre risk 

för intervjuareffekt som innebär att intervjupersonen anpassar sina svar efter personen 

som intervjuar. De båda datainsamlingsteknikerna kompletterar varandra genom att 

vinjetterna inte styrde intervjupersonerna i en viss riktning vilket gör det intressant i 

resultatet att se vilka svar intervjupersonerna svarade om samma fall tillsammans med 

intervjufrågorna som var mer styrda och gav andra intresseväckande svar. 

Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide med semistrukturerade intervjufrågor 

(se bilaga 1). Intervjuguiden avser att ringa in teman som får intervjupersonerna att ge 

information om hur de tolkar sina upplevelser (Bryman, 2011, s. 420-421). Vid 

utformning av vår intervjuguide visste vi inte vilka frågor som skulle komma att bli av 

större vikt, utan det var först efter alla intervjuer var genomförda som vi kunde urskilja 

det. Starrin & Renck (1996, s. 59) menar att det är ett tecken för en kvalitativ intervju. 

Bryman (2011, s. 415) menar att semistrukturerade intervjufrågor lämnar utrymme för 

diskussion, följdfrågor och reflektion samt möjlighet för intervjupersonen att ta upp 
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ytterligare teman som de var intresserade av. Langemar (2008, s. 69-74) menar att 

följande aspekter är kännetecknande för en semistrukturerad intervju: frågorna är öppna 

och i regel förutbestämda innan intervjun men själva strukturen är tämligen fri. Som 

intervjuare kan man även ställa nya frågor och följdfrågor. För att ge bästa tänkbara data 

i relation till våra frågeställningar konstruerade vi intervjuguiden i enlighet med 

Loflands & Loflands (1995, s. 78) förslag som innebar att vi frågade oss själva vad som 

var förbryllande för vårt valda ämnesområde. Vid genomläsning av tidigare forskning 

av självbestämmande för personer med demenssjukdom och anhörigas påverkan på 

biståndshandläggningsprocessen samt diskussioner med vår handledare uppkom 

ytterligare reflektioner som vi använde för att konstruera intervjuguiden.  

Det finns svårigheter som kan uppstå i samband med intervjuer. Intervjuer kräver 

noggrann planering för att sedan kunna genomföras, transkriberas, analyseras och 

återberättas så att forskarens uppfattning stämmer överens med läsarens. Dessutom kan 

intervjupersonen förhålla sig olikt till intervjufrågorna i relation till hur personen 

egentligen skulle reagerat i sitt vardagliga arbete (Miller & Glassner, 2011, s. 132-133). 

För att få så givande svar som möjligt utgick vi vid utförandet av intervjuerna från 

intervjuguiden men följde den inte strikt. Vi har varit flexibla och följt upp intressanta 

teman som uppkom under intervjun. När vi upptäckte aspekter vi ansåg vara av 

betydelse för våra frågeställningar och syfte följde vi upp med följdfrågor. Genom att på 

förhand ha strukturerat upp intervjun med hjälp av relevanta frågeställningar menar 

Befring (1994, s. 81) att studiens reliabilitet stärks. Vi har under intervjutillfällena 

försökt ge utrymme till både intervjupersonen och oss själva, det menar Befring (1994, 

s. 82) skapar hög validitet och reliabilitet. Det har vi gjort genom att börja med enklare 

frågor som bakgrundsfrågor för att få intervjupersonen att känna sig bekväm och 

successivt gå över till frågor som anses vara mer komplexa. 

Vår intervjuguide har legat till grund för våra intervjuer och den bestod av 

intervjufrågor och två vinjetter. Frågorna delades in i olika teman: bakgrundsfrågor som 

fungerade som en öppning till intervjun, frågor gällande biståndshandläggning för 

personer med demenssjukdom samt frågor om anhörigas del i 

biståndshandläggningsprocessen. Vår intervjuguide har varit ett bra hjälpmedel för att 

kunna besvara våra frågeställningar och på så vis kunna säkerställa att vi undersöker det 

vi ämnar att undersöka. För att ytterligare stärka studien trovärdighet och tillförlitlighet 
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har vi kunnat urskilja att intervjupersonerna ger liknande svar även om de skiljer sig i 

detaljer. 

4.4 Urvalsprocess och intervjupersoner 

Inom kvalitativ forskning bör forskaren inte lämna urvalet åt slumpen eller 

tillgängligheten (Langemar 2008, s. 54). I kvalitativa undersökningar bör man också 

som forskare veta att validiteten är god. Validitet handlar om att undersökningen mäter 

det den avser att mäta och om hur väl frågorna man ställer till intervjupersonerna ger 

svar på det man vill veta (Kvale & Brinkmann, 2014 s. 297-298). För att besvara vårt 

syfte och frågeställningar använde vi ett specifikt urval med intervjupersoner som kunde 

ge den särskilda informationen vi sökte. Intervjupersoner väljs alltså ut utifrån arbetets 

syfte. Vi tillfrågade därför biståndshandläggare som arbetar med omsorgstagare med 

demensdiagnos om att delta i vår undersökning. Valet av deltagare skall styras av 

informationsbehovet och hur frågeställningarna och syftet utvecklas (Langemar, 2008, 

s. 56). Vi valde att studien skulle genomföras med biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen på socialtjänsten i fyra mindre kommuner som tillhör samma län i 

Sverige. Anledningen till att vi valde mindre kommuner i södra Sverige var att vi ville 

få en likvärdig demografisk kontext som våra intervjupersoner arbetar i. Med mindre 

kommun menar vi med en befolkningsmängd mindre än 40 000 invånare. Vidare menar 

Langemar (2008, s. 63) att det ofta kan krävas någon form av kombination av 

tillgänglighetsurval och handplockat urval vid kvalitativ forskning. Kriteriet för att delta 

i vår studie var att ha anställning som biståndshandläggare inom äldreomsorgen och ha 

som arbetsuppgift att handlägga ärenden med personer med demensdiagnos. 

Bryman (2008, s. 415) skriver att det från början kan vara svårt att veta hur många 

personer som måste intervjuas för att täcka informationsbehovet. I vår studie deltog sju 

biståndshandläggare. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2013, s. 44) påpekar att fördelen 

med att intervjua ungefär åtta personer kan ge en slags mättnad till datainsamlingen, 

alltså att forskaren då kan uppleva att samma svar återkommer. Mättnaden kan fungera 

som en måttstock på att ytterligare intervjuer inte behövs för att samma information 

kommer upp (ibid). Efter den sjätte intervjun kunde vi se att samma information 

återkom så därför valde vi att intervjua sju biståndsbedömare och inte kontakta 

ytterligare handläggare.  
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4.5 Genomförande av datainsamling 

För att säkerställa en hög reliabilitet beskriver vi dels hur vår arbetsprocess gått till 

genomgående i uppsatsen, dels har vi samlat intervjuguider och vinjetterna i bilagor till 

uppsatsen. Denscombe (2009, s. 381) menar att i kvalitativa intervjuer är personen som 

intervjuar en slags del av datainsamlingstekniken. Vi genomförde varje intervju på 

intervjupersonernas arbetsplats för att de skulle känna sig mer bekväma samt läste upp 

informationsbrevet om deras rättigheter i sitt deltagande. Vi frågade om tillstånd att 

spela in varje intervju vilket alla godkände. Intervjuerna varade i 45-60 minuter. Vi 

började med att ställa bakgrundsfrågor till intervjupersonerna för att därefter låta dem 

läsa en vinjett i taget och ställa följdfrågor till vinjetterna. Intervjupersonerna fick en 

papperskopia med vinjetterna för att ha möjlighet att läsa dem igen vid behov. Vi valde 

att dela upp arbetsrollerna i intervjun där den ena av oss hade en mer ledande roll medan 

den andre följde upp med följdfrågor och vi delade lika på dessa roller under 

intervjuerna. Alla intervjuer spelades in och transkriberades kort efter genomförandet av 

intervjuerna för att samla ihop all information. Vi anser att vi har varit noggranna vid 

bearbetning av materialet och eftersom vi varit två har vi med större säkerhet kunnat 

avgöra att vi tolkat intervjupersonernas svar på ett godtagbart och rätt sätt. Detta för att 

kunna återge en så sanningsenlig bild som möjligt av handläggarnas intervjusvar i vårt 

resultat och på så vis öka trovärdigheten. Våra intervjupersoner har erbjudits att få ta del 

av vår slutgiltiga version av uppsatsen för att ta del av studiens resultat. Således stärks 

reliabiliteten då tillförlitligheten blir större när intervjupersonerna kan kontrollera 

studiens resultat.   

4.6 Analysmetod 

För att analysera kvalitativ data finns olika metoder. Vi har valt att använda oss av 

tematisk kodning av våra transkriberade intervjuer. Tematisk kodning är en flexibel 

analysmetod om kan användas till alla typer av kvalitativ data (Robson, 2011, s. 477). 

Forskaren kodar då hela eller delar av empirin, dvs. letar upp de mest relevanta och 

intresseväckande begreppen. Vilka begrepp som är användbara beror främst på avsikten 

med studien (s. 467). Robson (2011, s. 482) menar att vid en tematisk analys försöker 

forskaren finna likheter, skillnader, liknande fraser, teman och mönster. Därefter 

sorteras begreppen efter teman. Våra frågeställningar, teoretiska ansats och tidigare 

forskning har legat till grund för utvalda teman. Miller & Glassner (2011, s. 134) menar 

att vid kodning blir bara en del av intervjun framförd och hela sanningen avslöjas 
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därmed inte. Vi är medvetna om att vårt resultat inte går att generalisera för alla 

biståndshandläggare, utan hoppas att vårt resultat kan bidra med en förståelse för hur sju 

biståndshandläggare resonerar kring begreppet självbestämmande och anhörigas 

påverkan. Genom noggranna genomgångar av våra transkriberingar har vi sorterat vad 

som är av vikt att analysera för att besvara våra forskningsfrågor. För att kunna besvara 

våra forskningsfrågor har det varit viktigt att finna likheter och skillnader under 

biståndsbedömningsprocessen gällande biståndsbedömarnas syn på personer med 

demensdiagnos självbestämmande och deras anhörigas roll. Vi har tematiserat dessa 

delar för att i vår diskussion och analys kunna lyfta fram det i relation till tidigare 

forskning och valda teorier. 

4.7 Arbetsfördelning 

Det kan vara fördelaktigt att vara två författare och forskare i samband med kvalitativa 

undersökningar, då materialet ofta är mycket omfattande och det är tidskrävande att 

transkribera och analysera insamlad data. När det finns utrymme att diskutera och 

reflektera med varandra kan resultatet anses vara mer genomarbetat och tolkningarna 

mer välgrundade (Langemar, 2008, s. 179-180). Vi har haft delat ansvar för studien som 

helhet. Vi har sökt och sammanfattat tidigare forskning var för sig men all text har 

genomarbetats tillsammans. Gällande metodkapitlet och teorikapitlet har vi skrivit och 

sammanfattat det gemensamt. Elin har ansvarat för forskningsetiska övervägande och 

Anna har skrivit om arbetsfördelning, disposition och abstract. Vi har båda två varit 

med på samtliga intervjutillfällen och båda har haft en aktiv roll. När samtliga intervjuer 

var genomförda transkriberade vi hälften var. Därefter satt vi tillsammans och listade 

relevanta teman som vi sedan arbetade ihop till resultat och analys genom att applicera 

våra valda teorier och tidigare forskning. Avslutningsvis har vi skrivit konklusionen och 

slutdiskussionen tillsammans. Arbetsprocessen har varit tidskrävande men vi anser att 

utbytet av varandras tankar och iakttagelser har varit en stor tillgång. Att vi har 

diskuterat och jämfört tolkningar har även ökat reliabiliteten för studien. 

