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Sammanfattning 
Studiens syfte var att undersöka hur biståndshandläggare utreder äldre dementas behov utifrån 
vad de dementa uppger och uttrycker. Syftet har preciserats i frågeställningar som innefattar 
hur biståndshandläggare säkerställer att äldre dementa får den vård och omsorg de är i behov 
av samt hur de säkerställer att vården och omsorgen blir utifrån den demenssjukes önskemål 
och självbestämmanderätt. I studien tillämpades en kvalitativ metod och 
datainsamlingsmetoden var semistrukturerade intervjuer. Totalt intervjuades sju 
biståndshandläggare som arbetar med biståndsbedömning gällande äldre. De teorier som 
tillämpades för att analysera resultatet var pliktetik, situationsetik, konsekvensetik, begreppet 
doxa samt handlingsutrymme. Studiens slutsatser är att det är svårt att beskriva specifika 
tillvägagångssätt vid utredning av äldre dementas behov då arbetet är situationsbundet. Vidare 
är en slutsats att dementas självbestämmanderätt inte alltid kan säkerställas vilket beror på 
biståndshandläggarens tillvägagångssätt. Det framkommer även att biståndshandläggare inte 
alltid kan säkerställa att dementa får den vård de är i behov vid bristande samtycke, eftersom 
biståndshandläggarens handlingsutrymme i dessa fall inte räcker till. 
  
Nyckelord: Biståndshandläggare, äldre dementa, tillvägagångssätt, delaktighet, 
självbestämmande.
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Abstract 
 
The aim of this study was to see how care managers investigate the needs of older people with 
dementia based on their statements. The aim has been clarified in questions that include how 
care managers reassure that older people with dementia get what they need and how they 
reassure that the care is based on wishes and self-determination that older people with 
dementia have. The study applied qualitative methods and the data collection method was 
semistructured interviews. The interviews were based on seven care managers who work with 
elderly. The theories used to analyze the outcome were duty ethics, situational ethics, 
consequense ethics, doxa and space of action. The study’s conclusion is that it is difficult to 
describe specific approaches when investigating the needs of older dementia, because the 
work is situational. Furthermore, it is concluded that the self-determination of older people 
with dementia can not always be guaranteed, which depends on the approach of the care 
managers. It is also concluded that care managers can not always ensure that older people 
with dementia get what they need when the older people with dementia don’t apply for 
support. The care managers scope of action is not enough in these cases. 
 
Keywords: Care managers, older people with dementia, approach, participation, self-
determination



Förord 
  
Vi vill tacka vår handledare Kjerstin som kommit med goda reflektioner och varit flexibel under 
arbetets gång. 
 
Vi vill även tacka våra respondenter som gjorde denna studie möjlig. 
 
Till sist vill vi även tacka varandra för ett gott samarbete och en rolig period av vår studietid. 
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1. Inledning 
År 2016 fanns det ungefär 160 000 personer med demenssjukdom. Risken för att insjukna i 
demenssjukdom ökar med stigande ålder och att demens drabbar personer under 65 år är 
ovanligt. Av alla som är 65 år eller äldre är det åtta procent som har demenssjukdom och av 
de som är 90 år eller äldre har hälften någon form av demenssjukdom. Demenssjukdomar 
kommer att öka efter år 2020, detta eftersom de som är födda under 1940-talet når en allt 
högre ålder. År 2050 väntas det bli en fördubbling av personer med demenssjukdom vilket 
kan leda till en utmaning för samhället (Socialstyrelsen, 2016a, s. 14). 
  
