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SAMMANFATTNING 

Studien syftar till att få ökad kunskap och förståelse för hur biståndshandläggare arbetar med 
äldre personer som saknar sjukdomsinsikt vid demenssjukdom. Studiens frågeställningar 
handlar om på vilket sätt biståndshandläggarens arbete skiljer sig vid biståndsbedömning av 
äldre personer som saknar sjukdomsinsikt vid demenssjukdom, i jämförelse med äldre 
personer som inte har demenssjukdom och ifall det finns några omständigheter som 
biståndshandläggaren skulle vilja ändra på kring dessa situationer. För att besvara studiens 
syfte och frågeställningar använde studien sig av fem kvalitativa semi-strukturerade 
intervjuer. Dessa semistrukturerade intervjuer har genomförts med fem olika 
biståndshandläggare som arbetar eller har arbetat inom utredningsteamet för X-kommun. 
Dessa intervjupersoner har valts ut genom ett målinriktat urval och ett bekvämlighetsurval. 
Studiens resultat visar att det skiljer sig i arbetet mellan äldre personer som har 
demenssjukdom och äldre personer utan demenssjukdom. Resultatet visar även att tre av 
biståndshandläggarna vill införa en tvångslagstiftning gällande dessa etiska dilemman, de 
andra två uppger inga direkta förslag men de betonar att något måste göras. Vidare i 
diskussionsdelen har studiens resultat diskuterats i relation till den tidigare forskningen samt 
till Lipkys teori och konsekvensetiken. Ambitionen med denna studie är att teoretiskt 
generalisera dessa resultat till liknande grupper och kontexter. Slutligen är förhoppningen att 
bidra till ny kunskap inom området.  
 
Nyckelord: Äldre personer, demenssjukdom, biståndshandläggare, semistrukturerade 
intervjuer, gräsrotsbyråkrat, konsekvensetik 

 

 



 

ABSTRACT 

The aim of this study was to gain increased knowledge and understanding of how case 
managers work with older people who lack insight in their situation due to their dementia. 
The research questions of this study are about the case managers work, if it differs in the 
assessment of older people who lack insight in their situation due to the dementia, compared 
to older people who do not have dementia. The second research question is about if there are 
any circumstances that the case managers would like to change around these situations. In 
order to be able to answer the study's purpose and research questions, the study used five 
qualitative semi-structured interviews. These semi-structured interviews have been 
conducted with five different case managers who work or have worked in the X-municipal 
investigation team. These interviewees have been selected through a targeted selection and a 
convenience selection. The result of the study shows that there are differences in the work 
between older people with dementia and older people without dementia. The result also 
shows that the case manager would like to change certain circumstances around these 
situations. I have also discussed the results of the study in relation to the previous research. 
This study will also highlight Lipksys theory and consequents ethics in relation to the results 
of the study. My aim with this study is to theoretically generalize these results into similar 
groups and contexts and hopefully contribute with new knowledge 
 
 
 
Keywords: Older persons, dementia, case manager, semi-strucktured interviews, street-level 
bureaucrat, consequents ethics,  
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1 INLEDNING  

Gösta är gammal och vill inte duscha. Inte på veckor och månader. Lukten blir förstås till slut 
outhärdlig, men är det okej – moraliskt och juridiskt – att tvinga honom till badrummet? Och 

hur hanterar du Eva, 80 år, som inte längre vill ta sin medicin trots att den verkligen är 
nödvändig? Är det rätt – moraliskt och juridiskt – att smussla in tabletterna i maten? 

(Månsson Bergqvist, 2008, s. 32) 

Det här citatet återspeglar verkligheten som existerar i dagens Sverige. Biståndshandläggarna 
är en av de yrkesgrupper som arbetar med äldre personer och som står inför detta dilemma. 
Sveriges befolkning ökar i andelen ”äldre människor” och enligt Statistiska Centralbyrån 
(2015) förväntas det att mellan åren 2010 till 2050 bli en ökning på 30 procent i andelen 65 
år eller äldre. En fjärdedel av befolkningen kommer vid år 2050 att vara 65 år eller äldre. År 
2040 beräknas det att över en miljon personer i Sverige har passerat 80 års åldern, vilket 
innebär att målgruppen äldre kommer omfatta fler människor. Medellivslängden i Sverige 
har ökat under de senaste åren, och denna ökning sker fortfarande i en stadig takt. År 2060 
beräknas det att medlivslängden kommer att öka till 87 år för kvinnor och 85 år för män 
(Folkhälsomyndigheten, 2013). Med en ökad andel av äldre i befolkningen samtidigt som 
medellivslängden har blivit längre, ökar risken för sjukdomar som är vanliga vid hög ålder. 
Demenssjukdom är en sådan sjukdom som förekommer oftare bland äldre människor, och 
som det inte finns något botemedel för i dagsläget. Demenssjukdom orsakar 
minnesstörningar, som i sin tur kan försämra språk och tidsuppfattningen. Andra symptom 
av demenssjukdom kan vara en försämrad förmåga att planera och genomföra sin livsföring. 
Demenssjukdomar kan dock uttrycka sig på olika sätt, beroende på vilka delar av hjärnan 
som blir påverkade av sjukdomen. I Sverige beräknas åtminstone 160 000 personer ha någon 
form av demenssjukdom, varav 10 000 av dessa beräknas att vara under 65 års ålder. Detta 
betyder att majoriteten av de som har demenssjukdom är 65 år eller äldre 
(Demensförbundet, 2018).   

Sveriges kommuner har, genom socialtjänsten, det yttersta ansvaret för att ge stöd och hjälp 
till enskilda som kan behöva det. Socialnämnden i respektive kommun ska verka för goda 
livsvillkor. Omsorg och vård är två av de ansvarsområden som socialnämnden har, och 
socialnämnden ska bistå med hjälp till de personer i kommunen som behöver denna hjälp 
(Socialstyrelsen, 2018). Detta regleras i den svenska lagstiftningen med anvisningar om att 
varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område (SoL, SFS 2001:453). Vidare i 
finns det i socialtjänstlagen särskilda bestämmelser för utsatta grupper i samhället; dessa 
grupper är exempelvis människor med funktionshinder eller äldre (SoL, SFS 2001:453). 
Inom äldreomsorgen finns det biståndshandläggare som arbetar mot målgruppen äldre, det 
vill säga människor som är 65 år eller äldre (Socialstyrelsen, 2017). Biståndshandläggaren 
arbetar efter olika lagstiftningar samt efter de kommunala riktlinjerna. Den primära 
lagstiftningen som biståndshandläggarna arbetar utifrån är socialtjänstlagen. De kommunala 
riktlinjerna bestäms och utfärdas av den sociala nämnden för respektive kommun, vilket 
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innebär att biståndshandläggarna inom äldreomsorgen för respektive kommun arbetar på 
uppdrag av nämnden. I och med detta får biståndshandläggaren delegation från nämnden att 
bevilja eller ge avslag på ansökningar om bistånd, vilket regleras enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453). Lipsky (1980) betonar att handlingsutrymmet utgör 
grunden för socialarbetarens yrke, då det inte kan finnas instruktioner för alla tänkbara 
scenarion som kan uppstå. För att biståndshandläggarna ska kunna utföra sitt arbete blir det 
därför nödvändigt med ett handlingsutrymme, som dock är begränsad genom lagar och 
riktlinjer, vilket denna studie kommer att beröra. 

Självbestämmande och integritet är två centrala delar i socialtjänstlagen. Anhöriga får inte på 
något sätt inskränka den äldre personens rätt till självbestämmande vid beslut om insatser 
från socialtjänstlagen (Klemme, 2012). Som tidigare skrivet orsakar demenssjukdomar bland 
annat nedsatt eller ingen insikt i sin situation eller sjukdom. Samtidigt utgår socialtjänstlagen 
från självbestämmanderätten, vilket bland annat innebär att biståndshandläggarens 
handlingsutrymme är begränsat. Hur går en biståndshandläggare tillväga när en äldre person 
med demenssjukdom är i behov av insatser, men inte kan inse det själv? Hur gör 
biståndshandläggaren när en äldre person med demenssjukdom är en fara för sig själv och 
saknar förmåga att förstå att denne behöver hjälp? Det här problemet blir ett etiskt dilemma 
för biståndshandläggaren, eftersom demenssjukdomar och karaktären av socialtjänstlagen 
försvårar arbetet för biståndshandläggaren. Denna studie är av relevans för det äldre-
inriktade sociala arbetet. Med tanke på att befolkningen blir allt äldre samtidigt som 
demenssjukdomar är mer förekommande bland äldre personer, så är detta ett växande 
dilemma för socialarbetare. I första hand gäller det socialarbetare som är 
biståndshandläggare, då dessa möter det här etiska dilemmat i sitt dagliga arbete, vilket 
resulterar i en svår arbetssituation för biståndshandläggarna.  

1.1 Syfte & Frågeställningar  
Studien syftar till att få ökad kunskap och förståelse för hur biståndshandläggare arbetar med 
äldre personer som saknar sjukdomsinsikt vid demenssjukdom. För att besvara syftet har 
följande frågeställningar formulerats:  

• På vilket sätt skiljer sig biståndshandläggarens arbete vid biståndsbedömning av 
personer som saknar sjukdomsinsikt vid demenssjukdom, i jämförelse med personer 
som inte har demenssjukdom?  
 

• Finns det några omständigheter som biståndshandläggaren skulle vilja ändra på kring 
dessa situationer?  

1.2 Studiens centrala begrepp  
I det följande avsnittet kommer olika begrepp som är ofta förekommande definieras, 
nämligen: Demenssjukdom, sjukdomsinsikt, biståndshandläggare, 
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behovsbedömningssamtal, hembesök, handlingsutrymme, självbestämmande, samtycke 
och äldre person.  

Demenssjukdom & Sjukdomsinsikt – Det finns olika demenssjukdomar som kan 
påverka antingen en del eller flera delar av hjärnan, vilket gör att sjukdomen yttrar sig på 
olika sätt för individen. Demens är en sjukdom som är förekommande bland äldre människor 
och ju äldre en individ blir desto vanligare blir det för individen att uppleva 
minnesstörningar. Däremot kan demens även förekomma hos människor som är under 65 år. 
Demens kan medföra att en äldre person saknar alternativt får en nedsatt sjukdomsinsikt, 
vilket innebär att individen inte har insikt i sin situation. Individen kan ha en föreställning av 
att de klarar av mer än vad de egentligen gör, eller så förstår inte individen allvaret i sin 
sjukdom (Demensförbundet, 2018).  

Biståndshandläggare, Behovsbedömningssamtal & Hembesök– En 
biståndshandläggare inom äldreomsorgen jobbar på uppdrag av den sociala nämnden. 
Biståndshandläggarens arbetsuppgifter är bland annat att ta emot ansökningar om 
exempelvis hemtjänst, boenden eller annan hjälp som den äldre personen ansöker om. 
Biståndshandläggaren gör oftast ett besök hemma hos den äldre personen och har ett 
behovsbedömningssamtal med den äldre personen, ibland kan även anhöriga eller 
hemtjänsten vara behjälpliga under detta samtal. Under de här hembesöken utgår 
biståndshandläggarna i den valda kommunen för denna studie, utifrån BAS (behov av stöd), 
vilket är ett frågeformulär med olika frågor och svarsalternativ. Syftet med BAS är att få en 
bild av den äldre personens situation, men även för att få en bild av hur den äldre personen 
ser på sin situation och sitt behov av stöd och hjälp. Biståndshandläggaren beslutar 
vilken/vilka insatser som ska ges (Socialstyrelsen, 2013).   

Handlingsutrymme – Inom socialtjänsten erhåller tjänstemän handlingsutrymme för att 
kunna utföra sina arbetsuppgifter. Biståndshandläggare inom äldreomsorgen har exempelvis 
handlingsutrymmet att kunna besluta om vilka insatser en äldre person ska ha. 
Handlingsutrymmet är dock inte gränslöst. Det finns lagar, riktlinjer och särskilda regler som 
avgränsar enskilda tjänstemäns handlingsutrymme (Wörlén, 2010).  

Självbestämmande & Samtycke –Självbestämmanderätten finns stadgad i den svenska 
lagstiftningen, exempelvis i socialtjänstlagen (SoL). Det finns särskilda bestämmelser om 
självbestämmande, inom dessa bestämmelser framgår det bland annat att vården och 
omsorgen ska bygga på respekt för individens självbestämmande (SoL, SFS 2001:453). 
Självbestämmanderätten går ut på att individen har rätt att bestämma om sitt egna liv. Inom 
äldreomsorgen innebär det att den äldre personen har rätt att besluta om denne vill ansöka 
om insatser eller inte (Socialstyrelsen, 2012). Samtycke innebär att individen i fråga ger sitt 
godkännande till en insats eller till möjligheten för exempelvis en biståndshandläggare att 
inhämta uppgifter från annat håll. Individen kan dock återkalla sitt samtycke då det är 
frivilligt (Socialstyrelsen, 2013). 

Äldre personer – Inom äldreomsorgen avses en äldre person någon som är 65 år eller 
äldre och det är endast personer som är 65 år eller äldre som kan få beviljade insatser från 
äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2017).  
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2 TIDIGARE FORSKNING  

Forskning av relevans för denna studie har anskaffats via sökningar i följande databaser: 
Social Services Abstracts, Sociological Abstracts och Google Scholar. De sökord som jag har 
använt mig av är: ”elderly and cognitive funtioning”, ” cognitive functioning” ”dementia and 
elderly”, ”self determination and elderly” samt ”äldre och självbestämmande”. En av 
författarna till artiklarna har rekommenderats av min handledare och artikeln har därför 
hittats genom att söka på författaren. I den insamlade forskningen finns det nationella och 
internationella vetenskapliga arbeten med en blandning av kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Detta har gjorts för att få en variation och bredd i studiens tidigare forskning. Den 
insamlade forskningen har lästs igenom flera gånger och tematiserats under följande teman: 
Svårigheter vid biståndsbedömning av personer med demenssjukdom, Strategier vid 
biståndsbedömning av personer med demenssjukdom, Lagar, Riktlinjer & 
Handlingsutrymme samt Äldre personer med demenssjukdom i jämförelse med äldre 
personer utan demenssjukdom. De utvalda artiklarna samt avhandlingen behandlar faktorer 
denna studie ämnar undersöka vad gäller biståndshandläggarens yrkesutövning. De kommer 
härefter att analyseras under fyra teman 2.2 – 2.5.  