4.8 Avslutande metoddiskussion 

Vår förhoppning när vi valde att utföra en vinjettstudie var att biståndshandläggaren 

skulle känna sig mer öppen att diskutera och framföra sina åsikter då vinjetterna byggde 

på ett fiktivt ärende. Enligt Jergeby (1999, s. 10) kan vinjetter göra det möjligt för oss 

att se underliggande värderingar, föreställningar och eventuella variationer i 
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biståndsbedömningen hos biståndståndshandläggaren, vilket ligger i linje med vårt 

syfte. Till en början upptäckte vi att det inte finns mycket publicerat material om 

vinjettmetoden. Vi observerade tidigt att det var viktigt att vi hade kvalitetssäkrat 

vinjetterna utifrån expertis som bedömde dem som verklighetstrogna då de ligger som 

grund till diskussioner som i sin tur till viss del lett till studiens resultat och analys. 

Genom att följa upp med semistrukturerade intervjufrågor har vi försäkrat oss om att vi 

har förstått intervjupersonernas svar rätt. Vinjetterna gav oss en bra ingång till 

diskussioner om biståndshandläggarnas arbete för att tillgodose självbestämmande hos 

personer med demenssjukdom och framförallt anhörigas påverkan i 

biståndshandläggningsprocessen. I resultat- och analyskapitlet i vår uppsats presenteras 

inte svaren från vinjetterna i ett eget avsnitt utan är förenat tillsammans med resterande 

delar av resultatet från våra intervjuer. Under våra intervjuer artade det sig att våra 

intervjupersoner gav egna exempel och svar utifrån sin arbetslivserfarenhet. Eftersom vi 

valde att vara flexibla och följa upp deras svar utgick vi framförallt från de 

semistruktuerade intervjufrågorna vilket gör att majoriteten av resultatet är därifrån. När 

ett citat i resultatet är hämtat från vinjetterna står det skrivet framför citaten.  

För att bedöma kvalitén och öka validiteten av kvalitativ dataanalys menar Robson 

(2011, s. 486-488) att det är fördelaktigt att använda sig av triangulering genom att 

kombinera två olika metoder och olika teoretiska perspektiv. Det gör en för att se på 

problemet från flera olika synvinklar (Malterud, 1998, s. 166). Vi har kontrollerat vår 

empiri från vinjetterna med hjälp av intervjufrågor för att vara säkra på att vi inte har 

missförstått vad vi har hört eller sett (Bryman, 2011, s. 354). För att förhålla oss kritiska 

till vårt resultat och därmed stärka validiteten har vi under hela undersökningens process 

kontrollerat, ifrågasatt och teoretiskt tolkat resultaten (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

287-298). 

För att stärka pålitligheten och transparensen i en studie menar Bryman (2011, s. 355) 

att forskaren ska framföra utförliga redogörelser för alla faser under 

forskningsprocessen. Då kan andra granska och bedöma kvalitén på procedurerna som 

valts. Därför har vi under studiens gång varit noggranna med att redogöra och 

argumentera för val av metod och tillvägagångssätt. Vi har transkriberat våra intervjuer 

grundligt och utgått från insikten att det inte finns någon fullständig objektivitet i 

kvalitativ forskning genom att försöka säkerställa att vi agerat i god tro. Således har vi 

inte medvetet låtit våra personliga värderingar påverka utförandet och slutsatserna av 
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studien. Det har även varit viktigt för oss att eftersträva korrekt referenshantering, 

citeringsteknik och språkbruk. 

5. Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik handlar om etiska överväganden gällande insamling och hanteringen av 

data. Etiska bedömningar bör tas i aktning inför varje fas studien genomgår och 

reflektioner över om någon kan skadas genom att delta i intervjun (Johansson & Öberg, 

2008, s. 81). Forskningsetik kan också handla om intervjupersonernas anonymitet och 

rätt att granska materialet innan det publiceras, samt deras rätt att dra sig ur studien när 

och om de vill (Ryen, 2004 i VR 2002). Vetenskapsrådet har formulerat 

konfidentialitetskravet som innefattar att deltagare självständigt bestämmer på vilka 

premisser de deltar i undersökningen och hur länge. För att tillgodose 

konfidentialitetskravet bör intervjuaren avkoda intervjupersonernas personuppgifter och 

inte vidarebefordra uppgifterna eller data för icke vetenskapliga ändamål. Enligt 

Vetenskapsrådets (2002) informationskrav har vi före intervjuerna att informerat 

intervjupersonerna om deras rättigheter och att deltagandet var frivilligt enligt 

konfidentialitetskravet. Ju mer intervjupersonen befinner sig i en beroendeställning i 

undersökningen desto viktigare är det att ta fasta på informationskravet och 

samtyckeskravet (Repstad 2007, s. 90). 

I våra forskningsetiska överväganden övervägde vi balans mellan att söka ny kunskap 

med att de som är föremål för forskningen inte riskerade att fara illa av att de 

undersöks.  Vi har medvetet ansträngt oss för att behandla datan vi samlade in objektivt 

och vetenskapligt för att minska intervjupersonens beroendeställning i relation till oss 

forskare och studien. Vetenskapsrådets (2002) nyttjandekrav innebär att uppgifter om 

intervjupersonen endast ska användas till forskningsändamål och inte för kommersiellt 

bruk. Inför varje intervju informerade vi intervjupersonerna i ett informationsbrev (se 

bilaga 2). I informationsbrevet beskrev vi deras rätt att avstå från att svara på frågor 

samt att avbryta sitt deltagande i undersökningen efter att intervjun genomförts samt 

uppgav våra kontaktuppgifter vid frågor. Vi informerade även om att vi var de enda som 

hade tillgång till den insamlade empirin och att den skulle förstöras efter vi använt den 

samt att intervjupersonerna och deras arbetsplats kommer vara anonyma i uppsatsen. 

Genom att vi informerade intervjupersonerna om deras rättigheter och att vi inte var 

påstridiga när vi ställde våra frågor i intervjuerna tror vi att vi skapade en ömsesidig 
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tillit mellan oss och dem. Tillit har varit en viktig grund för oss för att säkerställa att 

ingen påverkats negativt av att intervjuas och att intervjupersonerna vågade svara ärligt 

utan exempelvis lojalitetskrav mot sin arbetsplats. 

Det kan vara etiskt problematiskt att bedriva forskning som involverar personer inom 

utsatta grupper. Exempel på utsatta grupper är personer med demensdiagnos, barn eller 

personer med funktionsnedsättning. Utsatta grupper har mindre rättslig 

handlingsförmåga och svårare att påverka sin situation. De kan därmed ha svårt att 

påverka de interventioner som myndighet eller förvaltning tilldelar dem. Olika faktorer 

positionerar individer i samhället och påverkar deras förutsättningar, handlingsutrymme 

och självbilder (Karlsson et al. 2013, s. 18). För personer med demenssjukdom går det 

inte alltid att garantera deras samtycke och deras insikt i vad de skall delta i går inte 

alltid att säkerställa (Berghmans & Ter Meulen, 1995, s. 647-648). Samtidigt gör vi ett 

forskningsetiskt övervägande att välja att kritiskt granska hur självbestämmandet för 

personer med demensdiagnos tar sig uttryck i biståndshandläggningsprocessen då vi 

hoppas att vår studie skall leda till ökad kunskap och förståelse. Äldre med 

demenssjukdom utgör en central del i vår studie utan att faktiskt delta personligen, 

vilket innebär att vi har pratat om dem men inte med dem, vilket också involverar deras 

anhöriga. Detta kan vara etiskt problematiskt men eftersom vårt syfte utgår från 

biståndshandläggares perspektiv och upplevelser så har vi inte intervjuat personer med 

demenssjukdom eller deras anhöriga. Därmed behövde vi inte använda oss av deras 

samtycke. Ytterligare ett etiskt övervägande vi har förhållit oss till är att anhörigas roll 

kan uppfattas som dömande eller negativ beroende på hur det framställts i resultatet. Vi 

har därför försökt använda oss av ett sakligt och neutralt språk när vi presenterat vårt 

resultat. 

6. Resultat och analys  

6.1 Presentation av intervjupersonerna 

I följande avsnitt presenteras vårt resultat och analys som bygger på de intervjuer som 

samlats in för besvara syftet för undersökningen. Resultatet från intervjuerna kommer 

att presenteras utifrån olika teman. Vi har genomfört sju intervjuer i fyra olika 

kommuner. Intervjupersonerna i studien är anonymiserade och kommer därför att 

presenteras med figurerade namn. 
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Vid intervjutillfällena har fokus varit biståndshandläggares uppfattningar och syn på 

självbestämmande hos personer med demensdiagnos och anhörigas roll i 

biståndshandläggningsprocessen. I analysen har vi försökt fånga komplexiteten i 

biståndshandläggares berättelser och eventuella variationer och i förhållandet till 

bedömning av ärenden. Våra vinjetter har legat till grund för diskussioner och följts upp 

av semistrukturerade intervjufrågor (se bilaga 1). Som tidigare nämnts utgår vårt resultat 

främst från vår intervjuguide. Vi har förankrat vår empiri utifrån våra valda teorier och 

tidigare forskning för att tolka och få en djupare förståelse av resultatet. 

6.2 Om biståndshandläggarens komplexa arbete 

Biståndshandläggare arbetar med interventioner vilket bland annat innebär att försöka 

påverka människor på olika sätt, ett arbete som många gånger inrymmer dilemman 

(Hasenfeld 1983, Johansson 2007). För biståndshandläggare som arbetar med personer 

med demensdiagnos kan det bli ytterligare problematiskt då de inte alla gånger kan 

uttrycka vad deras önskan är. Samtliga intervjupersoner uttrycker hur denna svårighet är 

central och påpekar att de aldrig kan tvinga någon till att ansöka om insatser trots att de 

inte har insikt i sin situation och inte ser sitt eget bästa. Som biståndshandläggare 

befinner du dig dessutom mellan olika slags förväntningar som existerar både innanför 

och utanför organisationen (Thylefors, 1991, s. 25). För våra intervjupersoner kommer 

det till uttryck genom att personen med demensdiagnos och dess anhöriga har olika 

förväntningar samtidigt som organisationen som biståndshandläggaren verkar i kan 

ställa andra och ibland motstridiga krav som rör organisationen och professionen. Flera 

av våra intervjupersoner menar att de får stå till svars för politiska beslut som fattas i 

kommunen där de är verksamma i och att det tar sig uttryck på olika sätt. Exempelvis 

kan anhöriga kontakta biståndshandläggaren för att uttrycka sitt missnöje över att 

kommunen har minskat antalet korttidsplatser. Det tyder på positionen 

biståndshandläggaren har som ska förhålla sig till ibland motstridiga krav som rör 

organisationen och professionen, å ena sidan skall utföra organisationens regelverk, 

samtidigt som medborgarna skall bli nöjda. 

 

För arbetet inom socialtjänsten ligger Socialtjänstlagen till grund. Thylefors (1991, s. 

22-24) menar att i Human serviceorganisationer är de politiska målen för verksamheten 

vanligtvis övergripande och vagt formulerade som måste tolkas och preciseras för att 
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kunna användas konkret i den praktiska verksamheten. Det blir på så vis en 

tolkningsfråga vad som läggs i begreppen “skälig levnadsnivå” och 

“självbestämmande”. Samtliga av våra intervjupersoner har riktlinjer som formulerats 

utifrån Socialtjänstlagen att utgå från i vilka det står föreskrivet vilka och hur många 

insatser biståndshandläggaren kan bevilja. Intervjupersonerna skiljde sig åt i sina 

resonemang om huruvida riktlinjerna var till stöd eller inte. Riktlinjerna var enligt 

intervjupersonerna Jasmine, Mia och Linus inte tillräckligt omfattande för att kunna 

användas i alla situationer och de anser att det är upp till biståndsbedömaren att göra en 

egen bedömning vilket medför ett stort ansvar. Ansvaret handlar om att man som 

biståndshandläggare fattar beslut som har stor påverkan i omsorgstagarens liv och 

vikten av att insatserna är till nytta för dem. På frågan om hur intervjupersonerna ser på 

sina riktlinjer i arbetet ansåg Linus vidare att det finns lika många problem som det 

finns människor och att det därmed är fördelaktigt om riktlinjerna är vaga eftersom det 

går att anpassa i större utsträckning efter den enskilde. Det framkom även i intervjun 

med Gunilla att riktlinjerna kunde vara begränsande gällande vilka och hur många 

insatser hon kunde bevilja. Att bevilja insatser utifrån de gällande riktlinjerna handlar 

enligt Gunilla om att hon vid vissa tillfällen får vidga vad riktlinjerna föreskriver. 

 

Tillräckliga är de. Fast de är ju lite styrande. Man kan ha insatserna städ och tvätt, men 

det kan ju finnas saker där emellan som är lite flytande som man kan behöva hjälp med. 

Och det har man ju också rätt till. Det kan vara att man behöver hjälp att vattna sina 

blommor, det kan vara att man behöver hjälp med att ta in sin post. (Gunilla) 

 

I likhet med Gunilla påtalar handläggarna Åsa och Maria att personer med 

demensdiagnos kan ha behov av ett annat stöd än vad som inryms i riktlinjerna. Som 

exempel menar Åsa att yngre personer som fått en demensdiagnos kan behöva större 

möjligheter att få fortsätta vara delaktig i samhällslivet och ha ett större behov av att 

vara kroppsligt aktiv än en äldre person med demensdiagnos. I intervjun berättar Åsa att 

hon tänker att vissa yngre omsorgstagare med demensdiagnos har större behov av 

ledsagning som liknar personlig assistans för att få komma ut mer i samhället, 

exempelvis ta promenader, gå på museum eller gå på café. I en sådan situation, menar 

Åsa, att hon måste ge ett avslag för att hon inte får bevilja så många timmar ledsagning. 

Detta fast hon egentligen upplever att personer behöver många timmars ledsagning för 

att uppnå en skälig levnadsnivå. Enligt Lindelöf & Rönnebäck (2007, s. 14-15) innebär 

det alltså att biståndshandläggaren hamnar i en förhandlingsposition och tvingas 
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fokusera på vilka insatser som finns att tillgå istället för vad omsorgstagaren själv anser 

sig behöva.  

 

Svaren om huruvida riktlinjerna för vilka och hur många insatser handläggarna kan 

bifalla är flexibla eller ej skiljde sig mellan intervjupersonerna. Biståndshandläggaren 

Maria upplevde att det finns möjligheter att frångå riktlinjerna och göra 

individanpassade speciallösningar för klienten. Det kan vara att bevilja hjälp med 

telefonsamtal för någon som tycker det är jobbigt att utföra det själv eller koppla in 

kommunens vaktmästare för att hjälpa till vid en flytt när personen ifråga inte har några 

anhöriga. Den preciserande typen av insatser finns alltså inte uttryckt i riktlinjerna men 

går vid vissa tillfällen ändå att tillgodose. Hälften av intervjupersonerna beskriver i 

likhet med Lindelöf & Rönnebäcks (2007, s. 87-95) studie att utbudet av insatser och 

tjänster ofta är snävt trots att Socialtjänstlagen föreskriver att kommunerna ska ge 

individuella lösningar till en skälig levnadsnivå. Biståndshandläggarens 

handlingsutrymme påverkas alltså av hur många insatser och vilka tjänster 

biståndshandläggaren har att tillgå vid sin bedömning och handläggning av ärendet, 

exempelvis om det finns endast matdistribution eller om både matdistribution och 

matlagning finns. 

 

Av våra intervjuer framkom det att arbetet med att motivera personer med 

demenssjukdom kan vara mycket tidskrävande. I kombination med hög arbetsbelastning 

och tidspress gör att arbetet också kan upplevas stressigt. Linus förklarar att det var 

viktigt att känna stöd både från ledningen och från sina kollegor för att säkerställa 

utförandet sitt arbete och skaffa sig legitimitet för sina beslut, speciellt vid hög 

arbetsbelastning. Det framkom även i intervjun med Maria som menade att hon många 

gånger resonerade med sin chef när det handlade om beslut i svåra frågor som handlade 

om personer med demensdiagnos. Exempelvis när en omsorgstagare som var i stort 

behov av hjälp inte ville ta emot det. Det kan indikera på att handläggarnas 

handlingsutrymme inskränks och påverkas av deras vilja att vara organisationen och 

chefer till lags.  

 

I likhet med Linus resonemang framkom i intervjun med Mona att kollegor är till stöd 

vid svåra situationer för att känna att man utför en tillräcklig rättssäker och 

genomarbetad biståndsbedömning. Gunilla berättar i sin intervju att hon har behov av 
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att prata ut om sina tankar och känslor med sina kollegor när arbetsbelastningen varit 

hög.  

 

Vi sitter ju med varandra och pratar mycket ärenden när man känner sig lite osäker sådär och 

man inte kommer vidare i tänket. Det är ju även så man håller sin rygg fri, att man pratar med 

sina kollegor och sin chef. (Gunilla) 

 

Citaten ovan kan ses som ett exempel hur den kollegiala strukturen är med och formar 

ett biståndsbeslut. Flera av intervjupersonerna uttrycker också att upplevelsen av stress i 

relation till arbetet medför ett behov av att göra prioriteringar i arbetet. Det kan vara att 

uppföljningsbesök skjuts upp eller att dokumentationen blir lidande. Konsekvenserna av 

att dokumentationen minskas eller skjuts upp kan bli att biståndshandläggaren får ett 

bristande underlag att grunda sina biståndsbeslut på menade våra intervjupersoner. Vår 

studie visar liksom Lindelöf & Rönnebäcks forskning (2007, s. 13-15) att tidspress och 

bristande dokumentation i handläggning kan leda till generaliserande biståndsbeslut 

som inte är individuellt anpassade. Strauss förhandlingsperspektiv (Hultqvist, 2014 s. 

45) betonar vikten av interaktion och förhandling i en arbetsprocess för att aktörerna ska 

nå samförstånd. När en biståndshandläggare måste skjuta upp ett uppföljningsbesök hos 

en omsorgstagare i behov av insatser finns en risk för att förhandlingarna om 

biståndsbesluten försvåras för biståndshandläggaren. I sådana situationer kan 

omsorgstagaren uppleva att hen inte är viktig och därmed upplever inte omsorgstagaren 

tillit till biståndshandläggaren vilket kan försvåra förhandlingen. Av våra intervjuer 

framgår till exempel att om biståndshandläggaren inte hinner med uppföljningsmöten 

eller dokumentera tillräckligt för att göra rättssäkra biståndsbeslut så kan en konsekvens 

vara att biståndsbeslutet inte passar omsorgstagaren och att biståndshandläggaren 

använder sig av standardiserade lösningar. Biståndshandläggarens inflytande över 

omsorgstagaren kan därmed bli större än vad det formellt är.  

 

Enligt Hasenfeld (1983) är klienter i Human serviceorganisationer beroende av 

socialarbetarens och organisationens värderingar, normer och rutiner men även 

relationen till den enskilde socialarbetaren. Lipsky (2010) menar att en så kallad 

gräsrotbyråkrat både ska utföra politikers och sin organisations mål samtidigt som de 

har direktkontakt med medborgarna få dem nöjda. Därför kan det tänkas att 

biståndshandläggarna söker understöd från sina chefer och kollegor. Detta som en 

strategi för att känna att de utför ett bra arbete från ledningens sida när 

arbetsbelastningen är hög. Av intervjuerna framkommer det också att relationen mellan 
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omsorgstagaren och biståndshandläggaren påverkas om arbetsbelastningen är hög. En 

god relation är alltså en strategi för biståndshandläggarna att nå samförstånd och bifalla 

beslut som hen anser omsorgstagaren behöva samtidigt som omsorgstagaren blir nöjd. 

Således blir biståndshandläggaren en god gräsrotsbyråkrat som utför politikernas 

uppdrag och arbetar mot folket, omsorgstagarna. 

 

Våra resultat överensstämmer med Lindelöf & Rönnebäcks (2007) och Wilbers (2010) 

forskning om hur biståndshandläggarna ser på faktorer som påverkar deras 

handlingsutrymme. Enligt dem utgår biståndshandläggarna oftast från utbudet av 

insatser, vilket kombinerat med tidspress och hög arbetsbelastning gör att 

biståndshandläggaren inte hinner fokusera tillräckligt på vad en omsorgstagare kan eller 

inte kan göra, utan måste anpassa till det rådande utbudet (ibid). Samtliga 

intervjupersoner menade i vår undersökning att både Socialtjänstlagen och deras 

riktlinjer ger mycket handlingsutrymme åt dem men att faktorer som tidspress och hög 

arbetsbelastning var svåra att påverka. Trots dessa faktorer hade biståndshandläggarna 

stort handlingsutrymme gällande hur de valde att strukturera upp sin arbetsdag. 

6.3 Alternativa strategier i handläggningsprocessen 

Under genomförandet av våra intervjuer gav våra intervjupersoner exempel på hur de 

har olika tillvägagångssätt för att samla in information om omsorgstagaren och 

samtidigt beakta personer med demensdiagnos självbestämmanderätt. Oavsett syn på 

självbestämmande var samtliga intervjupersoner eniga om att de var tvungna att få ett 

godkännande “ja” från den enskilde. Därmed beaktar biståndshandläggaren 

självbestämmanderätten genom att inte sätta in insatser mot den enskildes önskan. Vid 

tillfällen då personen med demenssjukdom hade svårt att uttrycka sin vilja eller inte 

ville ta emot hjälp hade biståndshandläggarna alternativa strategier för att skapa ett 

bättre utrymme för en förhandlingssituation med omsorgstagare. Vilka de är och hur de 

ser ut redogör vi för nedan. 

6.3.1 Om att töja på sitt handlingsutrymme 

Det finns olika sätt att reflektera och resonera kring självbestämmande för personer med 

demensdiagnos. Samtliga av de intervjuade handläggarna använde sig av tillgänglig 

information från hälso- och sjukvården för att få en bättre bild och en djupare förståelse 

av vilken typ av demens omsorgstagaren hade. Det i sin tur kan ha effekt på hur 
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biståndshandläggaren valde att närma sig omsorgstagaren eller vilken insats som 

beviljades eller avslogs. I likhet med Olaisons et.al forskning (2015, s. 615) menade 

intervjupersonerna att omsorgstagare med demensdiagnos kan ha svårigheter att 

fullfölja en formell ansökningsprocess skriftligt, vilket i sin tur ställer högre krav på 

biståndshandläggarens flexibilitet. Samtliga intervjupersoner hade erfarenhet av 

omsorgstagare som ofta uppträdde förvirrat under möten och att det var svårt få enhetlig 

bild av dennes åsikt och vilja. 

 

Under intervjuerna framkom det att trots formella lagar och rutiner om hur ansökan om 

hemtjänst-insatser eller särskilt boende skulle gå till så frångick intervjupersonerna 

ibland de formella rutinerna. Detta tog sig uttryck genom att majoriteten av våra 

intervjupersoner använder sig av ett så kallat informellt samtycke från omsorgstagare. 

Informellt samtycke innebär att biståndshandläggaren försöker urskilja ett samtycke i 

något som uttrycks av omsorgstagaren utan att denne uttrycker det explicit och precist, 

vilket kan visa sig på olika sätt. Följande citat från Åsa belyser om hur ett sådant 

informellt samtycke kan se ut i praktiken, i samband med en strategi som vi valt att 

kalla ”fånga stunden”, och som avspeglar hur det kan vara en svår balansgång att få och 

ge information till omsorgstagaren. 

 

Man får ju försöka fånga stunder för ofta är det ju så att vissa stunder blir mer oklart och 

virrigt och vissa stunder kan man känna att de förhoppningsvis har förstått vad vi pratar 

om. (Åsa) 

 

Ett annat exempel på hur ett informellt samtycke kan se ut är genom en huvud-nickning, 

t.ex. om en omsorgstagare nickar när biståndshandläggaren frågar om denne vill flytta 

till särskilt boende. I följande citat berättar Linus att det är en strategi han använt för att 

få ett informellt samtycke från en omsorgstagare. 