2.1 Svårigheter vid biståndsbedömning av äldre personer med 
demenssjukdom  

Corvol, Moutel, Gagnon, Nugue, Saint-Jean, och Somme (2012) lyfter fram i sin kvalitativa 
studie, olika svårigheter som de franska ”case managers” i studien stötte på i sitt arbete. I 
denna studie intervjuades tolv ”case managers” inom äldreomsorgen i Frankrike, i form av 
strukturerade och ostrukturerade intervjuer samt fokusgrupper. Ett dilemma som framkom 
som den mest betydande och problematiska enligt författarna, handlade om hanteringen 
kring autonomi och kognitiva nedsättningar. I denna studie benämns demenssjukdom som 
exempel på kognitiv nedsättning. Corvol et al. (2012) skriver vidare att det här dilemmat 
handlade mycket om beslutsfattandet kring vilka insatser den äldre personen med 
demenssjukdom bör ha. Det kunde finnas motstridiga åsikter angående vilka insatser som 
borde ges till den äldre personen, den äldre personen kunde tycka något, de anhöriga och 
”case managern” något annat (Corvol et. al, 2012). Det här är någonting som även Österholm, 
Taghizadeh Larsson och Olaison (2015) tar upp i sin kvalitativa studie som är bestående av 15 
ljudinspelade biståndsmöten. Österholm et al. (2015) skriver att det kunde finnas motstridiga 
åsikter mellan den äldre personen i fråga samt biståndshandläggaren och de anhöriga. Även 
Janlövs (2006) avhandling nämner biståndsbedömning kring äldre personer med 
demenssjukdom som en känslig situation. Avhandlingen omfattar fyra delstudier baserade på 
intervjuer. Janlöv (2006) lyfter fram att biståndshandläggarna upplevde en motvillighet att 
diskutera om dilemmat som uppstår under behovsbedömningssamtalen med äldre personer 
som har demenssjukdom. En annan central del som författaren lyfter fram handlar om att 
familjemedlemmar till den äldre personen med demenssjukdom spelade viktiga roller som 
företrädare, även om dessa familjemedlemmar inte hade förvaltarskap eller var god man åt 
den äldre personen. Det etiska dilemmat som uppstår för dessa socialarbetare under 
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behovsbedömningssamtalen har att göra med den äldre personens vilja kontra dennes 
kognitiva nedsättning som är i form av demens. Frågor som väcktes vid läsning av dessa 
artiklar är till exempel: vet personen sitt egna bästa? Har personen sjukdomsinsikt? Är 
personen kapabel till att göra rationella bedömningar samt fatta rationella beslut? Förstår 
personen sin situation som den befinner sig i?  

En tolkning av Corvols et al. (2012) samt Österholms et al. (2015) resultat, är att den äldre 
personens autonomi i relation till kognitiv nedsättning kan leda till att de inte har förmågan 
till att göra rationella bedömningar samt fatta rationella beslut. De tre ovanstående studierna 
lyfter fram aspekten om vem som borde ha det slutgiltiga beslutet mellan de anhöriga, 
biståndshandläggaren och den äldre personen när det finns motstridiga åsikter. Corvol et al. 
(2012), Österholm et al. (2015) samt Janlöv (2006) menar att dessa situationer blir svårare 
att hantera när den äldre personen har en kognitiv nedsättning 

2.2 Strategier vid biståndsbedömning av personer med 
demenssjukdom  

De franska ”case managers” i Corvols et al. (2012) studie använde sig av diverse strategier för 
att erhålla ett samtycke av personer med kognitiv nedsättning i form av demenssjukdom. 
Dessa strategier innebar att de överträdde den äldre personens vilja och därmed behövdes 
inte ett samtycke från denne, strategierna tillämpades endast vid tre situationer. Varav ett av 
dessa handlade om den äldre personens liv stod på spel, där dessa ”case managers” uttryckte 
sig att det var viktigare än principen om självbestämmande.  

De franska ”case managers” i denna studie hade möjlighet att ta det slutgiltiga beslutet vid 
bestämmande av insatser rörande äldre personer med demenssjukdom. Då istället 
Österholm et al. (2015) belyser karaktäristiken hos den svenska lagstiftningen 
(socialtjänstlagen) som bygger på frivillighet och självbestämmande. De svenska 
biståndshandläggarna kan inte ta det slutgiltiga beslutet på egen hand, utan det slutgiltiga 
beslutet måste komma från den äldre personen genom ett samtycke. Janlöv (2006) betonar 
däremot de anhörigas funktion som företrädare, trots att de inte hade någon form av 
förvaltarskap eller godmanskap.  

Även Österholms et al. (2015) skriver om tre strategier som biståndshandläggarna i deras 
studie använde sig av under behovsbedömningssamtalen med äldre personer som har 
demenssjukdom. Strategierna gick ut på att hantera dilemmat om att försäkra 
självbestämmande i samtalen med äldre personer som har demenssjukdom, kognitiva samt 
kommunikativa svårigheter som försvårar att göra rationella bedömningar. Den första 
strategin gick ut på att biståndshandläggaren skulle involvera den äldre personen under 
behovsbedömningssamtalen genom att ställa slutna frågor om önskningar och behov. På det 
viset kunde den äldre personen uttrycka sina behov genom korta svar. Den andra strategin 
handlade om att ha en diskussion med den äldre personens anhöriga angående vilka behov 
personen har samt vilka insatser som anses vara nödvändiga. Biståndshandläggaren 
försäkrade sig om att informera den äldre personen om diskussionen mot slutet av mötet 
angående de insatser som bestämdes vara passande och nödvändiga. Den tredje strategin 
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gick ut på att involvera och engagera både den äldre personen och de anhöriga under 
behovsbedömningssamtalen gällande önskningar och behov av insatser. 

2.3 Lagar, riktlinjer & handlingsutrymme  
Wörlén (2010) skriver om handlingsutrymmet och beslutsfattandet inom socialtjänsten. 
Författarens studie är i form av en enkätundersökning med 545 respondenter bestående av 
tjänstemän och politiker från sex olika kommuner i Sverige. Författaren lyfter fram att 
socialtjänstlagen är en ramlag vilket styr den kommunala verksamheten i Sveriges 
kommuner. Denna ramlag medför en del anvisningar om hur prioriteringar bör göras, men 
på samma gång finns det en svårighet för tjänstemän att ibland omsätta dessa lagar i 
konkreta biståndsbeslut. I socialtjänstlagen under kapitel fem förenas dessa prioriteringar i 
särskilda bestämmelser för utsatta grupper i samhället, exempelvis grupper som 
funktionshindrade, barn och unga eller äldre. Att socialtjänsten kännetecknas som en ramlag 
betyder att den inte är så detaljerad i sin lagtext och medför därför till ett stort 
tolkningsutrymme för tjänstemän och kommuner (SoL, SFS 2001:453). Även om det finns ett 
stort tolkningsutrymme för tjänstemän och kommuner så menar Wörlén att 
handlingsfriheten och tolkningsutrymmet inte är en gränslös handlingsfrihet. Lagar 
tillsammans med särskilda regler samt riktlinjer, bestämmer och avgränsar enskilda 
tjänstemäns handlingsutrymme. Liljegren och Parding (2010) lyfter fram i sin artikel att 
handlingsutrymmet utgör en del av den professionella identiteten hos socialarbetaren, då 
detta är någonting som socialarbetaren till en viss del erhåller i sitt yrke. Vidare beskriver 
författarna att socialarbetaren är begränsad av olika regleringar och mål. De lyfter även fram 
att handlingsutrymmet kan bli problematiskt i mötet med brukare, i de fall där 
socialarbetaren bestämmer sig för att sätta sina egna eller brukarnas behov före enhetens 
mål.  

2.4 Jämförelse mellan äldre personer med demenssjukdom och äldre 
personer utan demenssjukdom  

Samuelsson, Österholm och Olaison (2015) lyfter fram i deras resultat att äldre personer utan 
demenssjukdom anses vara kompetenta nog gällande processen av beslutsfattande, där 
beslut ska fattas om exempelvis hemtjänstinsatser. Studie är av kvalitativt slag, bestående av 
ett empiriskt material med 20 ljudinspelade biståndsmöten, varav fem av dessa användes i 
studien. Samuelsson et al. (2015) refererar vidare till en studie av Österholm och Samuelsson 
(2013) som lyfter fram att biståndsmöten med äldre personer som har demenssjukdom ser 
annorlunda ut. Österholm och Samuelsson (2013) menar att det är mycket vanligare ”att 
prata över huvudet” på äldre personer med demenssjukdom under 
behovsbedömningssamtalen, i jämförelse med äldre personer som inte har någon 
demenssjukdom. Även Corvol et al. (2012) betonar detta och menar att äldre personer med 
en form av kognitiv nedsättning som exempelvis demenssjukdom, kan behandlas annorlunda 
i jämförelse med äldre personer utan kognitiv nedsättning. Ett exempel som demonstrerar 
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detta är de franska ”case managers” strategier gällande personer med kognitiv nedsättning. 
Äldre personer med demenssjukdom tycks vara mer utsatta för påtagliga strategier från 
biståndshandläggaren samt mer mottagliga av de anhörigas åsikter och omdömen. Även 
Janlöv (2006) påpekar att det finns skillnader. Författaren menar exempelvis att de anhöriga 
försöker bestämma mer, när det gäller äldre personer med demenssjukdom. De ovanstående 
studierna menar att äldre personer utan demenssjukdom får mer ansvar då de anses vara 
kompetenta nog att fatta rationella beslut samt göra förnuftiga bedömningar.  

En annan central del som redogör en skillnad mellan äldre personer med demenssjukdom 
och äldre personer utan demenssjukdom är Larsson och Österholms (2014) studie som 
Samuelsson et al. (2015) refererar. Larsson och Österholm (2014) lyfter fram i sin 
systematiska litteraturstudie den äldre personens perspektiv. Författarna lyfter fram i sin 
studie att äldre personer med demenssjukdom tycks bli marginaliserade när beslut ska fattas. 
Det finns olika sätt att utföra denna marginalisering mot äldre personer med 
demenssjukdom, ett exempel på detta är att inte berätta för den äldre personen med 
demenssjukdom att ett beslut har tagits tills genomförandet av insatsen/insatserna. Därmed 
får inte den äldre personen med demenssjukdom en möjlighet att reagera eller säga vad de 
tycker tills det är redan för sent.  

3 METOD  

Metodavsnittet kommer att lyfta fram de ställningstagandena jag har gjort gällande val av 
metod, samt presentera mitt tillvägagångssätt för denna uppsats. Metodavsnittet kommer 
även att presentera de överväganden jag har gjort och avsnittet kommer att avslutas med en 
metoddiskussion. 

3.1 Kvalitativt tillvägagångssätt  
Denna studie har utförts med en kvalitativ ansats, då syftet med studien var att få en ökad 
kunskap och förståelse för hur biståndshandläggare arbetar med äldre personer som saknar 
sjukdomsinsikt, vid demenssjukdom. Därmed strävades det att försöka uppfånga de 
erfarenheter och upplevelser som intervjupersonerna för denna studie erhåller från sin 
yrkesprofession och sin arbetserfarenhet. Den kvalitativa metoden och dess 
datainsamlingsmetoder blev därför lämplig för denna studie, då det möjliggjorde för mig som 
uppsatsskrivare att försöka förstå världen ur intervjupersonernas synvinkel. Denna metod 
möjliggjorde det för mig som uppsatsskrivare, att utveckla mening ur deras erfarenheter och 
förstå deras värld. Då detta är vad jag ämnar att göra, är valet av denna ansats relevant och 
fördelaktig (Kvale & Brinkman, s. 46–50, 2009). Då det strävades efter innehållsrika och 
uttömmande svar, var semistrukturerade intervjuer ett lämpligt val. Den semistrukturerade 
intervjun möjliggjorde detta på grund av intervjuformens flexibilitet och utrymmet som 
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intervjuformen lämnar för intervjupersonerna att svara fritt på. Detta skulle kunna leda till 
mer innehållsrika svar då intervjupersonerna får utrymme över att reflektera sina svar. Som 
intervjuare innebar den semistrukturerade intervjun att förbereda ett intervjuschema med 
olika teman. Dessa intervjufrågor och teman berördes sedan under intervjun, med ett 
utrymme för följdfrågor i och med intervjuformens flexibilitet. För att se vilka frågor som 
ställdes under intervjuerna, se bilaga b. Intervjuguiden och dess frågor tänktes igenom 
noggrant, då dessa avsåg uppfylla en viktig funktion till att få in relevant och nödvändig 
information.   

3.2 Urval  
Med bakgrund av att studiens frågeställningar berörde yrkesgruppen biståndshandläggare, 
bestämdes det för att ha ett målinriktad och strategiskt urval, då egenskaperna i detta urval 
ansågs vara önskvärda. Det målinriktade urvalet innebar en möjlighet till att senare kunna 
skapa överenstämmelse mellan studiens frågeställningar och relevanta intervjupersoner, för 
att kunna besvara syftet och frågeställningarna. Vidare gjordes det ett val att kombinera det 
målinriktade urvalet med ett bekvämlighetsurval. Med ett bekvämlighetsurval möjliggjordes 
det att urvalet kunde ske utifrån de personer som fanns tillgängliga för forskaren (Bryman, 
2011, s. 194–196, s. 434–436).  

I den här studien har urvalet skett utifrån en arbetsplats av biståndshandläggare där jag själv 
har arbetat på. Det innebar att jag som uppsatsskrivare har haft vetskap om möjligheten att 
kunna vända sig till arbetsplatsens chef och be denne mejla ut mitt missivbrev till samtliga 
biståndshandläggare på enheten. I detta avseende träder bekvämlighetsurvalet in, då dessa 
biståndshandläggare fanns tillgängliga på ett mindre tillfälligt sätt. Det togs kontakt med 
enhetschefen för biståndsenheten och denne informerades om studien, vidare mejlades ett 
missivbrev till enhetschefen med mer information om studien. Enhetschefen tillfrågades om 
möjligheten att kunna skicka ut missivbrevet till samtliga biståndshandläggare inom 
enheten. Vidare tillfrågades enhetschefen om möjligheten att kunna intervjua fem 
biståndshandläggare, vilket enhetschefen ställde sig positiv till. Enhetschefen mejlade mitt 
missivbrev till samtliga biståndshandläggare inom utredningsteamet på biståndsenheten. 
Missivbrevet erhöll information om vart de kunde anmäla sitt intresse om de önskade att 
delta. I missivbrevet fanns det information om studiens syfte, frågeställningar samt 
inklusionskriterier. Inklusionskriterierna för studien var följande: olika lång erfarenhet som 
biståndshandläggare, eventuellt olika akademiska utbildningar samt om 
biståndshandläggaren arbetar eller har arbetat i utredningsteamet.  

Urvalet för denna studie består av fem yrkesprofessionella biståndshandläggare som arbetar 
eller har arbetat i utredningsteamet inom äldreomsorgen i en mellanstor kommun i Sverige. 
Intervjupersonerna har olika utbildningsbakgrund samt yrkeserfarenhet inom 
utredningsteamet. Samtliga deltog i studien på grund av sin yrkesroll som 
biståndshandläggare, då dessa ansågs erhålla de kunskaper som vill studien ämnades att 
undersöka. Dessa biståndshandläggare kommer att presenteras och fortsättningsvis att 
benämnas som IP1, IP2, IP3, IP4, och IP5. Detta görs för att uppfylla konfidentialitetskravet. 
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Det här tillvägagångssättet möjliggör även ett tillfälle för mig som uppsatsskrivare, att belysa 
individuella uttalanden som har gjorts under intervjuerna, utan att riskera att avslöja dem 
vidare. 

3.3 Genomförandet av intervjuerna samt datahanteringen  
Det valdes att genomföra fem semistrukturerade intervjuer med fem biståndshandläggare 
som arbetar eller har arbetat inom utredningsteamet, i en mellanstor stad. Fyra av dessa 
biståndshandläggare arbetar fortfarande inom utredningsteamet för den valda kommunen 
för denna studie, medan en av de arbetar för en annan kommun. Denna person har dock 
arbetat inom utredningsteamet för samma kommun som de resterande intervjupersonerna. 
Samtliga intervjupersoner fick möjligheten att välja mellan två alternativa platser för 
intervjun, dessa var högskolan eller deras egna arbetsplats. Två av intervjuerna genomfördes 
på högskolan och tre av intervjuerna genomfördes på biståndshandläggarnas egna 
arbetsplats, antingen på deras kontor eller i samtalsrum. Intervjupersonerna fick denna 
valmöjlighet då det strävades av att skapa en bekväm och trygg miljö för intervjupersonerna. 
Intervjuerna varade mellan 18–55 minuter och samtalen spelades in med hjälp av 
inspelningsprogram på intervjuarens telefon. Intervjuerna fördes över till datorn och 
transkriberades med hjälp av ordbehandlingsprogrammet Word samt 
filhanteringsprogrammet iTunes.  