 

Man får försöka lägga fram förslag och om de kan nicka, alltså på något sätt... Är det så 

att det är helt kört alltså att de inte kan uttrycka någonting vilket jag nästan aldrig varit 

med om, då får man försöka göra det som är bäst och känns bäst för dem [anhöriga] 

runtomkring. (Linus) 

 

Gunilla uttryckte ytterligare två exempel gällande informellt samtycke. Dels ansåg hon 

att korttidsboenden kan fungera som ett slags test om omsorgstagaren hade behov av att 

flytta till särskilt boende, dels använder hon sig av omsorgstagarens allmäntillstånd. 

Exempelvis om en omsorgstagare under en månads tid växelvis bott hemma och på 
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korttidsboende där personalen på boendet och hemtjänsten upplevde omsorgstagaren 

mer nöjd och tillfreds på boendet. I utgångspunkt i sådana exempel menade Gunilla att 

om det var uppenbart att omsorgstagarens allmäntillstånd var bättre på korttidsboendet 

än i sin bostad så fungerade allmäntillståndet i sig som grund för ett samtycke - i det här 

fallet samtycke att flytta permanent till ett särskilt boende. Jasmine tog upp ett liknande 

exempel och uttryckte sig på följande vis. 

 

Flyttar man personen till ett korttidsboende och personen har på något sätt kommit till ro 

där, verkar välmående och äter bra så är det som ett tyst samtycke. Jag kan inte säga att 

jag vill vara här, jag har inte själv ansökt om det men jag uttrycker mig i mitt sätt att vara 

att jag trivs här. (Jasmine) 

 

I våra intervjuer framkom det alltså att informella samtycken uppkommer när 

omsorgstagaren har svårt att uttrycka sina åsikter och vilja men också om 

biståndshandläggaren anser omsorgstagaren vara i behov av någon insats. Det kan bli 

problematiskt då den enskildes självbestämmanderätt kan åsidosättas även om 

biståndshandläggaren har den enskildes säkerhet och hälsa som prioritet. Wilkinson 

(2001, s. 322) menar att det i sådana situationer är viktigt som biståndshandläggare att 

vara medveten om att det är skillnad på vad man tror är det rätta för en person och vad 

personen själv skulle vilja om det fanns möjlighet till självbestämmande. Eftersom 

biståndshandläggaren verkar i en Human serviceorganisation som försöker påverka 

människor på olika sätt och samtidigt verka som ett skydd för dessa människor är det 

också ett så kallat moraliskt arbete (Hasenfeld, 1983, s. 12). Våra intervjupersoner 

uttryckte att det ibland kan vara svårt att veta var de skall dra gränsen för 

självbestämmande men att de i likhet med Wilkinsons (2001) forskning försöker handla 

i god tro och försöker se till omsorgstagarens bästa. 

 

Vinjetterna som delvis låg till underlag för diskussioner för vår studie handlade om 

personer med demensdiagnos som antingen hade svårigheter med att uttrycka sin vilja 

eller inte ville ta emot hjälp från biståndshandläggaren. I följande citat sammanfattar 

Gunilla flera strategier hon använder sig av när en omsorgstagare inte ville ta emot 

hjälpinsatser Gunilla ansåg hen behöva. 

 

Testa [omsorgstagarens] förtroende, locka och pocka. Man kan ju inte ta dem under 

armen och säga nu kommer du här för det har vi inte rätt att göra. (Gunilla) 
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Gunilla menade att det även är viktigt att använda sig av ett språk som är enkelt att 

förstå för omsorgstagare med demensdiagnos. Gunilla använde sig i likhet med 

Olaisons et. al studie (2015) av slutna frågor vid ansökningsprocessen då de kan vara 

enklare för omsorgstagaren att besvara dem. Ett enkelt språk innebär enligt Gunilla att 

istället för att fråga om en omsorgstagare önskar matdistrubition så beskriver hon hur 

hon istället frågade omsorgstagaren om hen “ville att kommunen kunde komma förbi 

med mat två gånger om dagen”. Gunilla anpassar alltså det formella språket och 

kategorierna i ansökningsprocessen och använde sig mer av ett informellt språk som en 

strategi för att göra innebörden av en insats mer tydlig, förståelig och därmed i 

förlängningen mer tillgänglig för omsorgstagaren. 

 

I intervjun med Jasmine berättade hon att det kan ta lång tid för en omsorgstagare att 

acceptera att de behöver hjälp från hemtjänsten och därför kan en strategi vara att 

introducera ett par insatser i taget. En annan strategi som Jasmine använde om en 

omsorgstagare inte ville ta emot en insats var att hemtjänstpersonalen kunde låtsas som 

att de behövde hjälp från omsorgstagaren. Ett exempel hon berättade om var en 

omsorgstagare som vistats ensam hemma under en lång tid och uttryckte ett behov av 

att komma ut på promenader. När Jasmine erbjöd att bifalla promenader kände sig 

omsorgstagaren kränkt och menade att “jag behöver inte någon hjälp med promenader, 

jag kan promenera själv utan problem”. Jasmine rådgjorde då med en undersköterska 

från hemtjänstpersonalen som i sin tur hörde av sig till omsorgstagaren och frågade om 

hen ville följa med undersköterskan på promenader för att undersköterskan inte tyckte 

om att promenera själv. Omsorgstagaren blev då glad över att få känna sig behövd av 

undersköterskan istället för att själv vara hjälpbehövande och följde med på promenad. 

Undersköterskan tog alltså bort fokus från att omsorgstagaren var i behov av hjälp och 

fick personen att istället känna sig behövd. 

 

För att biståndshandläggaren ska få en bredare uppfattning om omsorgstagaren när en 

ny eller fler insatser skall utredas samlar biståndshandläggarna information från olika 

källor. Till skillnad från Olaisons et.al (2015) studie som visar att biståndshandläggare 

använder sig från information av endast omsorgstagaren eller anhöriga så beskriver våra 

intervjupersoner hur de även tar till vara på information och fakta som 

hemtjänstpersonal eller personal från den dagliga verksamheten har om omsorgstagaren. 

Våra intervjupersoner menade att hemtjänstpersonal och personal på daglig verksamhet 
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hade stor insyn i den enskildes dagliga livsföring och kunde därför tillföra information 

som omsorgstagaren eventuellt inte vill uttrycka inför sina anhöriga, exempelvis att 

vederbörande vill bo kvar hemma. Beslut som bifallits är dock inte definitiva och 

samtliga intervjupersoner menade att det går att avsluta insatser om omsorgstagaren inte 

ville ha dem efter ett tag eller om behovet upphörde. 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att biståndshandläggarna töjer på 

flexibiliteten i arbetet och att det är fördelaktigt att vara flexibel i relation till sin 

arbetsuppgift och i handläggningsprocessen. På så sätt menar våra intervjupersoner att 

de kan utefter omsorgstagarens förutsättningar ge information om insatser och bifalla 

dem på ett sätt känns bra för omsorgstagaren, exempelvis prova dem först och sen 

fortsätta med dem. Till skillnad från Olaisons et.al (2015) tidigare forskning så visar 

resultat från vår undersökning alltså att det finns en flexibilitet i handläggnings-

processen där biståndshandläggaren töjer på sitt handlingsutrymme med hjälp av 

strategier och taktiker. Våra intervjupersoner använder sig således av fler än de tre 

arbetsmetoder som Olaison el. al (2015) redovisar för att samla information och skapa 

utrymme för förhandling för biståndsbeslut.   

6.3.2 Om att bygga ett förtroende 

Samtliga av våra intervjupersoner talar om vikten av att bygga upp ett förtroende mellan 

sig själv och omsorgstagaren eftersom relationen mellan dem är viktig för om arbetet 

skall lyckas. Maria betonade vikten av att bemöta omsorgstagare och hens anhöriga på 

ett sätt så att de kan känna tillit till biståndshandläggaren. I följande citat beskriver 

Maria hur hon kan göra för att skapa förtroende för omsorgstagaren. 

 

Det är jättemycket bemötande i det här arbetet. Det är A och O. Hur man kommer in i 

huset och tittar på personen, om man tar i hand. Hela ens sätt för att få dem med sig. 

(Maria) 

 

 

Majoriteten av våra intervjupersoner berättade att de hade erfarenhet av flera 

omsorgstagare som de var tvungna att gå hem till många gånger innan omsorgstagaren 

ville lyssnade på dem och att det handlar om att bygga upp ett förtroende. Linus berättar 

att han kunde gå till omsorgstagare som blev arg på honom de första tio gångerna han 

knackade på hemma hos dem men att den elfte gången lyssnade de och var de redo att 

diskutera kring eventuella insatser. Det handlar således om att skapa tillit till 
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omsorgstagaren vilket blir särskilt betydelsefullt när det rör sig om personer med 

demensdiagnos eftersom deras förmåga att resonera och göra bedömningar kan minska i 

samband med deras diagnos (Wilkinson, 2001, s. 322). Vid diskussion av eventuella 

insatser kunde Maria under ett hembesök äta lunch med en omsorgstagare för att 

avdramatisera hennes besök och göra det mer personligt. Maria beskrev det som att hon 

skapade en avslappnad miljö för omsorgstagaren att beskriva sina behov. 

 

För att nå samförstånd med omsorgstagaren beskriver våra intervjupersoner hur de 

arbetar motiverande och försöker skapa en relation. Detta för att kunna utforma ett 

beslut som är individualiserat och utgår från omsorgstagarens självbestämmande. Det 

överensstämmer med Lipskys (2010, s. 72) resonemang om att relationen och 

förtroendet mellan biståndshandläggaren och omsorgstagaren är avgörande för om och 

hur arbetet skall lyckas. Även Hultqvists (2014) förhandlingsperspektiv belyser vikten 

av att relationen mellan aktörer är central för hur de kan nå samförstånd. Arbetet kan 

anses som lyckat när aktörerna tillsammans har förhandlat på ett sätt som passar dem 

och de har gemensamt kommit fram till ett samförstånd. I våra intervjuer framkommer 

det dock att handläggarna inte alltid upplever att förhandlingarna sker friktionsfritt. Med 

hjälp av förhandlingsperspektivet synliggörs de olika intressekonflikter som 

handläggarna menar är vanliga i interaktionen mellan människor (Hultqvist, 2014).   

6.3.3. Om att tycka samma 

Under intervjuerna framkom det att intervjupersonerna i väldigt svåra fall, när 

exempelvis omsorgstagaren inte längre kan tala, använder sig av presumtivt samtycke. 

Presumtivt samtycke innebär att anhöriga kan ansöka om insatser åt omsorgstagaren om 

omsorgstagaren på grund av sin sjukdom eller av andra skäl inte själv kan göra en egen 

ansökan. De anhöriga ska genom presumtivt samtycke ansöka om vad de tror 

omsorgstagaren själv ansökt om ifall hen inte varit sjuk i demens. Det är 

biståndshandläggaren som bestämmer huruvida de väljer att ta emot en ansökan i form 

av presumtivt samtycke eller inte. Samförstånd mellan anhöriga och 

biståndshandläggaren blev i dessa fall en vanlig förhandlingslösning där de båda 

aktörerna hade samma mål och uppfattning om vilka insatser som var mest passande för 

omsorgstagaren (Hultqvist, 2014). Uppfattningarna om och användningen av presumtivt 

samtycke som strategi i handläggningsprocessen såg olika ut hos intervjupersonerna. 

Generellt menade intervjupersonerna att de sällan använde sig av det. Gunilla betonade 
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vikten av att använda sig av anteckningar eller intervjuer från när omsorgstagaren var 

frisk nog att föra sin egen talan. Linus menade att det inte var ovanligt att exempelvis en 

omsorgstagare innan hen insjuknade svårt i sin demens hävdade att hen inte ville flytta 

till särskilt boende. När sedan omsorgstagaren blev svårt sjuk i sin demenssjukdom så 

ville anhöriga att hen skulle flytta till särskilt boende. I sådana fall utgick Linus från vad 

omsorgstagaren önskat innan denne blev svårt sjuk och inte utifrån de anhörigas åsikter, 

vilket förutsätter en god dokumentation där ett sådant samtycke finns nedtecknat. I 

följande citat från Linus belyser han omsorgstagarens rätt till självbestämmande och 

vikten av hänsyn till dennes åsikt innan hen fick sin demensdiagnos. 