Kvale och Brinkman (2014, s. 236–239, 264–268) lyfter fram de olika särdragen för 
respektive analysmetod. Då jag som uppsatsskrivare strävade efter en innehållsanalys, blev 
mitt val att inte transkribera allting från intervjuerna, exempelvis som skratt eller när någon 
hostar. Detta hade varit relevant ifall valet var att ha en samtalsanalys istället. Allt annat som 
sades under intervjuerna transkriberades. Under transkriberingen av intervjuerna, märktes 
det att några av intervjupersonerna använde sig av talspråk i sina svar, vilket skulle kunna 
känneteckna dem på arbetsplatsen. Talspråk togs därför bort från citat i studiens resultat och 
analysdelen med hänsyn till konfidentialitetskravet.  

Den tematiska analysmetoden är en vanlig analysmetod som många forskare använder sig av. 
Analysmetoden går ut på att hitta teman som är återkommande i det insamlade empiriska 
materialet. Genomförandet av den tematiska analysen i denna studie har utförts med 
utgångspunkt från det Bryman (2011) lyfter fram i sin bok. Bryman (2011) betonar att den 
tematiska analysen fokuserar på vad som sägs och exempelvis inte hur det sägs. Vidare är 
syftet med den tematiska analysen att hitta likheter och repetitioner mellan de olika 
intervjuerna (Bryman, 2011, s. 528–531). Den tematiska analysen för denna studie startades 
med att läsa igenom transkriberingarna flera gånger samt genom att ställa ett antal frågor till 
materialet när jag gick igenom det. Dessa frågor var exempelvis, vad vill jag veta? Vad är jag 
särskild nyfiken på? Materialet kodades och kategoriserades, ett exempel på detta är 
handlingsutrymmet för biståndshandläggaren, vilket förekom i samtliga transkriberingar. 
Materialet fortsattes att kodas och analyserades för att kunna samla och återge 
biståndshandläggarnas berättelse på bästa sätt. Det som var viktigt för mig att tänka på i den 
processen, var min förförståelse.  Då det är viktigt att föra fram biståndshandläggarnas 
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berättelser utan att lägga in mina egna åsikter eller värderingar. Det har därför varit viktigt 
med citat från biståndshandläggarna och att de återges precis som de är och sätts in i sitt 
sammanhang för att belysa en särskild fråga.  

Efter genomförandet av den tematiska analysen av transkriberingarna, fann jag olika teman 
som var förekommande under samtliga transkriberingar. Några teman som hittades innehöll 
material som överlappade andra teman, därmed skapades det nya teman där dessa 
sammanfördes. Strategier och hur den äldre personen tilltalas är två teman som 
överlappade varandra och som sammanfördes. Även anhöriga var något som återfanns i flera 
teman, vilket medförde att det blev ett centralt tema för studien. De upphittade teman blev 
indelade i följande huvudteman och subteman:  

Huvudteman Subteman 

5.1 Yrkesrollen som biståndshandläggare  

5.2 Anhöriga 5.2.1 Orosanmälningar 

5.2.2 Kontakten med anhöriga 

5.3 Lagstiftning, riktlinjer & handlingsutrymme 5.3.1 Riktlinjerna som arbetsredskap 

5.4 Demenssjukdom som något förekommande 
och problematiskt  

5.4.1 Svårigheter vid biståndsbedömning 
av äldre personer med demenssjukdom 

5.5 Skillnader mellan äldre personer med 
demenssjukdom och äldre personer utan 
demenssjukdom 

5.5.1 Hembesök 

5.5.2 Strategier 

5.6 Framtida förändringar  

 

3.4 Etiska överväganden  
Inför denna studie utgicks det ifrån de fyra forskningsetiska principerna som finns inom 
humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning, de fyra forskningsetiska principerna är 
följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  

Informationskravet handlar om att jag som uppsatsskrivare informerar vederbörande 
person för studien, om studiens syfte samt att jag informerar att deras deltagande i studien är 
frivillig. Med andra ord ska vederbörande person för studien, ha kunskap om att de kan 
hoppa av och avbryta deras deltagande i studien (Bryman, 2011, s. 131). Informationskravet 
för denna studie tillgodosågs genom att jag informerade de aktuella intervjupersonerna för 
studien, om studiens syfte samt att deras deltagande är frivillig. Detta informerades genom 
ett missivbrev som intervjupersonerna fick ta del av innan intervjutillfället samt vid initial 
kontakt (se bilaga A).   
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Samtyckeskravet innebär att vederbörande person som är aktuell för studien, har rätt att 
bestämma över sin medverkan genom att ge sitt medgivande till sin medverkan för studien 
(Bryman, 2011, s. 132). Samtyckeskravet för denna studie tillgodosågs genom missivbrevet 
samt vid initialkontakt, på så sätt att respektive intervjuperson anmälde sitt deltagande efter 
att ha tagit del av missivbrevet. Intervjupersonen fick även förfrågan om de fortfarande vill 
delta i studien vid intervjutillfället. Intervjupersonerna gav sitt samtycke om att få vara med i 
studien vid anmälandet av intresse för studien samt vid intervjutillfället.  

Konfidentialitetskravet innebär att jag som uppsatsskrivare för denna studie, hanterar 
alla uppgifter om de personerna som ingår i studien, med största möjliga konfidentialitet. De 
uppgifter som finns om intervjupersonerna för denna studie, måste förvaras med 
konfidentialitet så att obehöriga personer inte kan komma åt dessa uppgifter (Bryman, 2011, 
s. 132). Alla uppgifter som samlades in i denna studie, förvarades på ett ställe där ingen 
obehörig kunde komma åt dem. Intervjupersonernas namn, ålder och liknande finns inte 
med, varken i transkriberingarna eller i uppsatsen. Med andra ord har transkriberingarna av 
intervjuerna anonymiserats, ingen annan förstår vem som har sagt vad, förutom jag. Vid 
intervjutillfället fick intervjupersonerna information om detta.   

Nyttjandekravet betonar att den information som samlas in, exempelvis från 
intervjupersonerna för denna studie, endast används för syftet med studien (Bryman, 2011, s. 
132). Detta krav uppfylldes genom att jag informerade intervjupersonerna att det som sägs, 
endast används för denna studie och inget annat. All information som intervjupersonerna 
framförde under intervjutillfällena, används endast för mitt examensarbete.  

Inklusionskriterierna för studien var bland annat, olika lång erfarenhet som 
biståndshandläggare. Detta inklusionskriterium beaktades, eftersom jag som uppsatsskrivare 
ville uppnå variation i det insamlade empiriska materialet. En annan tanke bakom detta, 
utspela sig i möjligheten om att kunna göra en jämförelse mellan intervjupersonerna som har 
olika lång erfarenhet i sin yrkesprofession. Det hade varit intressant och se, om det finns 
skillnader på hur biståndshandläggare arbetar med personer som saknar sjukdomsinsikt vid 
demenssjukdom, i jämförelse med personer utan demenssjukdom och ifall det har någon 
koppling till deras yrkeserfarenhet. Det kan tänkas att biståndshandläggarna som har en 
längre yrkeserfarenhet, även haft möjligheten till att utveckla fler eller bättre strategier. Med 
de ovanstående forskningsetiska principerna i åtanke, ansåg jag att det var oetiskt och inte 
rätt gentemot intervjupersonerna, att presentera deras individuella svar närmare. Utan 
istället tematiseras deras svar så att det inte framkommer exakt vem som säger vad och i 
vissa fall benämns de endast som ”IP1, IP2”. I och med ovanstående anser jag att ha följt och 
uppfyllt de fyra etiska kraven. 

3.5 Metodens tillförlitlighet och trovärdighet 
Enligt Bryman (2011) finns det olika typer av felkällor i en studie. Det kan exempelvis röra sig 
om samplingsrelaterade fel, urvalsfels eller datainsamlingsfel. Bryman (2011) beskriver 
vidare att ett datainsamlingsfel innebär när något har gått fel vid insamlingen av materialet. I 
denna studie förekommer det sistnämnda felet då det finns en liten bugg i en av 
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ljudinspelningarna från intervjuerna. I ljudinspelningen är det nästintill omöjligt att under 
en sekund höra vad intervjupersonen säger. Det kan i sin tur leda till misstolkningar av det 
intervjupersonen har sagt, därmed har detta varit en felkälla i denna studie. Det här 
datainsamlingsfelet hanterades genom att förstå sammanhanget av det som sades.  

Inom kvalitativa studier brukar begreppen reliabilitet och validitet, bytas ut mot begreppen 
tillförlitlighet och trovärdighet. Ibland kan begreppen reliabilitet och validitet även användas 
rakt av i kvalitativa studier utan några större ändringar. Bryman (2011) lyfter fram att 
reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och validitet om studiens trovärdighet. 
Tillförlitligheten i en studie utspelar sig i, om resultatet i studien kan reproduceras vid andra 
tillfällen och av andra forskare. Ett exempel är ifall intervjupersonerna uppger samma svar 
eller om de uppger andra svar beroende på vem forskaren är, eller beroende på om de 
fortfarande upplever att det är samma svar (Kvale & Brinkman, 2014, s. 295–297,). I enlighet 
med Kvale & Brinkman, betonar Bryman (2011) att extern reliabilitet handlar om 
möjligheten att replikera en studie. I och med att denna studie är av kvalitativt slag, innebär 
det en svårighet att replikera studien och få fram samma resultat. Denna svårighet kan 
utspela sig i forskarens effekt på intervjupersonerna, eller beroende på vilken tidpunkt som 
studien utförs. Detta kan resultera i att det framkommer andra resultat beroende på vilken 
forskare som genomför studien samt beroende på när studie utförs, då omständigheter kan 
ändras i arbetssättet med tiden. Vidare lyfter Bryman (2011) fram innebörden av intern 
reliabilitet, vilket handlar om hur det empiriska materialet för studien tolkas. Den interna 
reliabiliteten kan vara hög eller ökas, ifall en studie med flera forskare är noggranna med hur 
tolkningar genomförs. I den här studien har jag försökt öka den interna reliabiliteten genom 
att vara noggrann med hur tolkningarna av empirin genomförs. För att öka tillförlitligheten i 
min studie, har jag som uppsatsskrivare försökt tala om för läsaren om hur jag har gått 
tillväga för att uppnå studiens resultat. Jag har även använt samma intervjuguide med 
samma teman till samtliga intervjupersoner, vilket medför att tillförlitligheten för studien 
ökas.  

Validiteten i kvalitativa studier får ofta en allmän kritik om att de är svåra att replikera, då 
det är forskaren som är det viktigaste redskapet vid studiens datainsamling. Med andra ord 
är det jag som uppsatsskrivare för min studie, som uppmärksammar det jag finner är 
relevant för studien. Även generaliserbarheten inom kvalitativ forskning har fått kritik, 
eftersom urvalet vid kvalitativa studier oftast är begränsade till en viss grupp eller till ett visst 
område. Den kvalitativa forskningen har dock fått felaktig kritik angående detta. Bryman 
(2011) lyfter fram att kvalitativa studier inte avser att generalisera empiriskt, däremot har de 
för avsikt att teoretiskt generalisera. Därför blir en del av den kritik som är riktad gentemot 
den kvalitativa forskningsmetoden, felaktig angiven, då den kvalitativa forskningen inte 
ägnar sig åt empirisk generalisering.  

I denna studie var urvalet begränsat till en specifik arbetsgrupp bestående av 
biståndshandläggare. Den externa validiteten avser ifall resultaten i en studie kan 
generaliseras till andra sammanhang. Då min studie är av kvalitativt slag med ett begränsat 
urval, så innebär det en låg extern validitet. Bryman (2011) betonar att möjligheten till 
överförbarhet ökas genom ett tydligt beskrivet metodavsnitt, därmed har detta försökt 
åstadkommas i denna studie. Inom kvalitativa studier innebär överförbarhet även en form av 
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generaliserbarhet. Min ambition med studien är att teoretiskt generalisera dessa resultat till 
liknande grupper och kontexter och förhoppningsvis bidra med kunskap inom ämnet 
(Bryman, 2011 s. 161–166).  

3.6 Förförståelse  
Inför den här studien reflekterade jag mycket över min förförståelse om 
biståndshandläggning och de dilemman som kan uppstå för biståndshandläggaren. Under 
den tiden jag bedrev studien var jag noggrann med, och reflekterade över att inte låta mina 
egna föreställningar eller tidigare erfarenheter inom det här ämnet, påverka studien. Jag har 
arbetat deltid som biståndshandläggare, vilket medför att jag som uppsatsskrivare erhåller en 
viss erfarenhet samt kunskap om biståndshandläggning. Thurén (2007) betonar att 
förförståelse medför att individen inte uppfattar omgivningen genom sina sinnen, utan det är 
i själva verket tolkningar. Genom att ifrågasätta, tänka igenom samt vara reflekterande över 
min förförståelse under genomförandet av studien, så försökte jag att inte låta mina 
erfarenheter eller föreställningar påverka studien. Med insikt i detta samt med kunskap som 
har erhållits under utbildningens gång om att kritiskt granska information och vara objektiv, 
så har det medfört att jag har kunnat distansera mig från min förförståelse. Under vissa 
moment av uppsatsskrivandet har jag velat lägga till eller utveckla vissa aspekter av arbetet, 
då intervjupersonerna inte har gått in i djupet i alla områden som har vidrörts. Under dessa 
moment, har jag stoppat mig själv från att utveckla dessa områden, då det är endast 
intervjupersonernas utsagor som ligger till grund för det empiriska materialet och som får 
användas. Vid vissa tillfällen under intervjuns gång har jag inte delat samma uppfattning som 
intervjupersonerna, men jag har varit noggrant med att framföra det intervjupersonerna 
faktiskt säger, även om jag som uppsatsskrivare anser annat. Min förståelse har även 
inneburit att vara extra varsam som intervjuare under intervjuerna för att inte påverka 
intervjupersonerna efter önskvärda svar. Å andra sidan har min förförståelse för ämnet även 
varit en bidragande orsak till en större insikt och förståelse för intervjupersonernas situation 
och svar. Det har även möjliggjort för mig som intervjuare att skapa en närmre relation till 
intervjupersonerna under genomförandet av intervjuerna. Det kan i sin tur resultera till att 
intervjuerna blev mer innehållsrika, då det skapade en trygghet för intervjupersonerna. Men, 
å andra sidan kunde denna relation även ha fått en motsatt effekt, på grund av min 
förförståelse samt att jag har arbetat på samma arbetsplats som intervjupersonerna. 
Relationen mellan mig som intervjuare och intervjupersonerna skulle istället kunna medföra 
att de väljer att uppge mer önskvärda svar, i jämförelse med vad de annars skulle kanske 
uppge. Detta har försökt motarbetas genom att ha en professionell relation med 
intervjupersonerna samt genom att inleda respektive intervju med att säga att de ska tänka 
på mig som person som de inte känner igen. Om detta har dock fungerat, går det att ställa sig 
kritiskt mot. Jag betonade även inför intervjun att jag är den enda personen som kommer att 
veta vem som har sagt vad. Jag påbörjade intervjun på det här sättet, för att undkomma 
risken med att de uppger önskvärda svar inför mig. Jag hade även förhoppningen att detta 
skulle bidra till en tryggare miljö för intervjupersonerna, samt att de skulle känna sig mer 
avslappnade. Efter genomförandet av min studie har nya kunskaper erhållits, men även den 
tidigare kunskapen om biståndshandläggarens arbete har förnyats.  
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3.7 Metoddiskussion  
Innan genomförandet av en forskningsstudie görs det olika ställningstaganden. Det kan röra 
sig kring val av metod, analys, urval och andra tillvägagångssätt inom en forskningsstudie. 
De överväganden och ställningstaganden som har gjorts, har bedömts som lämpligast för 
studiens karaktär. Med denna studie, eftersträvades det att uppnå en ökad kunskap om och 
förståelse av, biståndshandläggarnas arbete med äldre personer som saknar sjukdomsinsikt 
vid demenssjukdom, i jämförelse med äldre personer utan demenssjukdom. Det strategiska 
urvalet var påföljden av inklusionskriterierna för studien, då det strävades efter att komma i 
kontakt med relevanta intervjupersoner för studien. Å ena sidan valde jag det målinriktade 
urvalet på grund av den specifika målgruppen jag ville intervjua. Å andra sidan valde jag 
bekvämlighetsurvalet, då jag hade vetskap om tillgängliga biståndshandläggare i en viss 
kommun, utifrån min erfarenhet som biståndshandläggare inom samma kommun. Med 
andra ord visste jag, att jag kunde vända mig till arbetsplatsen och tillfråga samtliga 
biståndshandläggare om att medverka i min studie som eventuell intervjuperson. Däremot 
visste jag inte om de skulle vilja anmäla intresse för att medverka som intervjuperson för min 
studie (Bryman, 2011 s. 194–196, s. 434–436).  

Jag anser att min intervjuguide fungerade fördelaktigt för denna studie, i och med att jag fick 
tillräckligt med material för att kunna besvara syftet och frågeställningarna. Något som kan 
ses som en nackdel gällande genomförandet av intervjuerna, handlar om att 
intervjupersonerna inte fick ta del av intervjuguiden innan intervjutillfället. Vilket möjligen 
hade resulterat i fylligare svar under intervjuerna. Det finns dock en eventualitet i att detta 
hade resulterat i enkätliknande svar, med tanke på att intervjupersonerna har fått tagit del av 
intervjufrågorna innan intervjutillfället och därmed förberett sina svar. Detta hade dock 
kunnat motverkas genom att ställa följdfrågor (Bryman, 2011, s. 415).   

En reflektion angående metodvalet för denna studie, var möjligheten att göra en kvantitativ 
studie angående biståndshandläggarnas arbete rörande äldre personer som saknar 
sjukdomsinsikt vid demenssjukdom. Min tanke var att ha intervjupersoner från flera 
kommuner och sedan genomföra en jämförelse mellan kommunerna. Det skulle vara 
intressant att se om och isåfall på vilket sätt det skiljer sig i arbetet mellan de olika 
kommunerna. Denna studie om biståndshandläggarnas arbete, skulle kunna genomföras 
med ett antal olika insamlingsmetoder. En reflektion kring detta, utspelade sig i tanken av att 
genomföra denna studie i form av enkäter eller telefonenkäter, det vill säga med en 
kvantitativ ansats. Det skulle resultera i mer empiriskt material, samtidigt som studiens 
resultat kan bli generaliserbara. Om det kvantitativa tillvägagångssättet hade valts, hade det 
medfört ett annat empiriskt material än det som erhållits genom de semistrukturerade 
intervjuerna. Studien hade därmed erhållit andra möjligheter gällande analysen av resultatet. 
Bryman (2011) lyfter fram skillnaderna i generaliserbarheten inom den kvantitativa 
forskningsmetoden, respektive den kvalitativa forskningsmetoden. Vilket jag har presenterat 
och diskuterat, under avsnittet ”metodens tillförlitlighet”.  

Under studiens gång har två ändringar skett, vilket är i form av ett omformulerat syfte och en 
omformulerad frågeställning. I början av studien stod det i den första frågeställningen ”utan 
kognitiv nedsättning” vilket går att se i missivbrevet (bilaga a). Frågeställningen ändrades till 
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”utan demenssjukdom” istället för ”utan kognitiv nedsättning”. Under intervjuerna 
uppfattade samtliga intervjupersoner frågeställningen som äldre personer utan 
demenssjukdom och de uttryckte sig på så vis också. Det har inte inneburit några större 
förändringar för studien än en omformulerad frågeställning, som fortfarande har samma 
innebörd. Den andra ändringen handlar om att skriva ”äldre personer” istället för bara 
”personer”, denna ändring har gjorts för att specificera syftet och frågeställningen ytterligare.  

4 TEORI 

I detta avsnitt kommer min teoretiska referensram för studien att presenteras. Jag har valt 
att använda mig av gräsrotsbyråkrati samt konsekvensetik som teoretisk referensram för 
studien.  

4.1 Gräsrotsbyråkrati  
Gräsrotsbyråkrati eller ”street-level bureaucraties” som det också kallas, grundades av 
Michael Lipsky (1980). Begreppet skapades av Lipsky för att kunna beskriva den 
komplicerade rollen hos socialarbetaren, exempelvis hos biståndshandläggaren. 
Gräsrotsbyråkrati handlar om arbetare som stöter på brukare i sitt arbete och där dessa har 
ett stort handlingsutrymme. Dessa arbetare är ofta socialarbetare och det kan exempelvis 
röra sig om biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Biståndshandläggaren är en 
socialarbetare som ofta stöter på brukare i sitt dagliga arbete och som har ett relativt stort 
handlingsutrymme i mötet med brukaren. Å ena sidan anses biståndshandläggaren enligt 
teorin, att vara på samma nivå som brukarna. Å andra sidan anses biståndshandläggaren 
vara på tjänstemannanivå. Gräsrotsbyråkrater är ett begrepp som Lipsky (1980) benämner i 
sin teori. Det är en roll som socialarbetare ofta finner sig själva i, vilket kan ses som en 
konsekvens av de målsättningar som är framtagna på en politisk nivå. Lipsky (1980) menar 
att socialarbetare agerar som en upprätthållare av dessa målsättningar. Som socialarbetare, 
exempelvis biståndshandläggare inom äldreomsorgen, innebär det att biståndshandläggaren 
förmedlar för brukaren vad som förväntas av denne. För att brukaren ska kunna erhålla 
bistånd, förväntas denne att uppfylla dessa förväntningar som grundar sig i målsättningarna, 
som har framtagits på en politisk nivå. Min tolkning av denna teori kommer nedan att 
presenteras under A, B, och C. Denna redogörelse kommer att lyfta fram och urskilja de olika 
aspekterna i rollen gräsrotsbyråkrat.  

A - En tolkning av det Lipsky (1980) skriver och lyfter fram, gäller vad som kännetecknar en 
gräsrotsbyråkrat. Enligt författaren handlar det om att socialarbetaren, gräsrotsbyråkraten, 
stöter på brukare i sitt dagliga arbete. Det kan exempelvis röra sig om biståndshandläggare 
inom äldre omsorgen, som ofta stöter på och har en direkt kontakt med brukare ur 
målgruppen ”äldre”. Gräsrotsbyråkratens arbetsuppgift blir bland annat att kunna stödja 
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brukaren och möta dennes behov. Ett exempel på detta är behovsbedömningssamtalen som 
biståndshandläggare har med äldre personer, där biståndshandläggaren bland annat får 
stödja och möta den äldre personens behov.  

B - Vidare innebär det att gräsrotsbyråkraten, eller biståndshandläggaren i det här fallet, har 
ett visst handlingsutrymme i mötet med brukaren för att kunna genomföra sina 
arbetsuppgifter. Lipsky (1980) betonar att denna handlingsfrihet som gräsrotbyråkrater 
erhåller i sitt möte med brukaren, är nödvändig och relevant. Den utgör grunden för yrket, då 
det inte kan finnas instruktioner för alla tänkbara scenarion som kan uppstå och som uppstår 
i socialarbetarens yrke. Därmed blir handlingsfriheten en central del i socialarbetarens 
yrkesprofession. 

C - En annan tolkning av rollen som gräsrotsbyråkrat, handlar om den komplexitet som 
rollen medför, där gräsrotsbyråkraten får röra sig inom olika nivåer. Biståndshandläggaren 
arbetar på olika nivåer enligt min tolkning av detta begrepp. I den ena nivån måste 
biståndshandläggare förhålla sig till de lagar och riktlinjer som finns. I den andra nivån ska 
biståndshandläggaren se till brukarens egna bästa utifrån de behov som denne har. Under ett 
behovsbedömningssamtal kan det tolkas att biståndshandläggaren rör sig inom flera nivåer 
än lagar, riktlinjer och brukarens behov. Biståndshandläggaren kan exempelvis även behöva 
förhålla sig till de anhöriga under behovsbedömningssamtalet eller till verksamhetens egna 
mål. Detta medför att biståndshandläggaren arbetar inom flera nivåer.  

Lipskys (1980) teori valdes ut eftersom den ansågs stämma väl överens med studien, då 
studien utgår från biståndshandläggares upplevelser och erfarenheter. Då 
biståndshandläggare erhåller ett handlingsutrymme i sitt arbete och stöter på brukare i sitt 
dagliga arbete samt att de arbetar inom olika nivåer, ansågs denna teori vara av relevans. 
Biståndshandläggare kännetecknas även som gräsrotsbyråkrater, vilket stärkte valet av 
denna teori.  Jag ansåg att den här teorin skulle bidra med ytterligare kontext i studiens 
resultat- och analysdel och fungera som ett analysredskap av resultatet.  

4.2 Konsekvensetik  
Konsekvensetik utgår från konsekvenserna för att kunna avgöra om en handling anses vara 
rätt eller fel och en form av konskevensetik kallas för ”satisficting”, med andra ord ”gott nog”. 
Det är en variant av konsekvensetik som innebär att den rätta handlingen inte behöver vara 
den bästa, utan det räcker om den rätta handlingen är tillräckligt bra 
(Nationalencyklopedin, 2018). I Dunér och Nordströms (2005) forskningsrapport, beskriver 
de bland annat innebörden av konsekvensetik. Konsekvensetik innebär bland annat att du 
bör tänka på konsekvenserna innan varje handling. Våra handlingar resulterar i olika 
konsekvenser och innan du utför en handling bör du fråga dig själv hur denna handling 
kommer att resultera i ”bästa” möjliga utfall.  En tolkning angående det Dunér och 
Nordström (2005) lyfter fram, handlar om konskevensetikens roll kontra regler och 
principer. Konsekvensetiken menar att principer och regler blir underordnade, eftersom 
konsekvenstiken betonar att varje handling bör resultera i bästa möjliga utfall, alternativt 
även leda till största möjliga nytta.  
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Den här teorin valdes ut eftersom jag ansåg att den stämde överens med min studie. Min 
studie utgår från biståndshandläggarnas upplevelser och erfarenheter angående deras arbete 
med personer som saknar sjukdomsinsikt vid demenssjukdom. En av forskningsfrågorna 
utgår från tanken om det finns några omständigheter som biståndshandläggaren skulle vilja 
ändra på kring dessa situationer. Min föreställning innan studien var att 
biståndshandläggarna skulle vilja ändra något kring dessa situationer, kanske på grund av de 
tänker konsekvensetiskt? Jag ansåg att denna teori skulle kunna bidra till ytterligare kontext 
i studiens resultat- och analysdel och fungera som ett analysredskap av resultatet.  

5 RESULTAT & ANALYS  

Under denna rubrik kommer studiens resultat att redogöras. Resultatet från intervjuerna 
kommer att analyseras utifrån studiens teoretiska referensram, konsekvensetik, Lipskys teori 
om gräsrotsbyråkrater samt utifrån den tidigare forskningen. De olika teman som 
presenteras nedan, blev strukturerade i denna ordning eftersom det ansågs vara ett bra 
upplägg av resultatet.  

5.1 Yrkesrollen som biståndshandläggare  
Samtliga intervjupersoner uppger under intervjuerna att de arbetar som biståndshandläggare 
inom äldreomsorgen. IP 1 nämner att denne har som arbetsuppgift att ta emot ansökningar 
för att sedan utreda och fatta beslut. IP 2 uppger att dennes arbetsuppgifter går ut på att 
handlägga bistånd angående olika insatser, exempelvis hemtjänstinsatser eller äldreboende. 
Intervjupersonerna beskriver sina arbetsuppgifter på olika sätt, men det gemensamma i 
samtliga svar är att de tar emot ansökningar och fattar beslut, antingen beviljar de eller så ger 
de avslag. De ovanstående beskrivningarna betonar myndighetsutövningen som yrkesrollen 
innehåller. Samtliga intervjupersoner nämner något om att fatta beslut, vissa nämner 
beslutsfattandet generellt medan andra går in mer i detalj. Det kan tolkas som att 
biståndshandläggarna har ett relativt stort handlingsutrymme som tillkommer i deras 
yrkesprofession. Det här är någonting som Lipsky (1980) lyfter fram i sin teori om 
gräsrotsbyråkrater. Lipsky (1980) diskuterar att gräsrotsbyråkrater brukar komma i kontakt 
med brukare i sitt dagliga arbete och där dessa har ett stort handlingsutrymme. Det här 
handlingsutrymmet går att åskådliggöra i biståndshandläggarnas utsagor angående deras 
arbetsuppgifter, där de uppger att de beviljar eller ger avslag på ansökningar. Vilket tolkas 
som en handlingsfrihet som de erhåller genom yrkesrollen.  
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5.2 Anhöriga  
Anhörig var ett förekommande tema under intervjuerna dock förekom detta tema inom olika 
avseenden, därmed kommer det här avsnittet att delas in i subteman. Fyra av fem 
intervjupersoner beskrev demenssjukdom som en anhörig sjukdom, intervjupersonerna gick 
inte in i detalj angående detta. Vidare beskriver intervjupersonerna detta på olika sätt.  IP3 
nämner att demenssjukdom är något som påverkar de anhöriga väldigt mycket. IP2 beskriver 
demenssjukdom som en anhörigsjukdom, vilket medför att anhöriga får ta en mer 
omhuldade karaktär. IP1 och IP5 uppger följande angående anhöriga till äldre personer med 
demenssjukdom: ”Anhöriga till dementa har det tufft, demenssjukdom är en 
anhörigsjukdom, det påverkar de anhöriga mycket” samt ”Anhöriga till personer med 
demenssjukdom råkar också illa ut. Det är en anhörig sjukdom som påverkar anhörig på 
olika sätt, exempelvis behöver de ta ledigt från jobb eller liknande för att ta hand om dem”. 
De här intervjupersonerna argumenterar för olika påverkan som demenssjukdomar har på de 
anhöriga. Intervjupersonerna verkar resonera utifrån sina erfarenheter som 
biståndshandläggare. Det verkar även som att intervjupersonerna har en gemensam 
uppfattning om att demenssjukdom är något som påverkar även omgivningen hos den äldre 
personen med demenssjukdom. Vidare lyfter några av intervjupersonerna fram att de även 
känner ett ansvar mot de anhöriga. Dessa intervjupersoner uppger under intervjuerna att de 
får prata och stötta de anhöriga som ibland håller på att ge upp, de anhöriga kan vara väldigt 
utmattade av den rådande situationen. Samtliga av dessa intervjupersoner beskriver att det 
egentligen inte ingår i arbetsuppgifterna, men att de gör detta ändå.  