 

För jag har ju dem jag har träffat i flera år som alltid har sagt att “jag vill aldrig in på 

hemmet”. Och sen kommer dem i en situation då de inte kan tala för sig själv längre och 

barnen säger att nu måste de in på hemmet. Och då har personen sagt till mig i alla år att 

han inte vill in på ett boende. Så finns ju verkligen inget presumtivt samtycke, det finns 

ett presumtivt mottycke snarare. (Linus) 

 

6.3.4 Om att använda tid och rum för förhandling 

Samtliga intervjupersoner uppgav att det fanns svårigheter med att tillgodose 

självbestämmande hos personer med demensdiagnos. De menade dock att det inte finns 

ett annat alternativ då det i Socialtjänstlagen 1:1§ står reglerat att insatser skall utföras i 

samförstånd med den enskilde. Dessutom frågade sig majoriteten av intervjupersonerna 

om alternativet skulle vara en tvångslag, vilket samtliga ansåg vara ett sämre alternativ. 

Som tidigare nämnts använde sig intervjupersonerna i extrema fall av presumtivt 

samtycke. Svårigheterna att tillgodose självbestämmandet hos personer med 

demenssjukdom handlade enligt intervjupersonerna om att personen kunde ha en 

bristande insikt om sin situation, exempelvis glömde omsorgstagaren att äta och gick 

ner för mycket i vikt. Med diskussioner som utgick från båda vinjetterna uppgav alla 

intervjupersoner erfarenheter av personer med demensdiagnos som hade svårt att 

framföra sina åsikter då de exempelvis tappat språket eller ville ha en insats den ena 

dagen men glömt det nästa dag. För att få en djupare förståelse för omsorgstagarens 

situation menade samtliga intervjupersoner att det var viktigt att samla information 

gällande situationen för omsorgstagaren med demenssjukdom genom att göra flera 

hembesök hos vederbörande. Hembesök kunde även ha som syfte att få omsorgstagare 

att ta emot bifallna beslut, exempelvis släppa in hemtjänstpersonal som ska laga frukost. 

Gunilla betonade vikten av att göra sig en uppfattning vid hembesök om 

omsorgstagarens personlighet och hur hens liv sett ut men även att ha något allmänt att 
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prata om under hembesöket. Att tala allmänt om vad man ser på ett hembesök kan enligt 

Gunilla ha en lugnande effekt på omsorgstagaren.  

 

För det har ett värde av att veta vad de har gjort, hur de har levt och vad de har arbetat med. 

Hemmet säger ju väldigt mycket om en person. För där tittar jag efter vad det kan vara för hem, 

alltså inte att ögonen går runt men är där mycket handarbete? Är där mycket troféer på sådana 

hjorthorn? Vad är där för fotografier? På nått sätt känner jag att man kan lugna dem lite för då 

ser de att här kommer någon som förstår dem. (Gunilla)  

 

Om omsorgstagaren känner förståelse för biståndshandläggaren som kommer menar 

Gunilla att det blir lättare att få information som behövs vid biståndsbedömning eller få 

omsorgstagaren att släppa in hemtjänstpersonal. Detta är förenligt med vad Dworkin 

(1986, s. 4) menar är skapa möjligheter för individen att påverka sin situation efter sina 

egna värderingar, personlighet och intressen. Om biståndshandläggaren försöker få en 

djupare förståelse för vem omsorgstagaren är kan det öka förutsättningarna för att fatta 

beslut utifrån omsorgstagarens värderingar. Dock menade hälften av intervjupersonerna 

att vissa omsorgstagare inte vill ha besök från biståndshandläggaren och att det kan vara 

en lång process att ens bli insläppt i deras hus. Maria berättade att hon fått arbeta i upp 

till ett år med en omsorgstagare för att få komma på hembesök. Maria hade knackat på 

omsorgstagarens dörr ett par gånger i veckan samt skickat brev ett par gånger i månaden 

innan hon fick komma in till omsorgstagaren. I vår undersökning kom det fram att om 

intervjupersonerna upptäckte att de inte skulle få komma hem till omsorgstagare för ett 

hembesök så kunde de samla information om omsorgstagaren på andra platser. Mona 

hade vid några tillfällen träffat omsorgstagare inom deras dagliga verksamhet, då de var 

oftast piggare och gladare där än i hemmet. Linus beskriver i följande citat vilka 

alternativ han använder sig av för att samla information. 

 

Man får ändra position lite och kanske komma vid andra tillfällen. Kanske ska man komma vid 

ett mattillfälle, bara för att det skall bli mer lättsamt. Kan de ut och gå, ja då ska man kanske ut 

och gå med dem. Då är det lättare att prata. Det handlar ju att få fram det som personen vill. 

(Linus) 

 

Intervjupersonerna hade olika uppfattningar om hur det påverkade omsorgstagare att bli 

inlagda på sjukhus. Å ena sidan hävdade Maria och Mona att de upplevde att 

omsorgstagare var mer förvirrade och hade svårigheter att ta beslut eller ansöka om 

hjälp när de befann sig på sjukhuset än hemma. Å andra sidan ansåg Gunilla att det kan 

vara en fördel för omsorgstagarna att komma hemifrån då de slutar att värja sig mot 

eventuella förändringar. De övriga intervjupersonerna hade ingen bestämd åsikt om 
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huruvida sjukhus kunde ha en positiv eller negativ inverkan på mötet med 

omsorgstagaren. Den generella uppfattningen var att hembesök gav mest information 

och utgjorde störst grund för samförstånd med omsorgstagaren gällande insatser. 

Wilkinson (2001, s. 322) menar att det är viktigt att göra personer med demensdiagnos 

delaktiga i de beslut som berör dem själva även om de kan ha svårt att ta beslut själva. 

Genom att göra dem delaktiga i arbetsprocessen så bevaras deras självkänsla. Ett sätt att 

inkludera och utgå från omsorgstagarnas förmåga och åsikter är att anpassa 

informationssamlandet efter omsorgstagaren, vilket våra intervjupersoner försökte och 

ansåg vara viktigt. 

 

Utifrån förhandlingsperspektivet som Hultqvist (2014, s. 45) presenterar är tid och rum 

en central del för hur förhandlingar mellan två parter kan nå samförstånd och hur 

spänningsförhållandet mellan parterna kan påverkas. Biståndshandläggning och 

hembesök kan enligt förhandlingsperspektivet förstås som en process förankrat i 

aktörerna. Således kan det tänkas att intervjupersonerna väljer som strategi att ha 

hembesök hos omsorgstagaren framför att mötas på kontoret inte bara för att få 

förståelse för omsorgstagaren utan även för att få omsorgstagaren att ta emot bifallen 

hjälp. Om en biståndshandläggare har som mål att få en omsorgstagare att ta emot hjälp 

med att laga och äta frukost måste biståndshandläggaren i första hand se till att 

omsorgstagaren godkänner hjälpen. Detta för att beakta omsorgstagarens rätt till 

självbestämmande. Genom hembesök har biståndshandläggaren en fördelaktig 

förhandlingsposition för omsorgstagaren då mötet äger rum i en kontext som är trygg 

för vederbörande. Biståndshandläggaren visar alltså att omsorgstagaren och dennes hem 

och historia är viktig och vinner därmed förtroende från omsorgstagaren. Det är 

förenligt med Smebyes et al (2016), Dworkins (1986) och Wilbers (2010) forskning 

som menar att det är viktigt för omsorgstagare att uppleva en känsla av värde som 

person. 

6.3.5 Om att övertala omsorgstagaren 

Omsorgstagarens rätt att själv bestämma och ha inflytande över vilka insatser de 

ansöker om är central enligt samtliga intervjupersoner i vår undersökning. Av 

intervjuerna framgick det att det inte är ovanligt att omsorgstagare med demensdiagnos 

inte inser att de behöver ansöka om hemtjänstinsatser då de brister i sin dagliga 

livsföring, exempelvis glömmer att äta mat. Eftersom biståndshandläggare arbetar efter 
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Socialtjänstlagen som utgår från den enskildes vilja och självbestämmande går det alltså 

inte att tvinga någon att ansöka om en insats. Det finns dock undantag då insatser kan 

beviljas mot ens vilja: om en omsorgstagare är omyndigförklarad eller om det är fara för 

hens liv. Intervjupersonerna menade dock att det var väldigt ovanligt att omsorgstagare 

behövde tvångsomhändertas eller omyndigförklaras, eftersom de vanligen lät sig 

övertalas av biståndshandläggaren om att ta emot insatserna. Mona menade att de 

gånger hon aktivt arbetat för att övertala en omsorgstagare att ta emot en insats var det i 

samband med att hon ansett att det uppenbart varit en fråga om omsorgstagarens bästa, 

exempelvis om personen i fråga inte längre åt. I likhet med Mona berättade Jasmine i 

sin intervju att det framförallt handlar om övertalning av att ta emot insatser när 

omsorgstagaren inte åt. Hon förklarar det genom vinjetten om Stina. 

 

Om man ser att hon måste ha hjälp men uttryckligen själv säger nej själv så kan vi inte göra 

något. Men det handlar om att motivera och motivera, att gå tillbaka och boka nya hembesök och 

försöka en ny infallsvinkel. Här handlar det om att hitta olika ingångar, vad är det som gör att 

man kan få henne att gå med på någonting. (Jasmine) 

 

Enligt Hasenfelds (1983) teori om Human serviceorganisationer utför socialarbetare 

moraliskt arbete och skall vara nytta för sina klienters välfärd. Organisationers mål och 

tillvägagångssätt är vagt formulerade och tolkningen på hur begreppen “skälig 

levnadsnivå” och “självbestämmande” kan variera (ibid). Intervjupersonerna menade att 

de i egenskap av handläggare har ett visst uppföljningsansvar och att det är viktigt att 

inte ge upp utan fortsätta försöka diskutera med omsorgstagarna om man kände sig 

säker på att de var i behov av en insats. En sådan hållning kan tolkas som ett uttryck för 

att intervjupersonerna kände ett moraliskt ansvar för omsorgstagarna. Vår undersökning 

antyder att biståndshandläggare utför moraliskt nyttigt arbete för omsorgstagare genom 

att bevilja dem insatser som de först inte vill ha och därefter övertalar dem till att ta 

emot insatsen med förklaringen att det är för deras eget bästa. Biståndshandläggare 

rättfärdigar att de påverkar omsorgstagares uppfattning om sin situation och sitt behov 

av insatser genom moraliska argument och upplevt ansvar för omsorgstagarnas hälsa. 

Intervjupersonerna menade att det är en ständig avvägning mellan omsorgstagares 

självbestämmande och deras behov av hjälp. När deras behov av hjälp är av så allvarlig 

karaktär går det att urskilja att biståndshandläggarna till viss del bortser från att 

förhandla med omsorgstagaren och istället försöker genom övertalning få vederbörande 

att ta emot en insats.  
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Enligt förhandlingsperspektivet är det i interaktionen mellan aktörerna som de sociala 

ordningarna upprätthålls men tid och rum kan ändra villkoren för dem (Hultqvist, 

2014). Vårt resultat har å ena sidan visat att tid och rum kan användas för att skapa 

utrymme för förhandling mellan biståndshandläggare och omsorgstagare. Å andra sidan 

berättar våra intervjupersoner att om omsorgstagarens hälsa försämras så blir 

förutsättningarna för att fatta ett beslut annorlunda. Det kan tolkas som att villkoren för 

förhandling förändras när biståndshandläggaren upplever att omsorgstagaren har en 

bristande insikt i sitt omsorgsbehov. Förhandlingens förutsättningar kan då te sig 

obalanserat och bli till nackdel för omsorgstagarens självbestämmande om det handlar 

om fara för liv. 

  

Vid diskussioner om vinjetten om Stina där hennes dotter hör av sig dagligen till 

biståndshandläggaren och försöker få Stina att ta emot hjälp menade samtliga 

intervjupersoner att det är vanligt att anhöriga försöker påverka biståndshandläggningen 

och omsorgstagaren i biståndshandläggningen. Demensdiagnos påverkar inte bara den 

enskilde omsorgstagaren utan även dennes anhöriga, vilket gör anhöriga till en stor och 

viktig del i biståndshandläggarens arbete. 