IP4, som inte nämner detta på samma sätt som de resterande intervjupersonerna, beskriver i 
sina svar att anhöriga till äldre personer med demenssjukdom, hör av sig oftare till 
biståndshandläggaren. IP4 menar att de anhöriga kanske hör av sig oftare för att de är mer 
angelägna om situationen, vilket kan tolkas som att de anhöriga får ta ett ansvar på ett annat 
sätt. En vidare tolkning av detta, är att anhöriga till äldre personer med demenssjukdom 
fungerar som företrädare åt den äldre personen med demenssjukdom. Detta då anhöriga tar 
en mer ansvarsfull roll vid situationer rörande äldre personer med demenssjukdom. Det 
resulterar i att de anhöriga får hålla en kontakt med biståndshandläggaren. Detta kan 
återspegla det Janlövs (2006) diskuterar i sin avhandling, att anhöriga till äldre personer 
med demenssjukdom, spelade viktiga roller som företrädare i arbetet med dessa. Det 
stämmer relativt väl med det intervjupersonerna i denna studie uppger, avseende att de 
anhöriga har mer ansvarsfulla roller. Det tolkas som att anhöriga har en viktig roll i arbetet 
med äldre personer som har demenssjukdom, i och med att de har ansvarsfulla roller.  

Samtliga intervjupersoner uppger att de anhöriga uppfyller en viktig funktion, vilket går att 
se i följande citat: ”Anhöriga spelar en viktig roll för oss biståndshandläggare, speciellt när 
det gäller äldre personer som saknar sjukdomsinsikt vid demens” (IP1) ”Anhöriga har en 
viktig roll vid situationer som involverar demens” (IP2) ”Framförallt att man tar hjälp från 
anhöriga som känner igen personen sedan tidigare” (IP4). Några av intervjupersonerna 
menar att de anhöriga kan fungera som representanter för den äldre personen med 
demenssjukdom, även om de inte är förvaltare eller god man. Intervjupersonerna verkar 
resonera utifrån sina erfarenheter och kunskaper när de uppger detta. Deras beskrivningar 
kan tolkas som att de anhöriga kan fungera som ett verktyg i arbetet med äldre personer som 
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har demenssjukdom. De kan exempelvis fungera som informationsgivare under hembesöken, 
vilket bidrar till relevant och viktig information för biståndshandläggaren. De här 
ovanstående beskrivningarna och citaten kan även återge den tendens som finns hos 
anhöriga i dessa situationer. Anhöriga till äldre personer med demenssjukdom tar sig an en 
mer ansvarsfull roll, vilket diskuteras av Janlöv (2006). Författaren menar att anhöriga till 
äldre personer med demenssjukdom har en benägenhet att agera som företrädare åt den 
äldre personen, trots att denne inte är god man eller förvaltare för den äldre personen.  

Det kan tolkas som att den äldre personen med demenssjukdom är mer utsatt för påverkan 
från bland annat sina anhöriga, vilket kan reflektera det Larsson och Österholm (2014) lyfter 
fram i sin studie. Forskarna betonar att äldre personer med demenssjukdom verkar bli 
marginaliserade när beslut ska fattas. I samband med de ovanstående beskrivningar, 
angående att de anhöriga fungerar informationsgivare kan det tolkas som att den äldre 
personen med demenssjukdom kanske blir förbisedd vid dessa situationer.  

5.2.1 Orosanmälningar  

Samtliga intervjupersoner uppger orosanmälningar som något förekommande när det gäller 
äldre personer som saknar sjukdomsinsikt vid demenssjukdom. De menar att dessa 
orosanmälningar kan komma från olika håll, dock betonar de att det är oftast anhöriga som 
hör av sig när något är fel. IP5 beskriver anhöriga som en viktig funktion i arbetet med äldre 
personer som har demenssjukdom, utifrån att de flesta orosanmälningar kommer från de 
anhöriga, vilket leder till att eventuella missförhållanden uppmärksammas för 
biståndshandläggaren. Även IP3 betonar den viktiga rollen som anhöriga har i arbetet med 
äldre personer som har demenssjukdom, delvis på grund av att de uppmärksammar 
missförhållanden. Även IP1, IP2 och IP4 beskriver detta i följande citat: ”Jag menar vi får in 
anmälningar från alla möjliga håll, framförallt anhöriga”, ”Det är ofta anhöriga som hör av 
sig om det är något som är fel, vi får oftast in orosanmälningar i första hand” samt ”Anhöriga 
tar oftast kontakt och säger att det inte fungerar, mamma eller pappa förstår inte sitt 
bästa…”. IP3 och IP5 beskriver hur viktig funktion de anhöriga uppfyller genom att göra 
orosanmälningar. Det resulterar i att eventuella missförhållanden uppmärksammas. Om inte 
anhöriga gör en orosanmälan, så hade dessa eventuella missförhållanden inte kanske 
uppmärksammats. Det kan i sin tur resultera till att den äldre personens välmående drabbas. 
Intervjupersonernas resonemang angående att orosanmälningar är en viktig aspekt i arbetet 
med äldre personer som har demenssjukdom, kan återspegla det konsekvensetiken lyfter 
fram. I och med att intervjupersonerna verkar resonera och värdera dessa orosanmälningar 
högt, då det innebär att den äldre personens situation uppmärksammas för 
biståndshandläggaren.  

5.2.2 Kontakten med anhöriga  

IP2 och IP4 upplever kontakten med de anhöriga som en skillnad i arbetet mellan äldre 
personer som saknar sjukdomsinsikt vid demenssjukdom och äldre personer utan kognitiv 
nedsättning. En av intervjupersonerna (IP3), nämner att det inte finns någon generell 
skillnad angående detta, vilket går att se i följande citat: ”Jag tycker inte att det finns någon 
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skillnad i kontakten med de anhöriga, oavsett om den äldre personen har demenssjukdom 
eller inte”. IP1 och IP5 uppger inget under intervjuerna, gällande kontakten med de anhöriga. 
De två intervjupersonerna som upplever denna skillnad i arbetet, menar att kontakten med 
anhöriga till personer med demenssjukdom är tätare. IP2 menar att anhöriga till äldre 
personer med demenssjukdom kan höra av sig oftare, eftersom de är oftast oroligare i 
jämförelse med anhöriga till äldre personer som endast har somatiska besvär. IP4 lyfter fram 
en annan aspekt i kontakten med de anhöriga, denne menar att biståndshandläggarna måste 
ha en tätare samt en god kontakt med anhöriga till äldre personer med demenssjukdom. 
Detta eftersom anhöriga fyller en viktig funktion gällande inhämtandet av information 
angående den äldre personen. Som tidigare skrivet under avsnitt 5.2, så kan anhöriga bland 
annat berätta för biståndshandläggaren vad denne föredrar och inte föredrar. IP2 betonar 
den omhuldande karaktären som de anhöriga tar på sig, de är oroliga och det resulterar i att 
de hör av sig oftare. Det kan tolkas som ett tecken på att de anhöriga har fått tagit en mer 
ansvarsfull roll, vilket kan vara konsekvensen av den äldre personens demenssjukdom. IP4 
resonerar kring funktionen de anhöriga uppfyller som ”informationsgivare”. IP4 verkar 
resonera utifrån vikten av att ha tillräcklig och relevant information, vid beslutsfattandet av 
olika insatser. Detta kan tolkas som en viktig aspekt, i och med att biståndshandläggarna 
utövar myndighetsutövning gentemot de äldre personerna och därmed blir det av stor vikt att 
få in nödvändig och relevant information. Detta kan återspegla Janlöv (2006) avhandling, 
gällande de anhörigas viktiga funktion i arbetet med äldre personer som har 
demenssjukdom. Som tidigare skrivet, betonar författaren att de anhöriga kan fungera som 
representanter åt den äldre personen med demenssjukdom. Vilket stämmer överens med det 
intervjupersonerna uppger ovan, då dessa menar att de anhöriga uppfyller en viktig funktion 
i arbetet med äldre personer som har demenssjukdom.  

En annan tolkning av detta handlar om den komplexitet som biståndshandläggaren möter i 
sin roll, vilket även diskuteras av Lipsky (1980). Författaren beskriver gräsrotsbyråkratens 
roll som en komplex roll vilket medför att denne måste röra sig på olika nivåer. I arbetet med 
äldre personer som har demenssjukdom, tolkas det som att biståndshandläggaren får arbeta 
och röra sig inom olika nivåer. I och med det som står ovan, får biståndshandläggaren arbeta 
med den äldre personen vid samma tillfälle som biståndshandläggaren även får arbeta med 
dennes anhöriga och samtidigt förhålla sig till de lagar och riktlinjer som finns.  

5.3 Graden av handlingsutrymme varierar  
Under intervjuerna framkommer det att intervjupersonerna delar någorlunda liknande 
uppfattning gällande lagstiftningarna. Däremot uppvisade intervjupersonerna olika 
kunskaper angående vilka lagstiftningar de arbetar utifrån. Tre av intervjupersonerna uppger 
att de arbetar utifrån olika lagstiftningar, de uppger följande lagstiftningar: Socialtjänstlagen 
(SoL), kommunallagen (KL), förvaltningslagen (FL), offentlighet- och sekretesslagen (OSL) 
och till viss del berörs deras arbete av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av dessa uppger 
även att denne berörs av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. IP3 och IP5 
uppger endast socialtjänstlagen som den lagstiftning de arbetar utifrån. Samtliga 
intervjupersoner är dock överens om att socialtjänstlagen fungerar som den primära 
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lagstiftningen, de nämner att biståndsbedömningen sker utifrån socialtjänstlagen. Fyra av 
fem intervjupersoner svarar på frågan om de kan frångå lagstiftningen, enligt följande citat: 
”Lagstiftningen har jag inte frångått, för då begår man ett brott om man frångår 
lagstiftningen”, ”Att frångå lagen ska det inte finnas möjlighet till tycker jag och det gör det 
inte heller, det är det yttersta vi ska följa”, ” Ja lagstiftningarna är strikta ju. De måste vi följa 
oavsett…” samt uppger en av intervjupersonerna följande svar till frågan om de kan frångå 
lagstiftningen ”Inte lagstiftningen, det är en lag så det går inte”. De ovanstående 
beskrivningarna och citaten betonar den överordnade rollen som socialtjänstlagen har i deras 
arbete, socialtjänstlagen tolkas som den primära lagstiftningen. Vidare argumenterar fyra av 
fem intervjupersoner att det inte går att frångå lagstiftningen, det är något som måste följas. 
En av intervjupersonerna svarar aldrig på frågan, om möjligheten att kunna frångå 
lagstiftningen, därmed finns inte hens svar angående detta. Intervjupersonernas beskrivning 
av lagstiftningen kan relateras till det Wörlén (2010) lyfter fram i sin studie. Wörlén menar 
att socialtjänstlagen är en ramlag vilket styr de kommunala verksamheterna i Sverige. I den 
valda kommunen för denna studie, styr socialtjänstlagen exempelvis hur 
biståndshandläggare på biståndsenheten arbetar. Biståndshandläggarnas yrkesutövning styrs 
av socialtjänstlagens regleringar, vilket syns i intervjupersonernas svar. En av 
intervjupersonerna nämner lagstiftningen som ganska ”fri” och inte styrande. Den här 
intervjupersonens resonemang kan också reflektera det Wörlén diskuterar i sin studie, vilket 
handlar om att socialtjänstlagen medför till ett stort tolkningsutrymme då den inte är så 
detaljerad i sin lagtext. Kommunerna bestämmer utifrån detta tolkningsutrymme hur 
socialtjänsten ska fungera för respektive kommun, vilket medför att det kan skilja sig mellan 
kommunerna. Socialtjänstlagen skiljer sig även från lagstiftningar som är detaljerade och 
mer styrande, då dessa resulterar i ett mindre tolkningsutrymme.  

Men samtidigt som socialtjänstlagen är en ramlag vilket ger en viss frihet för 
tolkningsutrymme, begränsar den även socialarbetaren i och med att lagstiftningen bygger på 
frivillighet och självbestämmanderätten. Det resulterar i att socialarbetarens 
handlingsutrymme är begränsad, då biståndshandläggaren måste ha ett samtycke från 
brukaren. Detta är även förenligt med det Lipsky (1980) lyfter fram i gräsrotsbyråkrati, då 
denna teori beskriver att socialarbetarens handlingsutrymme är begränsad.   

Det framkom en gemensam uppfattning bland intervjupersonerna angående 
socialtjänstlagen och det handlar om självbestämmanderätten. Samtliga intervjupersoner 
betonar under intervjuerna att det inte finns någon möjlighet att gå emot den äldre 
personens vilja. Även om den äldre personen saknar sjukdomsinsikt vid demenssjukdom, så 
bedöms självbestämmanderätten vara viktigare uppger intervjupersonerna. Det här är 
någonting som skiljer sig från det Corvol et al. (2012) lyfter fram i sin studie. Corvol et al. 
lyfter fram att de franska ”case managers” hade möjligheten att gå emot den äldre personens 
vilja vid tre tillfällen. Det kan tolkas som att de franska ”case managers” har ett större 
handlingsutrymme än de svenska biståndshandläggarna. En av intervjupersonerna nämner 
dock möjligheten att åberopa nödvärnsparagrafen i brottsbalken vid extrema situationer. 
Intervjupersonen berättar vidare att detta är extremt ovanligt och att det kräver oerhört 
mycket underlag för att kunna åberopa denna paragraf. IP2 betonar även att denna möjlighet 
inte förändrar arbetet så mycket eftersom det är väldigt svårt att åberopa 
nödvärnsparagrafen, vilket visas i följande citat:  
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När det gäller de mest extrema situationerna så har vi vid ett tillfälle under mina år som 
biståndshandläggare, åberopat brottsbalkens nödvärns paragraf och då är det i extrema, extrema fall. 
Det är när personen verkligen utsätter sitt liv för direkt fara och det måste finnas mycket underlag för 

att åberopa nödvärnsparagrafen. Alltid i generella fall och fall där personen råkar illa ut så är det 
självbestämmanderätten som avgör, för vi har ingen tvångslagstiftningen för dementa personer i sig  

Intervjupersonen betonar verkligen hur ovanligt det är att åberopa nödvärnsparagrafen, dels 
genom att säga att det endast har hänt vid ett tillfälle under sina år som biståndshandläggare. 
Men även genom att uttrycka sig på det sättet som intervjupersonen gör, när hen betonar ”i 
extrema, extrema fall”.  

Det skiljer sig mellan intervjupersonerna angående hur riktlinjerna upplevs. IP1 och IP2 
upplever riktlinjerna som strikta. De uppger att riktlinjerna är strängare än lagstiftningen 
samt att riktlinjerna är mer styrande, vilket visas i följande citat: ”Riktlinjerna i X-kommun 
är ganska stränga, de blev hårdare med tiden. Man måste följa riktlinjerna” samt 
”Riktlinjerna är ganska strikta så, vi måste förhålla oss till dessa” En av dessa 
intervjupersoner arbetar just nu som konsult för en annan kommun. Hen uppger att 
anledningen till att riktlinjerna blev striktare, beror på besparingskrav från kommunens sida. 
Vidare uppger hen att riktlinjerna kan se olika ut från kommun till kommun. De resterande 
intervjupersonerna delar inte samma uppfattning som IP1 och IP2. IP3 menar dessutom att 
X-kommun har haft för ”snälla” riktlinjer, vilket visas i följande citat: ”X-kommun har 
faktiskt haft för snälla riktlinjer kom man på och därför försöker man göra de lite striktare”.  
Det finns således ingen gemensam uppfattning om riktlinjerna, däremot beskriver samtliga 
intervjupersoner att riktlinjerna är något som ska följas. Detta är förenligt med det Wörlén 
(2010) skriver, då hon menar att lagstiftningar, regler och riktlinjer, bestämmer och 
avgränsar enskilda tjänstemäns handlingsutrymme. En av intervjupersonerna anser att X-
kommuns riktlinjer är striktare i jämförelse med den kommunen som hen arbetar för nu, 
vilket styrker påståendet om att riktlinjerna i varje kommun kan se olika ut. Det här kan 
ställas i kontrast med det konsekvensetiken betonar, då denna teori menar att regler och 
principer blir underordnade i förhållande till konsekvensetiken. Vilket inte stämmer överens 
med hur det ser ut i praktiken, eftersom socialarbetaren måste följa lagstiftningen och regler i 
första hand.  

Samtliga intervjupersoner uppger under intervjuerna att det finns möjlighet att frångå 
riktlinjerna, dock behöver de samtala med enhetschefen eller teamledaren innan de gör 
detta.  Det framkommer vidare under intervjuerna att enhetschefen kan, beroende på hur 
stora besluten är, behöva stå bakom besluten. Vid situationer gällande mindre beslut, 
behöver intervjupersonerna endast diskutera med enhetschef eller teamledare och motivera 
varför de vill frångå riktlinjerna. Därefter kan de ta besluten på egen hand. Det som bland 
annat skiljer sig mellan lagstiftningen och riktlinjerna, är möjligheten att kunna frångå dessa. 
Lagstiftningen kan du inte frångå enligt intervjupersonerna, den måste följas. Men när det 
gäller riktlinjerna, har du en möjlighet att frångå dessa vid behov. De ovanstående 
beskrivningarna om riktlinjerna, kan tolkas som att biståndshandläggarna har ett relativt 
stort handlingsutrymme i sitt arbete. Vilket även Lipskys (1980) betonar i sin teori. Lipsky 
menar att socialarbetare, även benämnda som gräsrotsbyråkrater, erhåller ett stort 
handlingsutrymme i sitt arbete med brukare. Lipsky lyfter fram att det beror på att det inte 
kan finnas instruktioner för alla tänkbara scenarion som kan uppstå, varje situation är 
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individuellt på sitt sätt och kan se olika ut. Därmed utgör handlingsutrymmet en central del i 
socialarbetarens yrkesprofession, då den utgör grunden för yrket. 

5.3.1 Riktlinjerna som arbetsredskap  

Enligt Lipsky (1980) får socialarbetare ofta agera som upprätthållare av de målsättningar 
som är framtagna på en politisk nivå. I biståndshandläggarens arbete kan bland annat 
kommunens riktlinjer tolkas som sådana målsättningar. Det innebär att 
biståndshandläggarna får agera som upprätthållare av kommunens riktlinjer i sitt arbete. 
Detta överensstämmer med det intervjupersonerna beskriver under intervjuerna. Samtliga 
intervjupersoner beskriver kommunens riktlinjer som ett arbetsredskap och något dem 
förhåller sig till. Dem menar att de måste upprätthålla dessa riktlinjer i sitt dagliga arbete. 
Det följande citatet kommer från intervjun med IP2, detta citat representerar vad samtliga 
intervjupersoner anser om riktlinjerna.  

De riktlinjer vi har är framförallt hur vi ska tänka i enskilda bedömningar, vad som förväntas av 
brukaren, vad vi får och inte får bevilja. Man kan se det som ett arbetsredskap. Lagen specificerar inte 
det i grund, utan den är ganska oklar så, utan det är politikerna som bestämmer hur vi ska tänka kring 

vissa frågor 

Det ovanstående citatet är i enlighet med det Lipsky (1980) redogör i sin teori om 
gräsrotsbyråkrater. Biståndshandläggarna, som gräsrotsbyråkrater, förmedlar vilka 
förväntningar som finns på brukaren. De här förväntningarna förväntas uppfyllas av 
brukaren för att kunna erhålla bistånd. Det ovanstående citatet understryker även det 
Lipskys (1980) skriver gällande komplexiteten som gräsrotsbyråkraten erhåller i sin roll. 
Författaren menar att gräsrotsbyråkraten får röra sig på olika nivåer och förhålla sig till olika 
aspekter. Gräsrotsbyråkraten arbetar exempelvis på en nivå med brukaren där hen förmedlar 
de olika kraven som förväntas att uppfyllas, samtidigt som gräsrotsbyråkraten får förhålla sig 
till de lagar och riktlinjer som finns. Det ovanstående citatet kan även återspegla det Liljegren 
och Parding (2010) skriver, där de lyfter fram att socialarbetaren är begränsad av regleringar 
och mål.  

Mötet mellan socialarbetaren och personen i en utsatt livssituation behöver enligt Liljegren 
och Parding utspelas på en jämbördig nivå, alltså mellan ”människa” till ”människa”. Det kan 
dock bli svårt att uppnå en sådan relation i ett möte då socialarbetaren är begränsad av olika 
regleringar och mål. Liljegren och Parding menar att handlingsutrymmet kan bli 
problematiskt i mötet med brukare, i fall där socialarbetaren bestämmer sig för att sätta sina 
egna eller brukarnas behov före enhetens mål 

5.4 Demenssjukdom som något förekommande och problematiskt  
Intervjupersonerna beskriver under intervjuerna, att demenssjukdom är en svårighet i deras 
dagliga arbete. IP1 förklarar under intervjun att det är vanligare att biståndsbedöma äldre 
personer med demenssjukdom i jämförelse med äldre personer som bara har fysiska besvär. 
Även de resterande intervjupersonerna styrker detta och menar att demenssjukdom är 
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förekommande och problematiskt i deras arbete med äldre personer. Det följande citatet 
kommer från intervjun med IP3 och citat representerar vad samtliga intervjupersoner anser 
om detta. 

Ooo, det är väldigt vanligt. Det känns som att man hela tiden har att göra med personer som har någon 
form av demens eller kognitiv svikt. Jag skulle även säga att personer som är 65 år eller äldre är den 
målgrupp som har lättare att få demens på grund av sin höga ålder. Men det är vanligt med demens 

Intervjupersonerna argumenterar på olika sätt för betydelsen av demenssjukdom i deras 
arbete, men de är överens om att det är förekommande och problematiskt. De resonerar 
utifrån sina erfarenheter som biståndshandläggare, oavsett hur lång erfarenhet de har som 
biståndshandläggare. Äldre personer med demenssjukdom kan resultera i olika svårigheter 
för biståndshandläggaren, vilket diskuteras av Corvol (2012), Samuelsson (2015) och 
Österholm (2015). De ovanstående författarna beskriver mötet med den äldre personen som 
har demenssjukdom som ett etiskt dilemma för biståndshandläggaren. Österholm (2015) 
menar att situationer gällande äldre personer med en kognitiv nedsättning, i form av 
exempelvis demenssjukdom, blir svårare att hantera för biståndshandläggaren. Corvol et al. 
(2012) lyfter fram att det kunde finnas motstridiga åsikter under behovsbedömningssamtalen 
vid situationer gällande äldre personer med demenssjukdom. Den äldre personen med 
demens kunde tycka något, de anhöriga och biståndshandläggaren något annat. Corvol et al. 
menar att biståndshandläggaren i vissa situationer fick gå emot den äldre personen vilja ifall 
denne utsatte sitt egna liv för fara, vilket kunde ske på grund av att den äldre personen med 
demenssjukdom saknade sjukdomsinsikt. Samuelsson et al. (2015) lyfter fram synen på de 
äldre personerna som inte hade demenssjukdom, de ansågs vara kompetenta nog vid 
beslutsfattande. Vilket kan tolkas som att äldre personer med demenssjukdom, inte anses 
vara kompetenta nog gällande processen av beslutsfattandet. Något som kan tolkas som en 
svårighet i biståndshandläggarnas arbete med äldre personer som har demenssjukdom, 
handlar om att arbeta förebyggande. Detta då demenssjukdomen innebär en svårighet för 
den äldre personen med demenssjukdom, att redogöra för sin situation.  

5.4.1 Svårigheter vid biståndsbedömning av äldre personer med demenssjukdom  

En gemensam upplevelse som samtliga intervjupersoner delar, handlar om att de upplever 
mötet med den äldre personen med demenssjukdom, som ett etiskt dilemma. Det här etiska 
dilemmat inträffar för biståndshandläggaren i situationer med äldre personer som saknar 
sjukdomsinsikt. Några av intervjupersonerna tilltalar det här etiska dilemmat som en stor 
utmaning för biståndshandläggare runtom i Sverige. De menar att det är en stor utmaning 
eftersom äldre personer med demenssjukdom oftast säger nej till det mesta samtidigt som 
det är svårt att motivera de till att ta emot hjälp. En av intervjupersonerna ger ett exempel 
angående detta, hen menar att anhöriga ibland kan informera om vad som brister i 
livsföringen hos den äldre personen. Det kan exempelvis vara bristande hygien, men hur 
motiverar man någon som saknar sjukdomsinsikt att ta emot hjälp? Hur uttrycker man sig? 
Intervjupersonen som ger detta exempel, menar att hen upplever dessa situationer som 
svåra. Intervjupersonerna lyfter fram olika beskrivningar angående det etiska dilemmat som 
inträffar i dessa situationer. Det följande citatet framkommer under intervjun med IP3 och är 
en gemensam uppfattning som samtliga intervjupersoner delar:  
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…. vi vet att personen är i behov av hjälp, de anhöriga vet om det också, men den enskilde vet inte om 
detta. Den enskilde tror att han eller hon fortfarande klarar sig på egen hand och sen ligger de i en 

snödriva eller går ut på motorvägen och vi kommer tillbaka på hembesök för att hålla 
behovsbedömningssamtalen igen, men till ingen nytta. Det blir som ett stopp i mitt arbete, jag får inte 

utreda vidare om personen säger nej tack jag klarar mig bra 

Intervjupersonernas resonemang tolkas som att det inte är endast demenssjukdomen som 
innebär en svårighet i deras arbete, utan även lagstiftningen tolkas som en svårighet i dessa 
situationer, de blir begränsade i sitt arbete. Detta då lagstiftningen bygger på frivillighet och 
självbestämmanderätten. De får inte frångå lagstiftningen, även om biståndshandläggarna 
har vetskap om att den äldre personen med demenssjukdom är i behov av hjälp. IP1 och IP3 
betonar detta mer än en gång under intervjuns gång. IP1 menar att det här etiska dilemmat 
blir väldigt påfrestande och frustrerande, då deras handlingsutrymme är begränsade i dessa 
situationer. Vilket visas i följande citat: ”…det brukar faktiskt vara väldigt påfrestande med 
personer som har demenssjukdom, det är mycket fram och tillbaka”. IP1 menar att det här är 
konsekvensen av lagstiftningens ”fyrkantiga” karaktär i samband med demenssjukdomar. I 
och med att de har ett begränsat handlingsutrymme som medför att de inte kan förebygga 
dessa situationer och därför blir det mycket fram och tillbaka.  

De ovanstående beskrivningarna och citaten kan tolkas på så vis att demenssjukdomar inte 
bara är problematiskt för den enskilde, utan det medför också en problematik för 
biståndshandläggaren. Det försvårar deras arbete i olika avseenden, exempelvis när 
biståndshandläggaren försöker motivera till en ansökan om hjälp, eller när de ska bevilja 
hjälp. Det blir svårt att motivera till hjälp om den enskilde tror att denne inte behöver hjälp, 
samtidigt som biståndshandläggaren inte kan ”tvinga” på hjälp eller gå emot den äldre 
personens vilja. I överenstämmelse med det som presenterade ovan, beskriver Janlöv (2006) 
dessa etiska dilemman som känsliga situationer och menar att de beror på den äldre 
personens demenssjukdom. I kontrast till detta, lyfter Corvol et al. (2012) fram möjligheten 
som de franska ”case managers” hade vid biståndsbedömning av äldre personer med demens. 
De franska ”case managers” kunde gå emot den äldre personens vilja vid tre tillfällen, varav 
ett av dessa handlade om den äldre personens liv. Ifall det uppstod en situation där den äldre 
personens liv stod på spel, kunde de franska ”case managers” gå emot dennes vilja då det 
ansågs vara viktigare än principen om självbestämmande.  

5.5 Skillnader mellan äldre personer med demenssjukdom och äldre 
personer utan demenssjukdom 

Vid avsnitt 5.4 i denna studie, görs en redogörelse angående hur demenssjukdomar påverkar 
biståndshandläggarens arbete. En av intervjupersonerna nämner att en skillnad i arbetet 
mellan äldre personer med demenssjukdom och äldre personer utan demenssjukdom, 
handlar om kriterierna till olika insatser. Den äldre personen med demenssjukdom måste ha 
ett intyg för att exempelvis kunna få ett demensboende beviljat. Intervjupersonen menar att 
beroende på vad den äldre personen ansöker, kan det behövas ett läkarintyg på att den äldre 
personen har en fastställd demensdiagnos. Om den äldre personen inte har en fastställd 
demensdiagnos, så får inte biståndshandläggaren bevilja de insatser som kräver. Detta är en 
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av de större skillnaderna i arbetet med äldre personer som har demenssjukdom, i jämförelse 
med äldre personer som inte har demenssjukdom. Samtliga intervjupersoner delar samma 
uppfattning om att arbetet med äldre personer som inte har kognitiv nedsättning, är mycket 
lättare. De uppger olika anledningar till detta, vilket kommer att visas i följande citat:  

Arbetet i sig blir enklare för biståndshandläggaren om du har att göra med en person som inte har en 
demenssjukdom, för där kan du föra en konversation. De kan prata för sig själva och föra en 

konversation på ett helt annat sätt 

En annan anledning är följande:  

Den äldre personen med demens kanske behöver uppsyn dygnet runt i princip men de kan inte få den 
hjälpen på grund av att de inte ansöker om hjälp. Det är en process att få den personen att inse sina 

sjukdomsbehov 

Intervjupersonerna menar att äldre personer med demenssjukdom har det svår att inse att de 
behöver hjälp, vilket är en konsekvens av deras demenssjukdom. Det resulterar i en svårighet 
för biståndshandläggaren när denne ska kommunicera med den äldre personen och försöka 
få denne att ansöka om nödvändiga insatser. Intervjupersonerna menar att den här 
problematiken inte uppstår hos äldre personer utan demenssjukdom, eftersom de oftast har 
insikt i sin situation. Det medför att de kan resonera rationellt och därmed ansöka om 
nödvändiga insatser.  

Demensproblematiken påverkar biståndshandläggarens arbete på olika sätt och det 
resulterar till att biståndshandläggaren får arbeta på olika sätt, med andra ord får de anpassa 
sig efter den äldre personen. Det kan exempelvis utspela sig om på vilket sätt de 
kommunicerar under behovsbedömningssamtalen. De två främsta skillnaderna som har 
upptäckts angående detta handlar om hembesöken och strategier som används. De här 
skillnaderna kommer därför att presenteras i följande underrubriker: ”hembesök” och 
”strategier”. 