6.4 Anhöriga 

Biståndshandläggare använder sig av flera olika verktyg vid biståndsbedömningar. 

Tidigare har vi nämnt Socialtjänstlagen, riktlinjer samt olika strategier. Som 

biståndshandläggare för personer med demensdiagnos är dessutom anhöriga ett viktigt 

“verktyg” och stöd för att kunna skapa sig en bättre bild av vad omsorgstagaren behöver 

och vill ha för insatser. 

6.4.1 Om att arbeta med anhöriga 

När våra vinjetter diskuterades under intervjuerna framkom det gällande anhöriga att 

biståndshandläggarna till största del tycker att anhöriga är behjälpliga i 

handläggningsprocessen. Socialstyrelsen (2013, s.12) förordar att verksamma inom 

socialtjänsten skall ta hänsyn till anhörigas synpunkter i biståndsbedömningen, vilket 

intervjupersonerna gav sig uttryck för att de tog hänsyn till. Enligt Butchard et. al (2012, 

s.489) och Hydén & Nilsson (2015, s.716) är det hur relationen mellan omsorgstagaren 

och anhöriga är som påverkar hur omsorgstagarens demensdiagnos upplevs och 

hanteras av de anhöriga. Det överensstämmer med den informationen som samtliga 
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intervjupersoner uppgav. I följande citat berättar Linus om hur hans arbete kan påverkas 

av anhöriga. 

 

Det kan vara olika, det kan bli lättare det kan bli svårare. Så det är helt beroende på vad 

personen vill, vad anhöriga vill, hur de är överens. Ja det beror på deras förhållande, 

hurdant deras förhållande är och hurdant det har varit tidigare i livet. För ofta är det så att 

har de haft ett dåligt förhållande med sin mamma eller pappa så är de ofta väldigt stridiga. 

(Linus) 

 

Linus belyser alltså att relationen till de anhöriga påverkar hur behjälpliga de kan vara i 

biståndshandläggningen. I samtliga intervjuer framkom det att intervjupersonerna 

uppfattade att relationen mellan omsorgstagaren och dennes anhöriga är avgörande för 

hur delaktiga anhöriga får vara i processen. Detta styrks av Hydén och Nilsson (2015, s. 

716) som menar att relationen mellan de anhöriga och personen med demensdiagnos är 

central för hur ett eventuellt samarbete mellan parterna skulle fungera. För många 

anhöriga är det svårt att se exempelvis sin förälder som alltid varit noggrann med sitt 

yttre och sin hygien sluta ta hand om sitt utseende och duscha. Det blir ytterligare 

problematiskt när det kommer att handla om att personer i fråga slutar äta eller är en 

“vandrare” som Mia kallade det, dvs. personen är ute och går på nätterna. Vidare 

berättade Linus att anhöriga som haft dåliga relationer blir “stridiga” för att de hade 

dåligt samvete för den dåliga relationen och ville gottgöra det. En annan problematik 

som kan uppstå är när de anhöriga var oense sinsemellan samt tyckte och tänkte väldigt 

olika om omsorgstagarens situation. I sådana situationer ansåg Linus att “det är inte 

kommunens problem att de anhöriga inte kommer överens” utan det är de anhörigas 

ansvar att komma fram till en gemensam ståndpunkt. Han brukar be anhöriga som hade 

svårt att komma överens att lösa sina konflikter innan de skulle engagera sig i 

omsorgstagarens biståndsbedömning. Under intervjuerna berättade samtliga 

intervjupersoner om vikten av att medla och förklara sitt arbete för anhöriga som var 

“stridiga”. Detta visar enligt förhandlingsperspektivet (Hultqvist, 2014) om vikten av att 

biståndshandläggare kan förhandla och nå samförstånd med alla aktörer i sitt arbete för 

att utföra ett bra arbete där de flesta är parter är nöjda. 

 

Våra intervjupersoner menade att genom anhöriga kan biståndshandläggaren få 

kännedom om vem omsorgstagaren är och var innan hen fick sin demensdiagnos. Med 

en handläggares ord: det blir “fler öron som hör”. Maria berättade att som 

biståndshandläggare som arbetar med personer med demens måste man många gånger 

gå genom de anhöriga när de skulle fatta ett beslut i handläggningsprocessen. Av våra 
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intervjuer framkom det att intervjupersonerna ibland försöker skapa en samverkan med 

den anhöriga för att få den enskilde att ansöka om en insats. Maria beskriver det genom 

vinjetten om Stina och hennes oroliga dotter som anser Stina vara i behov av fler 

hemtjänstinsatser på följande sätt. 

 

Jag skulle säga att dottern måste ligga på själv här och försöka motivera sin mamma. För 

det är hon som känner henne, hon som kanske känner henne bäst och vet vad hon vill 

liksom. (Maria) 

 

Det kan alltså vara så att Maria använder anhöriga som en strategi för att komma fram 

till ett samförstånd mellan den anhöriga och biståndshandläggaren för att få exempelvis 

omsorgstagaren att ta emot insatser. 

 

I båda våra vinjetter är anhöriga en central del av handlingen, i vilket även våra 

intervjupersoner intygar är vanligt om än på olika sätt. Mona berättar att det inte är 

ovanligt att anhöriga kan vara oroliga och vilja att hens familjemedlem skall få hjälp. 

Hur detta hjälpsökande sker och hur stort det är varierar dock. Maria beskriver till 

exempel att anhöriga kan ringa och vill beställa hjälp från henne. Hon får då förklara 

hur hennes arbete fungerar och att hon måste kontrollera om ett visst behov verkligen 

finns genom exempelvis hembesök hos omsorgstagaren. I intervjun med Mia berättar 

hon om liknande exempel där det visar sig att anhöriga inte talat med sin närstående 

med demensdiagnos om sin oro och sina tankar. Mia brukar uppmuntra den anhöriga att 

samtala med den enskilde först och främst. Intervjupersonerna menar att det blir 

problematiskt om de inte har anhöriga “med sig” i biståndshandläggningsprocessen eller 

när anhöriga inte är överens med sin make/make eller förälder om vilka insatser om 

krävs. Framförallt krävs ett samtycke från omsorgstagaren själv att 

biståndshandläggaren får ta kontakt med anhöriga. Når åsikterna går isär och konflikter 

uppstår menar intervjupersonerna att de inte kan bortse från den enskildes önskan men 

ibland kan de låta sig övertalas av en envis anhörig. 

 

Anhöriga är en av de största tillgångarna vi har, samtidigt som de är en av de största 

ankarna vi har som drar och sliter. De gör det av all välmening, men det kan bli så tokigt. 

(Linus) 

 

Citatet ovan belyser en dubbelhet och kluvenhet som biståndshandläggaren står inför, 

dvs. i relation till hur biståndshandläggaren kan och väljer att ta hänsyn till anhörigas 

åsikt i handläggningsprocessen. För biståndshandläggare kan det vara svårt att till en 
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början uppmärksamma det maktförhållande som finns mellan omsorgstagaren och 

dennes anhöriga. Ett maktförhållande som kan tillämpas lika mycket från båda sidor. 

Som omsorgstagare kan du spela på den anhörigas dåliga samvete berättade Linus i sin 

intervju. Det märktes exempelvis om en anhörig ringde och berättade hur mycket hjälp 

en omsorgstagare behövde och den anhöriga var mycket orolig för hen men när Linus 

träffade omsorgstagaren så var inte situationen så svår som den anhöriga beskrivit. 

Detta är liknande resultat som Andersson (2004) kom fram till som menar att 

biståndshandläggare måste balansera hur de själva ser på omsorgstagarens situation med 

önskningar och information som de får från anhöriga. 

 

Majoriteten av våra intervjupersoner lyfter att anhöriga många gånger kämpar i det tysta 

och känner skuld över att inte kunna hjälpa sin respektive. I intervjun med Jasmine 

berättar hon om ett ärende när en man vars hustru fått en demensdiagnos och inte längre 

kunde bo kvar i hemmet. Han hade dåligt samvete över att han inte kunde ha kvar sin 

hustru hemma. 

 

Det var en man som sa till mig en gång när vi pratade om annat boende till hustrun, då sa 

han såhär: Jag lovade henne en gång i nöd och i lust. Nu är det nöd och jag har lovat. Så 

ja, man har lovat och man biter ihop. (Jasmine) 

 

Citatet indikerar på att anhöriga även driver ett slags moraliskt arbete, både gentemot 

den enskilde och i relation till biståndshandläggaren. Anhöriga ville alltså vara 

behjälpliga för omsorgstagaren men även för biståndshandläggaren för att de upplevde 

ett moraliskt ansvar ansåg Jasmine. Av intervjuerna framkom det att samtliga 

intervjupersonerna ansåg det vara vanligt att de anhöriga försökte vara behjälpliga mot 

sina anhöriga och försöka bistå. Jasmine förklarar att anhöriga många gånger ser det 

som ett misslyckande att inte kunna ta hand om sin partner längre, vilket hon ansåg är 

något som biståndshandläggaren måste ta hänsyn till. Samtidigt som bistånds-

handläggarnas fokus ligger på den enskilde framkommer det under samtliga intervjuer 

att handläggarna ville se över den anhörigas behov när det gällde personer som var 

samboende. Gunilla förklarar det genom vinjetten om Astrid och Rune. Hon menade att 

Astrid kunde få beviljat avlastning från att ta hand om Rune. I följande citat belyser 

Gunilla hur hon tänker kring Rune och Astrid. 

 

Ja alltså båda bor ju i samma hem och det är Rune som det gäller. Det är Rune som man 

ska fokusera på men Astrid har ju också en del i det här och hennes... Det hon säger 
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måste man ju också ta på allvar. Så hon får ta till sig att det är viktigt och att vi tänker på 

henne också. (Gunilla) 

 

Citatet ovan belyser frustationen som biståndshandläggare kan uppleva då både den 

enskilde och den anhöriga är i behov av hjälp. Även om huvudfokus är den enskilde 

indikerar intervjun med Gunilla att biståndshandläggare kan uppleva det som ett 

moraliskt ansvar att även se till anhörigas situation. Enligt Hasenfelds (1983) teori om 

Human serviceorganisationer arbetar verksamma inom dessa människobehandlande 

organisationer som socialtjänsten för att vara till medborgarnas nytta. Weimands (2012) 

forskning visar att anhöriga till personer med psykiskt ohälsa påverkas deras situation 

av sjukdomen och förväntar sig att bli tillfrågade om sin situation (s. 65). Det kan alltså 

tolkas som att handläggarna även vill hjälpa omsorgstagares anhöriga om de ser att de 

anhörigas situation påverkas av omsorgstagarens demenssjukdom. Gunilla ansåg att det 

kan vara en långsiktig lösning att även se om en anhörig är i behov av insatser eftersom 

exempelvis äkta makar som bor tillsammans påverkar varandra.  

 

I våra intervjuer framkommer det att anhörigas roll i biståndshandläggningsprocessen 

följaktligen kan vara både till för- och nackdel för biståndhandsläggaren och 

biståndshandläggaren använder sig av den anhöriga i varierande utsträckning. 

Dels kan biståndshandläggaren använda anhöriga till att medla med omsorgstagaren för 

att försöka få denne att ansöka eller ta emot insatser. Dels har anhöriga mycket 

information och kunskap om omsorgstagaren från förr. Detta menar våra 

intervjupersoner är information biståndshandläggaren vill ta del av för att kunna 

genomföra en bra och rättssäker biståndsbedömning. Interaktionen och förhandlingen 

mellan olika aktörer i en sådan arbetsprocess kan förklaras genom 

förhandlingsperspektivet (Hultqvist 2014, s. 45). Förhållandet mellan 

biståndshandläggaren, omsorgstagaren och anhöriga kan således beskrivas som en 

förhandlingsprocess där aktörerna är beroende av varandra för att nå ett resultat. 