Det ovanstående citatet tolkas som att det inte går alls, eller att det innebär stora svårigheter 
att kommunicera med äldre personer som har demenssjukdom. Detta är någonting som 
förenas med det Österholm et al. (2015) lyfter fram i sin studie, då författaren lyfter fram 
olika strategier som kan användas i mötet med den äldre personen som har demenssjukdom. 
Författarna beskriver att dessa strategier används för att försäkra självbestämmanderätten i 
de etiska dilemman gällande äldre personer med demenssjukdom. Österholms et al. studie 
tolkas på så sätt, att det innebär svårigheter för biståndshandläggaren när denna ska 
kommunicera med en äldre person som har demenssjukdom och därmed används dessa 
strategier.  

5.5.1 Hembesök  

Behovsbedömningssamtalen under hembesöken kan se annorlunda ut beroende på om 
brukaren har demenssjukdom eller inte, vilket är ett resultat som framkommer i 
intervjuerna. Detta påverkar i sin tur biståndshandläggarens arbete i olika avseenden. Ett 
exempel är att biståndshandläggaren får en större ”påverkan” från de anhörigas håll. Vilket 
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visas i följande citat: ”De anhöriga kan vara väldigt på”. Fyra av fem intervjupersoner 
upplever den här känslan när de har att göra med en äldre person som har demenssjukdom. 
De menar att de anhöriga kan trycka mer på behoven. Det kan tolkas att de anhöriga vill 
förebygga en situation där den enskilde går ifrån mötet utan hjälp och därmed trycker de mer 
på behoven. Dels för att den enskilde inte kan redogöra för sina behov på egen hand, dels för 
att uppmärksamma allvaret för biståndshandläggaren. Vidare framkommer det att anhöriga 
till äldre personer med demenssjukdom, oftast pratar över huvudet på den äldre personen, 
vilket visas i följande citat: ”När det gäller anhöriga till personer med demens så vill de ofta 
prata över huvudet på den äldre personen, för de känner att den enskilde inte kan prata för 
sig själv längre”. Det här är väldigt vanligt enligt IP1, IP4 och IP5, de menar att anhöriga till 
den äldre personen med demenssjukdom, har en tendens att ta över samtalen mer. Dessa 
intervjupersoner betonar betydelsen av att låta den äldre personen med demenssjukdom få 
tala, vilket visas i följande citat: ”… men då får man vara hårdare som biståndshandläggare 
mot de anhöriga och visa tydligt att det är den enskilde som faktiskt pratar, låt personen 
prata till punkt”. IP1, IP2 och IP5 menar att detta inte är förekommande hos anhöriga till 
äldre personer utan demenssjukdom, därför att äldre personer utan demenssjukdom kan 
redogöra sin egen situation. Men även för att äldre personer utan demenssjukdom, kan göra 
resonera rationellt.  

De ovanstående beskrivningarna återspeglar det Österholm och Samulesson (2013) lyfter 
fram i sin studie. Författarna betonar att möten med äldre personer som har 
demenssjukdom, ser annorlunda ut i jämförelse med äldre personer utan demenssjukdom. 
Vilket även diskuteras av Corvol et al. (2012). Österholm och Samuelsson (2013) förklarar 
vidare, att det är mycket vanligare att prata över huvudet på äldre personer med 
demenssjukdom, under behovsbedömningssamtalen.  

5.5.2 Strategier  

Det framkommer under intervjuerna att samtliga intervjupersoner arbetar på ett annorlunda 
sätt, när de har att göra med äldre personer som saknar sjukdomsinsikt vid demenssjukdom. 
Det som skiljer sig i arbetet mellan äldre personer med och utan demenssjukdom, är de olika 
strategierna som används. Intervjupersonerna förklarar att de försöker motivera så mycket 
som möjligt i samtal med äldre personer som har demenssjukdom, så att de inte behöver 
komma till en punkt där den äldre personen utsätter sin egen hälsa eller sitt liv i fara. 
Motivationsfaktorn blir en viktig del i arbetet med den äldre personen som saknar 
sjukdomsinsikt vid demenssjukdom och det används som en strategi i samtal med den äldre 
personen. Detta går att se i följande citat:  

Det är så att vi inte har tvångslagstiftning, så vi försöker alltid motivera i samtal så att vi inte behöver 
komma till en punkt där personen springer på motorvägen eller hoppar i en isvak (…) Vi kan ju inte 

tvinga personen till insatser, det ända vi kan göra är att motivera personen till att ta emot hjälp 

Intervjupersonen betonar vikten av att motivera i deras arbete då de inte kan tvinga på någon 
hjälp. Det utgör därmed en central del i arbetet med äldre personer som saknar 
sjukdomsinsikt vid demenssjukdom, dock betonar samma intervjuperson att det är svårt att 
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motivera dem till att ta emot hjälp. Vilket går att se i följande citat ”Det kan även vara svårt 
att motivera de till att ta emot hjälpen”.  

 

IP1, IP3 och IP5 beskriver att de får prata på ett visst sätt med den äldre personen som har 
demenssjukdom för att på så sätt få in en ansökan eller ett samtycke. Det går att se i följande 
citat:  

Man pratar annorlunda med personer som har demens och det gör man för att göra det mer begripligt 
för personen (…) Medan personer utan kognitiv nedsättning förstår på ett annat sätt, du kan ha en 

dialog med dem och dem kan fatta rationella beslut. 

Vidare beskriver intervjupersonerna att de måste prata på det här sättet och motivera, i 
synnerlighet när de märker att de börjar bli en fara för sig själva. Vid det skedet blir det extra 
viktigt att få ett samtycke till en ansökan om hjälp. För att få denna ansökan, behöver 
intervjupersonerna även ”lirka” sig och nästintill ”luras” som en av intervjupersonerna 
uttrycker sig, vilket går att se i följande citat: 

På vissa sätt får man försöka lura den äldre personen med demens för att hjälpa de, man får lirka sig 
runt. Det är för deras eget bästa. Man får prata på ett annorlunda sätt med de och bryta ner vissa saker 

på en ganska låg nivå, lite som när man pratar med ett barn egentligen 

Intervjupersonen menar att hen får lirka sig runt arbetet och prata på ett visst sätt för att få 
in ett samtycke, dock betonar hen att detta görs för den äldre personens eget bästa. För 
annars utsätts deras liv för fara, det här tankesättet uppfattades av tre intervjupersoner.  

När en av intervjupersonerna får frågan om de har möjlighet att kunna gå emot den äldre 
personens vilja ifall de har tillräckligt mycket med underlag, svarade intervjupersonen 
följande:  

Alltså egentligen inte. Det vi gör just nu i praktiken...tyvärr men man måste lirka och man måste prata 
på ett visst sätt, alltså jag vill inte säga lura någon. Men det hamnar nästan på den nivån. Alltså vi 

måste någonstans för deras eget bästa, speciellt när vi ser att de blir en fara för sig själva, få de att säga 
ja till en ansökan av insats. 

De här intervjupersonerna argumenterar för betydelsen av att få den äldre personens 
samtycke till en ansökan om insats. Intervjupersonerna verkar resonera utifrån en 
uppsättning av värderingar, dessa värderingar kan tolkas på så sätt att den äldre personens 
liv anses vara viktigare än principen om självbestämmande. Detta resulterar i att 
intervjupersonerna känner ett behov av att lirka sig och prata på ett visst sätt, för att kunna få 
ett samtycke till en ansökan av nödvändiga insatser. En tolkning av detta är ifall 
intervjupersonerna agerar på det här sättet eftersom de tänker konsekvensetiskt.  

Intervjupersonernas resonemang kan också reflektera den tendens till utsatthet som finns 
gentemot äldre personer som saknar sjukdomsinsikt vid demenssjukdom, de är mer 
påtagliga för strategier, vilket diskuteras av Corvol et al. (2012) samt Österholm och 
Samuelsson (2013). Bortsett från att äldre personer med demenssjukdom är mer påtagliga 
för strategier, så har de även en större risk att bli marginaliserade när beslut ska fattas, vilket 
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diskuteras av Larsson och Österholm (2014). De ovanstående beskrivningarna kan även 
återspegla det Wörlén (2010) lyfter fram. Wörlén menar att socialarbetarnas 
handlingsutrymme är begränsad, vilket syns i de ovanstående citaten. Intervjupersonerna är 
tvungna att prata på ett visst sätt för att få ett samtycke till en ansökan, vilket åskådliggör det 
begränsade handlingsutrymmet som intervjupersonerna har i sitt arbete.   

5.6 Framtida förändringar 
Samtliga intervjupersoner uppger under intervjuerna att någonting behöver ändras, i 
samband med situationer rörande äldre personer som saknar sjukdomsinsikt vid 
demenssjukdom. De nämner detta på olika sätt under intervjuerna och ger olika förslag på 
framtida förändringar. En delad uppfattning om en eventuell framtida förändring handlar 
om tvångslagstiftning, IP2, IP4 och IP5 nämner tvångslagstiftningen som en eventuell 
”lösning” på dessa etiska dilemman. Dem berör detta på olika sätt under intervjun. IP2 
menar att tvångslagstiftningen endast ska användas i dem mest akuta situationerna, 
exempelvis vid fara för den äldre personens liv. Vidare uppger IP2 att det skulle kunna vara 
en möjlig lösning till att hindra de etiska dilemman som uppstår för biståndshandläggarna 
samt att det kan förebygga kritiska situationer. Det här visas i följande citat från intervjun 
med IP2:  

Jag tycker att en tvångslagstiftning för äldre personer med demens vid akuta situationer där deras liv 
är i fara, skulle vara bra att kunna ha (…) Äldre personer som har demens är de stora etiska dilemman 

för oss biståndshandläggare 

Även IP4 nämner tvångslagstiftningen som en eventuell framtida förändring. IP4 uppger att 
tvångslagstiftningen endast borde användas i situationer där den äldre personens liv utsätts 
för fara ”Det ska finnas en möjlighet, för människor far väldigt illa”. Intervjupersonerna 
betonar att det bör vara oerhört reglerat ifall det skulle komma till en tvångslagstiftning.  

 På liknande sätt som IP2 och IP4, beskriver IP5 tvångslagstiftningen som en framtida 
förändring. IP5 menar att det borde finnas en möjlighet för biståndshandläggare att kunna 
sätta in insatser när den äldre personen liv är i fara. Vidare betonar IP5 att 
tvångslagstiftningen endast borde användas i de mest akuta situationerna, dock lyfter IP5 ett 
annat perspektiv i sitt svar. Hen menar att självbestämmanderätten kanske är det enda som 
den äldre personen med demenssjukdom har kvar, ska detta då tas bort från personen genom 
en tvångslagstiftning?  

De resterande intervjupersonerna, IP1 och IP3 menar att det behövs göra någonting åt det 
här etiska dilemmat som uppstår med äldre personer som saknar sjukdomsinsikt vid 
demenssjukdom. Under intervjun uppger IP1 att hen är i konflikt med sig själv angående 
detta, hen tycker att något måste göras men samtidigt anser hen att självbestämmanderätten 
är väsentlig för brukarna. Det här går att se i följande citat:  

Jag vill inte att man tar bort självbestämmanderätten men samtidigt måste man införa någonting som 
ger mer handlingsutrymme för biståndshandläggaren när det gäller personer med demens som saknar 
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sjukdomsinsikt (…) Vi är så styrda, så fort de säger nej så får vi inte sätta in någon hjälp och då är de 
där utan mat eller rena kläder, i flera månader innan något händer 

På liknande sätt som det står ovan, anser IP3 att någonting behöver göras åt dessa etiska 
dilemman, dock vet inte hen i likhet med IP1 vad det skulle kunna vara. IP3 menar att äldre 
personer som saknar sjukdomsinsikt vid demenssjukdom, råkar illa ut eftersom 
biståndshandläggarens handlingsutrymme är begränsad. De ovanstående beskrivningarna 
argumenterar för eventuella framtida förändringar i arbetet med äldre personer som saknar 
sjukdomsinsikt. Samtliga intervjupersoner verkar resonera utifrån ett förebyggande syfte. De 
vill ha en möjlighet att kunna sätta in insatser vid de mest akuta situationerna, för att 
förebygga missförhållanden och eventuell fara för liv. IP3 resonemang kan också reflektera 
det begränsade handlingsutrymmet som gräsrotsbyråkrater erhåller i sin yrkesprofession, 
vilket diskuteras av Lipksy (1980). Det kan tolkas att intervjupersonerna resonerar 
konsekvensetiskt, då den här möjligheten att kunna sätta in insatser skulle kunna leda till 
bästa möjliga resultat i rådande situation.  

6 DISKUSSION 

Studiens syfte var att få en ökad kunskap och förståelse för hur biståndshandläggare arbetar 
med äldre personer som saknar sjukdomsinsikt vid demenssjukdom. De frågeställningar som 
låg till grund för detta var följande: På vilket sätt skiljer sig biståndshandläggarens arbete vid 
biståndsbedömning av personer som saknar sjukdomsinsikt vid demenssjukdom, i 
jämförelse med personer som inte har demenssjukdom och finns det några omständigheter 
som biståndshandläggaren skulle vilja ändra på kring dessa situationer? Jag anser att mitt 
syfte och mina frågeställningar i denna studie har besvarats. Min studie visar att 
biståndshandläggarnas arbete skiljer sig mellan äldre personer med demenssjukdom och 
äldre personer utan demenssjukdom, dessutom besvarar resultatet studiens andra 
frågeställning. Dessa frågeställningar kommer att diskuteras och presenteras under två 
rubriker, 6.1–6.2. 

När det gäller studiens resultat i relation till den tidigare forskning som ligger till grund för 
denna studie, så stämmer de överens med varandra inom olika avseenden. Vissa delar av den 
valda forskningen belyser sättet biståndshandläggaren uttrycker sig på vid 
behovsbedömningssamtal med den äldre personen som har en demenssjukdom, vilket denna 
studie inte uppmärksammar i samma utsträckning. Det beror bland annat på att det inte har 
framkommit under intervjuerna i samma utsträckning som det gör inom dessa delar av den 
tidigare forskningen. Som uppsatsskrivare hade jag därför valt annan forskning efter det 
insamlade empiriska materialet, som kanske hade varit mer användbar. Den här reflektionen 
har uppstått efter att jag har skrivit klart resultat- och analysdelen av studien. Jag anser dock 
att den större delen av den tidigare forskningen har bidragit till ytterligare kontext i resultat- 
och analysdelen samt fungerat som ett analysredskap.  Mycket av den tidigare forskningen 
har betonat det etiska dilemmat som uppstår i biståndshandläggarens arbete med äldre 
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personer som saknar sjukdomsinsikt vid demenssjukdom. Den tidigare forskningen tyder på 
att biståndshandläggaren befinner sig i en svår arbetssituation, när det gäller arbetet med 
äldre personer som har demenssjukdom. Det beror dels på grund av att den äldre personen 
med demenssjukdom saknar sjukdomsinsikt. Men även på grund av karaktären av den 
svenska lagstiftningen, då socialtjänstlagen bygger på frivillighet och 
självbestämmanderätten. Det resulterar i att biståndshandläggaren inte kan tvinga på någon 
en insats. Detta är någonting som även framkommer i denna studie. Samtliga 
intervjupersoner beskriver demenssjukdomar som något problematiskt och de menar att 
arbetet med äldre personer som saknar sjukdomsinsikt vid demenssjukdom medför 
svårigheter.  

6.1 På vilket sätt skiljer sig biståndshandläggarens arbete vid biståndsbedömning av 
äldre personer som saknar sjukdomsinsikt vid demenssjukdom, i jämförelse med 
äldre personer som inte har demenssjukdom?  

Resultatet från studien visar att det finns skillnader i arbetet med äldre personer som har 
demenssjukdom, i jämförelse med äldre personer utan demenssjukdomar. Min upplevelse av 
resultatet är att dessa skillnader har tvingats fram på grund av det etiska dilemmat som 
framkommer. Det här etiska dilemmat beskrivs av intervjupersonerna samt den tidigare 
forskningen, som en situation där den äldre personen med demenssjukdom saknar 
sjukdomsinsikt. Det kan innebära olika saker, bland annat kan den äldre personen med 
demenssjukdom tro att denne klarar av sin dagliga livsföring på egen hand trots att denne i 
praktiken behöver hjälp. På samma gång betonar socialtjänstlagen, som är den primära 
lagstiftningen i biståndshandläggarnas arbete, frivilligheten och självbestämmanderätten. 
Den äldre personens nedsatta alternativt saknade sjukdomsinsikt i samband med 
självbestämmanderätten, medför ett etiskt dilemma där biståndshandläggaren inte kan 
bevilja nödvändiga insatser. Det framkom att den äldre personen med demenssjukdom 
många gånger råkar illa ut på grund av att denne tackar nej till insatser, vilket 
biståndshandläggaren inte kan göra något åt. Det har medfört att biståndshandläggarna har 
fått utveckla olika strategier för att kunna hantera det här etiska dilemmat, med syftet att 
kunna inhämta ett samtycke till en ansökan om insats. Det här resultatet har utmynnat i 
olika reflektioner och diskussioner hos mig som uppsatsskrivare. Min reflektion angående 
detta, är att dessa strategier kan tolkas som moraliskt fel och att självbestämmanderätten 
finns av en anledning. Den här reflektionen brottas dock med tanken om att den äldre 
personens välmående och liv är viktigare. Ska verkligen principen om självbestämmande 
väga tyngre än den äldre personens välmående och liv? I praktiken ser det ut så just nu, 
enligt resultatet av denna studie. Biståndshandläggaren kan inte gå emot den äldre 
personens vilja för att bevilja nödvändiga insatser, på grund av den äldre personen saknar 
insikt i sin sjukdom och situation, vilket är en följd av demenssjukdomen. Av studien 
framkommer det att någonting måste göras, eftersom den äldre personen med 
demenssjukdom är den som råkar illa ut i dessa situationer. 

6.2 Finns det några omständigheter som biståndshandläggaren skulle vilja ändra på 
kring dessa situationer?  
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Resultatet i denna studie visar att samtliga intervjupersoner upplevde dessa situationer som 
etiska dilemman samt att något behöver göras åt detta. Det som skiljer sig dock, är förslagen 
på vilka omständigheter som behöver ändras i dessa situationer. Några nämner en 
tvångslagstiftning medan andra nämner att något behöver göras som möjliggör det för de att 
gå emot den äldre personen med demenssjukdom vid behov, dock vet inte de vad det skulle 
vara. En tolkning av intervjupersonernas svar, handlar om att intervjupersonerna tänker 
konsekvensetiskt. Då samtliga intervjupersoner uppger att någonting behöver göras åt dessa 
etiska dilemman. Det kan tolkas som att de vill ha en möjlighet att gå emot den äldre 
personens vilja vid behov, för att förebygga eventuella missförhållanden. Det skulle leda till 
ett bättre resultat, i jämförelse med om den äldre personen skulle råka illa ut istället.  

Lipsky (1980) skriver om den komplexitet vilket rollen som socialarbetare medför. Som 
tidigare skrivet är min tolkning av detta att gräsrotsbyråkraten får röra sig på olika nivåer, i 
den ena nivån måste gräsrotsbyråkraten förhålla sig till de lagar och riktlinjer som finns. I 
den andra nivån ska gräsrotsbyråkraten se till det bästa för brukaren utifrån de behov som 
denne har. Min reflektion angående detta handlar om hur gräsrotsbyråkraten förhåller sig till 
dessa etiska dilemman? Ska gräsrotsbyråkraten förhålla sig och följa de lagar och riktlinjer 
som finns eller ska denne se till det bästa för brukaren utifrån de behov som denne har? I 
dessa etiska dilemman står dessa i kontrast till varandra.  

Efter den här genomförda studien har jag som uppsatsskrivare reflekterat över idéen om att 
ha en tvångslagstiftning. Min uppfattning är att en tvångslagstiftning kan användas till dessa 
etiska dilemman och därmed förebygga eventuella missförhållanden. Däremot kan en 
tvångslagstiftning även missbrukas på olika sätt, exempelvis kan den äldre personen med 
demenssjukdom bli förbisedd och inte uppmärksammas på samma sätt. Det kan medföra att 
den äldre personen med demenssjukdom marginaliseras helt och hållet.  

6.3 Avslutande reflektioner och tankar  

I och med att jag hade med en intervjuperson som arbetar i en annan kommun, möjliggjorde 
det för mig som uppsatsskrivare att få se eventuella skillnader mellan kommuner. Det 
framkom under intervjun med denne intervjuperson, att riktlinjerna ser annorlunda ut 
beroende på vilken kommun det är. Det kan medföra att biståndsbedömningen ser 
annorlunda ut, i vissa kommuner kan det upplevas som ”svårare” att få en viss insats medan i 
andra kommuner kan det upplevas som ”enklare”. Kommunerna har i samband med sina 
riktlinjer även olika kriterier till olika insatser vilket kan medföra skillnader i 
biståndsbedömningen av äldre personer med och utan demenssjukdom. Under resultatets 
gång framkom en ambivalens, då det kan tolkas som att intervjupersonerna har 
handlingsutrymme i sitt arbete. På samma gång kan det tolkas att de är styrda och 
begränsade av sitt handlingsutrymme. En tanke som har uppstått kring detta, handlar om 
hur det kan tolkas på både sätten? Det kan vara så att intervjupersonerna har ett stort 
handlingsutrymme, men att dessa etiska dilemman medför att de upplever att de är 
begränsade i sitt handlingsutrymme. Det kan även vara så att intervjupersonerna tolkar och 
upplever sitt respektive handlingsutrymme på olika sätt, där några anser att de har ett stort 
och fritt handlingsutrymme, medan andra anser att de är begränsade och styrande i sitt 
arbete. Detta har inte följts upp med några följdfrågor och därmed finns det inget svar till 
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varför handlingsutrymmet tolkas på dessa två sätt. Vidare uppstod det en reflektion 
angående de anhörigas påverkan under behovsbedömningssamtalen. Det framkommer under 
resultatet att de anhöriga hade viktiga roller i arbetet med äldre personer som har 
demenssjukdom, dock framkommer det även att de anhöriga kunde försvåra 
biståndshandläggarens arbete. De anhöriga kunde prata över huvudet på den äldre personen 
med demenssjukdom, vilket resulterade i att de biståndshandläggaren fick säga till dem. 
Intervjupersonernas beskrivning angående detta, tolkades som att det även finns ett dilemma 
mellan den äldre personens egenbestämmande och de anhörigas påtryckningar.   

En annan avslutande reflektion gällande denna studie handlar om intervjupersonernas 
kunskap angående demenssjukdomar och den problematik som följer med detta. De 
beskriver ingen fördjupad kunskap om hur demenssjukdomar påverkar den äldre personen 
och hur viktigt det kan vara med kommunikationsförmåga i samtalet med dem. Vilket 
Österholm et al. (2015) tar upp i sin studie, då författarna (2015) beskriver tre strategier som 
användes sig vid situationer som krävde detta. De situationer som krävde detta, var 
situationer som involverade personer med demenssjukdom, kognitiva samt kommunikativa 
svårigheter. Detta kan anses som relevanta och nödvändiga kunskaper i dessa etiska 
dilemman med äldre personer som saknar sjukdomsinsikt vid demenssjukdom.  

7 SLUTSATSER 

Svar på frågeställningarna har presenterats, analyserats och tematiserats i resultat- och 
analysdelen av studien. Om vi bortser från det som har presenterats tidigare i denna studie, 
visar denna studie att det finns skillnader i arbetet med äldre personer som saknar 
sjukdomsinsikt vid demenssjukdom, i jämförelse med äldre personer utan demenssjukdom. 
Vidare visar denna studie på vilket sätt det här arbetet skiljer sig, samt visar studien vilka 
omständigheter som biståndshandläggaren skulle vilja ändra på kring dessa situationer. 
Samtliga intervjupersoner i denna studie upplever behovsbedömningssamtalet under 
hembesöken med äldre personer som saknar sjukdomsinsikt, som ett etiskt dilemma. 
Intervjupersonerna uppger detta på olika sätt under intervjuerna. Denna studie visar vidare 
att det råder en bristande kunskap om demenssjukdomar och om kommunikativa 
möjligheter. Dessa kunskaper skulle kunna förbättra möjligheten till en bra utgång av mötet, 
med den äldre personen som saknar sjukdomsinsikt vid demenssjukdom. Det går inte att dra 
någon generell slutsats utifrån studiens resultat, angående vilket sätt biståndshandläggarnas 
arbete skiljer sig, eller angående om det finns några omständigheter som 
biståndshandläggaren skulle vilja ändra på. Resultatet i denna studie kan dock belysa det här 
etiska dilemmat och bidra till ny kunskap inom ämnet. Resultatet av denna studie har 
medfört nya idéer och tankar om eventuella forskningsfrågor som är av relevans för socialt 
arbete. Dessa forskningsfrågor grundar sig i kunskapsluckan som verkar finns hos 
biståndshandläggare, gällande demenssjukdomar och de kommunikativa möjligheterna med 
äldre personer som har demenssjukdom.  
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BILAGA A: MISSIVBREV 
Hej!  

 
Jag är en socionomstudent som studerar på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Jag går just nu 
i termin sex och håller på att skriva ett examensarbete som är en del av min 
socionomutbildning. Syftet med studien är att få ökad kunskap och förståelse för hur 
biståndshandläggare arbetar med personer som inte har sjukdomsinsikt vid demens. Jag är 
intresserad av om och isåfall på vilket sätt biståndshandläggarens arbete skiljer sig vid 
biståndsbedömning av personer som saknar sjukdomsinsikt vid demens i jämförelse med 
personer som inte har någon kognitiv nedsättning. Vidare är jag intresserad av om det finns 
några omständigheter som biståndshandläggaren skulle vilja ändra på kring dessa situationer. 
Jag hoppas på ditt deltagande i denna studie och att du är intresserad av att dela med dig av 
dina erfarenheter och kunskaper.  
 
Om du väljer att delta i studien innebär det att jag kommer genomföra en intervju med dig 
som beräknas ta cirka 45 minuter och som kommer att spelas in för att sedan transkriberas. 
Ditt deltagande i studien är frivilligt och intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, med 
andra ord kommer ingen annan förutom jag veta vem som har sagt vad i intervjuerna som jag 
kommer att hålla. Du har också möjligheten att avbryta ditt deltagande när du vill. Min 
handledare Els-Marie Anbäcken kommer att ta del av intervjuerna men då är dessa 
anonymiserade.  

Inklusionskriterierna för studien kommer att vara följande: olika lång erfarenhet som 
biståndshandläggare, eventuellt olika akademiska utbildningar samt om biståndshandläggaren 
arbetar eller har arbetat i utredningsteamet. Det kommer sedan att göras ett urval av 
respondenter utifrån dessa kriterier.  

Studien kommer att utgå från de fyra forskningsetiska principerna. Det betyder att 
information som du lämnar kommer behandlas med konfidentialitet på så sätt att inga riktiga 
namn kommer användas och vid behov avidentifiera sådant som är kännetecknade för dig. 
Det betyder även att ingen obehörig kommer att få ta del av det som du presenterar i 
intervjun. Materialet som samlas in under intervjuerna kommer förvaras på säker plats samt 
endast användas åt denna studie. När examensarbetet är godkänd och klart så kommer alla 
inspelningar med intervjuerna att raderas. Det färdiga examensarbetet kommer 
fortsättningsvis finnas i en databas vid högskolan i Eskilstuna.  

 

Tack för visat intresse!  

 

Vänliga Hälsningar  

Student: Labinort Pantina, lpa16001@student.mdh.se 

Hanledare: Els-Marie Anbäcken, lektor i äldreinriktad socialt arbete, els-
marie.anbacken@mdh.se 
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BILAGA B: INTERVJUGUIDE  
Innan intervjun vill jag börja med att säga att du ska försök att tänka om mig som en person 
du inte känner igen sedan tidigare. 

Jag heter Labinort Pantina och går sjätte terminen på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Jag 
gör ett examenarbete om biståndshandläggarens arbete med äldre personer som saknar 
sjukdomsinsikt vid demens.  

Syftet med studien 

Jag vill i mitt examensarbete undersöka om och få ökad kunskap och förståelse för hur 
biståndshandläggare arbetar med personer som saknar sjukdomsinsikt vid demens.  

Frågeställningar 

1. På vilket sätt skiljer sig biståndshandläggarens arbete vid biståndsbedömning av personer som 
saknar sjukdomsinsikt vid demens i jämförelse med personer som inte har kognitiv 
nedsättning?  
 

2. Finns det några omständigheter som biståndshandläggaren skulle vilja ändra på kring dessa 
situationer?  
 

 
Öppna & inledande frågor  

1. Vad arbetar du med och vad har du för arbetsuppgifter?  
 

2. Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare i utredningsteamet?  
 

3. Vad har du för utbildning?  
 

Lagar & riktlinjer 

4. Vilka lagar jobbar ni utifrån? 
 

5. Vilka riktlinjer jobbar ni utifrån?  
 

6. Hur strikta är dessa? Finns det möjlighet att frångå lagarna/riktlinjerna? Kan du ge exempel 
på tillfällen du har frångått från dessa under ditt arbete? Varför?  

 

Demens 

7. Kan du berätta om huruvida vanligt det är i ditt arbete att biståndsbedöma personer som 
saknar sjukdomsinsikt vid demens?  
 

8. Upplever du att demens är problematisk vid biståndsbedömning? Om ja, på vilket sätt då? Om 
nej, varför inte?  
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Biståndshandläggning  

9. Skiljer ditt förhållningssätt vid biståndsbedömning av personer som saknar sjukdomsinsikt 
vid demens i jämförelse med personer som inte har kognitiv nedsättning? Om ja, på vilket 
sätt? Om nej, varför?  
 

10. Skiljer ditt arbete vid biståndsbedömning av personer med ingen sjukdomsinsikt vid demens i 
jämförelse med personer som inte har kognitiv nedsättning? Om ja, på vilket sätt? Om nej, 
varför?  
  

11. Är det skillnad på de anhörigas roll vid dessa situationer, på vilket sätt i så fall?   
 

Handlingsutrymme 

12. Upplever du att du har handlingsutrymme i ditt arbete, om ja på vilket sätt? Om nej på vilket 
sätt? 

 

13. Upplever du att du kan använda dig av ditt handlingsutrymme i ditt dagliga arbete med 
brukare och deras behov? Vid ja eller nej, utveckla,  
 

Eventuella ändringar 

14. Skulle du som biståndshandläggare vilja ändra på något när det gäller biståndsbedömning av 
personer som saknar sjukdomsinsikt vid demens? Om ja, vad skulle du vilja ändra på? Om nej, 
varför inte?  

 

Avslutande fråga 

15. Är det något du vill tillägga?  
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