Svårigheter och intressekonflikter kan uppstå när aktörerna har olika mål (Hultqvist 

2014, s. 46) och att detta inte är en ovanlig realitet i det sociala arbetets praktiker när det 

handlar om anhörigas och omsorgstagarens åsikt om vederbörande behöver en insats 

eller ej framkommer det av våra intervjuer. 
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6.4.2 Om att inkludera eller exkludera anhöriga 

Vid diskussioner om på vilket sätt biståndshandläggaren skall exkludera eller inkludera 

omsorgstagarens anhöriga i biståndshandläggningsprocessen framkommer det i 

intervjuerna att handläggarna så långt som möjligt försöker samarbeta med 

omsorgstagarens anhöriga. Detta beror dels på att anhöriga många gånger har 

information om den enskilde som biståndshandläggaren annars inte fått till sig, dels kan 

anhöriga hjälpa biståndshandläggaren i arbetet med att få omsorgstagaren att ta emot en 

insats. Anhöriga kan alltså användas som ett stöd vid biståndsbedömningen. Som 

tidigare nämnts kan anhöriga utföra en presumtiv ansökan åt den enskilde i fall denne är 

så långt gången i sin sjukdom att hen inte kan förmedla vad hen tycker. Hen eller de 

anhöriga ska då framföra vad de tror omsorgstagaren själv hade tyckt om denne varit 

frisk. Samtliga av våra intervjupersoner argumenterade för att de endast använde sig av 

presumtivt samtycke om de hade arbetat länge med omsorgstagaren och dennes 

anhöriga samt att de anhöriga var överens om vilka insatser som skulle ansökas. 

 

Eftersom handläggaren måste få ett samtycke från omsorgstagaren för att få ha kontakt 

med dennes anhöriga innebär det att handläggaren alltid måste lyssna på vad den 

enskilde säger. Mia förklarar att det oftast inte brukar vara något bekymmer att få 

samtycke till det då omsorgstagaren många gånger vill ha med en anhörig som stöd vid 

hembesök eller vårdplanering när insatser skall beviljas och planeras. Under dessa 

möten går biståndshandläggaren tillsammans med omsorgstagaren och eventuella 

anhöriga igenom s.k. social livshistoria där omsorgstagaren berättar om sitt liv för att 

beviljade insatser skall kunna utföras så bra som möjligt. Mia påpekar att anhöriga 

många gånger har värdefulla uppgifter att bidra med. Så länge omsorgstagaren ger sitt 

samtycke och relationen till anhöriga är god menar våra intervjupersoner att det är 

fördelaktigt att inkludera anhöriga i biståndshandläggningsprocessen.  

 

Av intervjuerna framkommer det att som handläggare kan det vara svårt att veta var 

man som handläggare ska dra gränsen för en anhörigs involvering i 

handläggningsprocessen. Under intervjun med Åsa förklarar hon att bedöma när en 

anhörig inte ser till sin närståendes bästa är en av de svåraste delarna som 

biståndshandläggare för personer med demensdiagnos. Om hon under möten med 

omsorgstagaren och hens anhöriga märker att den anhöriga styr och det inte är till 

omsorgstagarens bästa väljer hon att anmäla behovet av god man. I likhet med Åsa 
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berättar Maria att hon väljer att exkludera en anhörig om de upplever att den anhöriga 

talar istället för den enskilde eller när den enskilde inte får komma till tals. Vid sådana 

situationer menar Maria att det är viktigt att fokusera på den enskilde. 

 

När man är på ett hembesök och dottern pratar omkull sin mamma och tycker att hon inte 

kan prata för sig själv, då försöker jag vända mig till personen det gäller. Oavsett hur så 

måste den ju känna att det är den som man är där för. Så det är viktigt att man ger dem 

uppmärksamhet. (Maria) 

 

Om omsorgstagaren inte längre kan tala för sig själv menar Åsa att hon utgår från att 

den anhöriga vill omsorgstagarens bästa men att ibland kan den anhörigas försök till 

hjälp inte vara det bästa för omsorgstagaren. Weimand (2012) menar att anhöriga 

förväntar sig att de ska få vara samarbetspartner och utforma och påverka patientens 

vård eftersom de anser sig ha relevant kunskap om patienten (s. 65). Dock kan den 

anhöriga och den enskilde uppleva situationen på olika sätt enligt våra intervjupersoner. 

I följande citat diskuterar Åsa hur hon tänker kring vinjetten där Rune har svårt att 

uttrycka sin egen vilja och Runes fru anser inte att han behöver fler insatser trots 

orosanmälningar från hemtjänsten. 

 

Det är väldigt svårt för att det är ett väldigt svårt dilemma, han har ju sin fru som den 

närmsta närstående han har och man utgår ju ifrån att de vill varandras bästa och att de 

ska hjälpa varandra i kommunikationen. Men man kan ju inte förlita sig riktigt på det 

heller för det blir inte riktigt rätt. Man behöver ju höra hans åsikt men han har ju inte 

förmågan. (Åsa) 

 

Åsa utgår alltså från att Astrid vill hjälpa Rune i kommunikationen och göra det som 

blir bäst för Rune. Hon menar dock att man inte kan förlita sig helt på anhörigas åsikter 

och att hon ibland ser att omsorgstagares behov, vilja och rätt inte kommer fram. 

Utifrån Lipskys (2010) teori om handlingsutrymme kan handläggarnas val av att 

exkludera eller inkludera anhöriga förklaras som att de anpassar sitt handlingsutrymme 

utifrån situationen. När en handläggare anser att en anhörig inte ser till omsorgstagarens 

bästa och försvårar utredningen så kan handläggaren välja att inte bjuda in den anhöriga 

till möten med omsorgstagaren eller väga in den anhörigas åsikter till utredningen. 

Enligt Strauss (2014) förhandlingsperspektiv utgår arbetsprocesser mellan olika aktörer 

från förhandlingar för att de ska nå samförstånd. Mänskliga handlingar och möten 

påverkar varandra (ibid). Således kan biståndshandläggaren bli påverkad av den 

anhörigas sätt att vara, både gentemot sig själv och omsorgstagaren. Som tidigare nämnt 

är spänningsförhållandet mellan biståndshandläggare, omsorgstagare och deras anhöriga 
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inte statiskt och förhandlingarna påverkas av hur handläggaren reglerar sitt 

handlingsutrymme. Eftersom den anhöriga kan ha andra mål än omsorgstagarens 

önskan kan handläggaren kan välja att töja sitt handlingsutrymme som en strategi för att 

begränsa den anhörigas inkludering i utredningen. Därmed ger handläggaren mindre 

utrymme till förhandling för den anhöriga för att nå sitt mål. 

 

Maria berättade att hon tycker det är svårt att helt exkludera en anhörig om denne ofta 

hör av sig och är orolig för omsorgstagaren. Även om Maria kunde uppleva att den 

anhöriga som jobbig om den hörde av sig ofta och klagade så tog hon sig tid till att prata 

med den anhöriga och förklara hur en biståndsbedömning går till. I samtliga intervjuer 

framkom det att det var vanligt att intervjupersonerna fick informera hur 

handläggningsprocessen går till för oroliga och otåliga anhöriga. Maria berättade om att 

det finns anhöriga som tycker att som hon uttrycker det “bara kan skriva dit ett städ” 

som insats till omsorgstagaren. Vid sådana tillfällen fick Maria förklara att hon som 

måste träffa omsorgstagaren i hemmet för att själv skaffa sig information om hur 

behovet av städ ser ut.   

 

Mona menar att det är en del anhöriga som tycker att den enskilde inte skulle ha sin 

egen fria vilja när personen i fråga inte vet sitt bästa. I följande citat berättar Mona om 

hur barn till omsorgstagare kan resonera kring sin förälder med demensdiagnos. 

 

Mamma eller pappa är ju dement. Han vet ju inte sitt bästa. Så är det. (Mona) 

 

Mona påpekar att då det blir ännu viktigare att lyssna på den enskilde när anhöriga anser 

att omsorgstagaren ska exkluderas i sin egen biståndsbedömning. Vårt resultat 

överensstämmer delvis med Anderssons (2004) forskning som visar att handläggare 

balanserar i anhörigas krav i biståndsbedömningar. Dock ansåg flera av våra 

intervjupersoner att om anhöriga krävde att omsorgstagaren inte skulle hade rätt till sitt 

självbestämmande så exkluderades den anhöriga från biståndsbedömningen. 

Intervjupersonerna vägde alltså inte alltid in krav från anhöriga som Anderssons (2004) 

forskning menar. Linus argumenterade för att arbetet som biståndshandläggare ställer 

krav på att den enskilde handläggaren kan hantera och diskutera med anhöriga som 

ställer krav som inte passar omsorgstagaren. Han ansåg att det var en balansgång med 

hur mycket man kunde tillgodose anhörigas krav gällande omsorgstagarens 

biståndsbedömning.   
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En, ursäkta uttrycket, svag handläggare kan ju falla till föga mot starka anhöriga. (Linus) 

 

Enligt Linus var en svag handläggare någon som lät sig “köras över” av de anhöriga och 

göra biståndsbeslut som inte utgick från omsorgstagarens åsikter. I situationer där 

anhöriga hade starka viljor och om de försökte “köra över” omsorgstagaren så ansåg 

Linus att det var viktigt att försöka lyssna på den anhöriga och medla. Om den anhöriga 

fortsatte att åsidosätta omsorgstagarens åsikter och inte fick förståelse för att 

biståndsbedömning ska utgå från omsorgstagaren så valde Linus att exkludera den 

anhöriga från utredningen. Detta belyser det problematiska i biståndshandläggares 

arbetsuppgifter, att våga stå emot anhöriga som försvårar handläggningen och veta om 

man bör exkludera den anhöriga från utredningen. Utifrån Hultqvists (2014) 

förhandlingsperspektiv och teorin om handlingsutrymme (Svensson et al, 2008, s.16-23) 

kan det tolkas som att biståndshandläggaren med sitt handlingsutrymme begränsar de 

anhörigas inkludering i handläggningen och deras möjligheter för förhandling. Hittar 

inte biståndshandläggaren en strategi eller tid och rum för en lyckad förhandling med 

den anhöriga och möjlighet till att nå samförstånd så kan anhöriga helt exkluderas från 

handläggningen.  

6.5 Konklusion 

Sammanfattningsvis visar vår studie att våra intervjupersoner har ett komplext och 

mångfasetterat arbete med tanke på det stora tolkningsutrymmet som finns i rådande 

lagstiftning, omsorgstagarnas sjukdomsproblematik och dennes anhöriga. 

Biståndshandläggarnas arbete handlar om att förhandla med omsorgstagare och i många 

fall deras anhöriga för att nå samförstånd. Detta för att fatta ett beslut i enlighet med 

omsorgstagarens behov samtidigt som vederbörandes självbestämmande beaktas. Ovan 

nämnda teman var återkommande strategier i våra intervjuer som biståndshandläggarna 

använder sig av i förhandlingen. Förhandlingens förutsättningar påverkas även av 

organisatoriska faktorer som arbetsbelastning, tid och ekonomi. Gällande anhöriga visar 

våra intervjuer att biståndshandläggarna väljer att använda sig av anhöriga beroende på 

hur de kan bidra till förhandlingen. Huruvida biståndshandläggaren väljer att inkludera 

eller exkludera den anhöriga kan förklaras genom förhandlingsperspektivet och att det 

är en strategi för att nå samförstånd i relation till beslut i handläggningen. Dessa 

komponenter skapar tillsammans förutsättningar för en god förhandlingssituation. I 
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nästkommande och uppsatsens avslutande kapitel kommer en avslutande diskussion om 

vårt resultat och förslag till framtida forskning. 

7. Slutdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka biståndshandläggares syn på anhörigas 

roll i biståndshandläggningsprocessen gällande personer med demensdiagnos för att 

därigenom skapa fördjupa kunskapen om hur förutsättningar för omsorgstagares 

självbestämmande skapas. För att kunna förstå och analysera handläggares upplevelser 

av det har vi använt oss dels av semistrukturerade intervjufrågor, dels av vinjetter med 

fiktivt konstruerade ärenden. 

 

Vad självbestämmande innebär är inte alltid självklart för våra intervjupersoner vilket 

överensstämmer med tidigare forskning (Smebye et al. 2016, Dworkin, 1986, Wilber, 

2010). Samtliga intervjupersoner påpekar att de försöker beakta den enskildes önskan så 

gott det går. I vår problembakgrund framkommer det att det kan vara särskilt 

problematiskt när det handlar om personer med demensdiagnos. Vår undersökning visar 

att organisatoriska faktorer som tidspress, stress och bristande ekonomi kan påverka hur 

biståndshandläggare upplever hur de kan utföra sitt arbete. När det handlar om 

självbestämmande för personer med demensdiagnos kan vi urskilja från våra intervjuer 

att det är ett flytande begrepp och att det är fråga om en gränsdragningsprocess där 

biståndshandläggaren har olika faktorer att förhålla sig till. Socialtjänstlagen är 

utformad som en ramlag vilket lämnar det upp till biståndshandläggare att bedöma vad 

självbestämmande innebär och hur mycket utrymme det skall få i 

handläggningsprocessen. För biståndshandläggaren handlar det om att skapa utrymme 

för en förhandlingsposition för att få den enskilde att ta emot hjälp. För att skapa denna 

förhandlingsposition använder våra intervjupersoner sig av olika strategier för att 

omsorgstagaren ska få uttrycka sin åsikt och därmed beaktas deras rätt till 

självbestämmande. När biståndshandläggaren töjer på sitt handlingsutrymme skapas ett 

förhandlingsutrymme för biståndshandläggaren vilket är till gagn för den enskilde. Vid 

ett större handlingsutrymme visar våra intervjuer att handläggarna arbetar mer flexibelt 

och individanpassat för omsorgstagaren. 

 

Vår undersökning har synliggjort att det finns en stor komplexitet i 

biståndshandläggares arbete. De använder sitt handlingsutrymme i relation till rådande 
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lagstiftning, omsorgstagaren och dennes anhörigas åsikter samtidigt som de inte får 

kränka någon. Vårt resultat visar att det finns tillfällen då biståndshandläggare bortser 

från omsorgstagares självbestämmanderätt och genom övertalning får omsorgstagaren 

att ta emot en insats. Det sker genom ett flertal olika strategier såsom “fånga stunden” 

eller “informellt samtycke”, och när biståndshandläggaren upplever att omsorgstagaren 

är en fara för sig själv och inte är införstådd i sin situation. För att berättiga detta 

hänvisar handläggarna till sitt moraliska ansvar och att de ser till omsorgstagarens bästa. 

Vårt resultat och analys visar att anhöriga till den enskilde kan anses vara till både för- 

och nackdel i biståndshandläggningsprocessen. Hur relationen mellan omsorgstagaren 

och den anhöriga är påverkar hur samarbetet mellan dem och biståndshandläggaren 

fungerar vilket styrks av Andersson (2004), Butchard et. al (2012) och Hydén & Nilsson 

(2015). Anhöriga inkluderas oftast i arbetet med omsorgstagaren om de kan bidra med 

mycket kunskap om omsorgstagarens liv innan denne insjuknade i demens. 

Exkluderingen sker om omsorgstagare önskar det eller om handläggaren anser att den 

anhöriga inte arbetar för omsorgstagarens självbestämmande. 

 

Forskning visar att Sverige är på väg mot att bli en allt mer retirerande välfärdsstat. 

Detta får bl.a. som konsekvens att anhöriga förväntas ta allt större ansvar över sina 

närståendes vård och omsorg. Därmed ökar även deras inflytande i relation till beslut 

rörande omsorgstagarens liv. Från ett samhälle då barn tog hand om sina föräldrar när 

de blev äldre till att Sveriges välfärdsstat utvecklades och äldreboenden byggdes. 

Numera är normen att alla äldre skall bo kvar i hemmet så långt det är möjligt. När 

Sveriges befolkning lever allt längre och antalet personer med demensdiagnos kommer 

att öka (Socialstyrelsen, 2016) innebär det ett ökat tryck på samhällets insatser för de 

som möter personer med demensdiagnos, vilket innefattar biståndshandläggare som 

handlägger demensärenden.  

 

Med vår studie har vi fördjupat kunskapen om vikten av att skapa en djupare förståelse 

för hur anhöriga kan påverka det sociala arbetets praktik och vilken roll handläggaren 

har i denna process. I vår studie framkommer det att i arbete med klienter kommer ofta 

socialarbetare i kontakt med dennes anhöriga och därför är det viktigt att belysa hur 

spänningsförhållande mellan dessa aktörer kan fungera. Genom att få en djupare 

förståelse för spänningsförhållandet mellan aktörerna så synliggörs även maktrelationer 

dem emellan och hur de förhandlas. Således kan vår studie om hur personer som arbetar 
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inom socialt arbete hanterar sina klienters självbestämmande och deras anhöriga 

appliceras på socialarbetares arbete med andra utsatta grupper i samhället. För att stärka 

Socialtjänstlagens intentioner om självbestämmande och inflytande är det också viktigt 

att forskningen tar omsorgstagarna själva på allvar och inkluderar deras erfarenhet och 

kunskap i forskningsprocessen. Under arbetets gång har även frågor väckts om hur de 

anhöriga själva ser på sitt inflytande i biståndshandläggningsprocessen. Genom vidare 

forskning som utgår från de anhörigas perspektiv kan resultatet ge en mer komplex bild 

av processen om hur förutsättningar för omsorgstagares självbestämmande skapas. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Bakgrundsfakta 

Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare med personer med demensdiagnos? 

Vilken delegation har du, vilka insatser kan du bevilja? 

Finns det någon insats som du saknar? 

Hur upplever du arbetet som biståndshandläggare? Stress, ont om tid, roligt, svårt osv? 

 

Vinjett: Astrid & Rune 

Rune är 85 år gammal och bor tillsammans med sin maka Astrid 74 år i en villa. Rune 

och Astrid har varit gifta i 40 år och har tidigare inte fått hemtjänst eller andra insatser 

från samhället. Men för 2 år sedan blev Rune diagnosticerad med demens och efter det 

har dem haft hemtjänstinsatser som främst har handlat om städ men även dusch 2 

ggr/veckan. Nu har grannarna ringt och gjort orosanmälan då Rune börjat riva upp deras 

rabatter, ringa på tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Även hemtjänstpersonalen 

har reagerat, de menar att Rune  inte alltid är på plats för sin dusch-tid och Astrid vet 

inte vart han tagit vägen. När Rune väl kommit hem har han glömt vart han varit. 

Hemtjänstpersonalen beskriver vidare att att Runes tillstånd har försämrats, han har gått 

ned i vikt, han har problem med kontinensen och talar mer osammanhängade så det är 

svårt att förstå honom. 

Vid mötet med paret framgår det att Astrid inte delar grannarnas och 

hemtjänstpersonalens oro utan tycker att de klarar sig själva. Hon beskriver att hon lagar 

mat, plockar undan och klarar av deras inköp. Det framkommer dock att Astrid är trött 

och inte alltid vet om Rune har ätit maten som hon tillagat. Rune har under mötet med 

handläggaren svårt att uttrycka sin vilja, han är orolig och talar förvirrat. 

Är vinjetten trovärdig? 

Vad handlar situationen om? Hur hade man som biståndshandläggare tänkt gällande den 

här situationen? 

När ni stöter på problematiken kring självbestämmande: hur hanterar ni det? Vad brukar 

vara de vanligaste svårigheterna? Hur ser man på respekt/inflytande? 

 

 



  
 

II 

Vinjett: Stina 

Stina är 85 år gammal och bor ensam i en lägenhet. Stina fick för några månader sedan 

en demensdiagnos och har enligt dottern blivit allt sämre. Stina ger sig ut på nattliga 

promenader och hittar inte alltid hem. Hon har blivit inkontinent och har gått ner i vikt 

då hon glömmer att äta. Efter samtalet från dottern bokar biståndshandläggaren in ett 

hembesök hos Stina. Det framgår att Stina är i behov av hjälp men enligt henne själv 

behöver hon inte ha det. Dottern är väldigt orolig och hör dagligen av sig via telefon 

eller mejl. Ju längre tiden går desto mer uttrycker dottern sitt missnöje och  menar att 

“handläggaren inte gör något”. 

Är vinjetten trovärdig? 

Hur brukar biståndshandläggare se på en sådan här situation? 

Hur hanterar man anhöriga i en liknande situation? 

Kan du beskriva på vilket sätt på vilket sätt anhöriga är delaktiga under 

biståndshandläggningen? 

 

Biståndshandläggningsprocessen 

Vilka erfarenheter har du av att arbeta med personer som har hjälpbehov men som inte 

vill ta emot hjälp? 

Kan du beskriva vad det specifika är att arbeta med biståndsbedömning med personer 

som inte själva kan uttrycka sin vilja, exempelvis personer med demensdiagnos? 

Hur gör man när omsorgstagare inte vill ha hjälp även om hen har ett stort hjälpbehov? 

Hur gör man när personen i fråga inte kan uttrycka sin egen vilja? 

Finns det tillfällen när det inte går att tillgodose omsorgstagarens/brukarens önskan? 

Kan du beskriva en sådan situation? Hur upplever du det? 

Vilka verktyg kan du luta dig mot vid svåra situationer? Ex lagar/policys. 

 

Anhöriga 

Vad har du för erfarenhet av anhörigas delaktighet? Har du erfarenheter av anhöriga 

som agerar förmyndare/god man? Kan du ge ett exempel- finns det fördelar/nackdelar 

med det? 

Vad finns det för fördelar/nackdelar med det? 

Hur ser du på anhöriga som förmyndare/god man till omsorgstagare? 

Blir situationen annorlunda om omsorgstagaren/brukaren med demens inte har någon 

anhörig? Vad ställer för krav på biståndshandläggare? 



  
 

III 

 

Bilaga 2 Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi heter Anna Persson och Elin Johansson och studerar sjätte terminen vid 

Linnéuniversitetets socionomprogram i Kalmar. Under vårterminen 2016 kommer vi 

arbeta med vår c-uppsats. Syftet med c-uppsatsen är att få en ökad förståelse för hur 

biståndshandläggare balanserar norm och praxis i sitt arbete med omsorgstagare med 

demensdiagnos samt vilka faktorer som påverkar behovsbedömningsprocessen. 

Uppsatsen kommer bygga på intervjuer innehållande vinjetter med biståndshandläggare 

som arbetar med omsorgstagare med demensdiagnos. Vi kommer även analysera 

policy-dokument gällande ärendeprocessen. Du har blivit tillfrågad att delta i vår studie 

då vi anser att du besitter viktig kunskap och erfarenhet som kan bidra till vår uppsats. 

Din intervju beräknas ta cirka 40minuter. Intervjun kommer spelas in och sedan 

transkriberas ordagrant. 

Vi utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att du som 

intervjuperson har möjlighet att när som helst avbryta din medverkan i undersökningen 

och återkalla ditt samtycke. Du kan även avstå från att svara på enskilda frågor under 

intervjun. 

Materialet som vi samlar in kommer endast användas till denna studie och ingen annan 

kommer ha tillgång till transkriberingen eller ljudfilen. Du och din arbetsplats kommer i 

uppsatsen anonymiseras. När uppsatsen har godkänts av universitetets examinator 

kommer transkriberingen och ljudfilen förstöras/raderas. Efter att uppsatsen godkänts 

publiceras den i Linnéuniversitetes databas DiVA där den finns tillgänglig för vem som 

helst. 

Kontakta gärna oss om du har några frågor. Givetvis är du välkommen att höra av dig 

till oss med synpunkter eller frågor efter att intervjun är genomförd. 

Vår handledare är Marie Eriksson om du önskar nå henne och du kan nå henne på mail: 

marie.eriksson@lnu.se 

Stort tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Anna Persson ap222nd@student.lnu.se 0706-55 51 33 

Elin Johansson ej222ic@student.lnu.se 0733-32 08 20 