I takt med att vi åldras minskar individers förmåga till både psykisk och fysisk aktivitet. 
Demenssjukdomar, som är förknippat med åldrande, påverkar den psykiska och fysiska 
förmågan vilket bidrar till att många äldre får allt svårare att tillgodose sina behov på egen 
hand (Abrahamsson, 2003, s. 38-41). Detta tyder på att den äldre är i behov av vård och 
omsorg. I 4 kap. 1 § i socialtjänstlagen, framgår det hur ”den som inte själv kan tillgodose 
sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden 
för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.” Det bistånd som erbjuds i 
form av olika vårdinsatser utifrån SoL bygger på frivillighet och samtycke (Socialstyrelsen, 
2016a s. 91). Detta styrks även av 5 kap. 5 § tredje stycket SoL. I lagrummet framkommer det 
hur ”den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i 
boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.” Detta gör att äldres förmåga till 
beslutsfattande och samtycke till vårdinsatser är av stor betydelse. 
  
Utifrån tidigare forskning kan det konstateras hur äldre med demens har en god förmåga till 
att fatta beslut. På så sätt anses dementa ha goda möjligheter till att förbättra sin 
självständighet och livskvalité (Whitlatch & Menne, 2009, s. 67). Däremot kan den minskade 
kognitiva förmågan som demensen medför leda till bland annat minnesförlust och förvirring 
vilket gör att den äldre dementa får svårt att veta vilka deras behov är och vad de vill 
(Abrahamsson, 2003, s. 33; Dunér & Nordström, 2003, s. 42). Trots att äldre dementa i 
studier har visat att de har en god förmåga till beslutsfattande (Whitlatch & Menne, 2009, s. 
67) kan demenssjukdomen tänkas påverka de äldres förmåga till att fatta beslut gällande sin 
situation och vardag. Att sjukdomen påverkar de äldres förståelse och därmed förmåga till att 
fatta beslut, bland annat genom minnesförändringar, kan även styrkas av den tidigare 
forskningen (Moye, 2004). Utifrån de kognitiva nedsättningar som demensen medför kan de 
äldre dementas verbala och kroppsliga uttryck ifrågasättas, detta gör även att 
biståndshandläggare upplever svårigheter gällande att utreda äldre dementas behov på 
korrekta grunder (Dunér & Nordström, 2003, s. 42). Om den äldre inte är fullt medveten om 
sina verbala och kroppsliga uttryck samt vad deras beslutsfattande ger för konsekvenser kan 
delaktigheten och självständigheten i utredningsprocessen diskuteras. Forskning visar 
dessutom hur biståndshandläggare upplever att det är ett dilemma att bevara den äldre 
dementas självbestämmande samtidigt som biståndshandläggaren måste beakta personens 
bästa (Corovol et al., 2013). 
 
Biståndshandläggare kommer i kontakt med de äldre som är i behov av vård och omsorg och 
är den profession som därmed utreder den dementas behov och beviljar adekvata vårdinsatser. 
På så sätt blir äldre dementa och dess vårdbehov ett högst relevant område inom socialt 
arbete. Eftersom Sveriges befolkning blir allt äldre och en stor del av de äldre inte alltid kan 
tillgodose sina behov på egen hand, möjligtvis till följd av bland annat demenssjukdomar, 
styrker områdets relevans för socialt arbete. Äldre personer med demens har ett stort behov av 
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det sociala arbetets hjälp, där biståndshandläggarens arbete utgör en stor del, och de 
vårdinsatser som finns att tillgå.  

1.1 Problemformulering 
Av tidigare forskning framkommer det att det kan vara svårt att utreda äldre dementas behov 
på grund av deras kognitiva nedsättningar som demenssjukdomen medför (Dunér & 
Nordström, 2003, s. 42). De kognitiva nedsättningarna kan på så sätt tänkas ge konsekvenser 
för den enskildes delaktighet och självbestämmanderätt i utredningsprocessen. Då den 
demenssjuke, på grund av de kognitiva nedsättningar som demensen medför, möjligtvis kan 
variera i sina upplevelser, perspektiv och utsagor kan det bli svårt att i utredningen utgå från 
den enskildes värld eftersom denna kan tänkas variera. Det kan tänkas bli svårt att bevilja 
insatser på korrekta grunder eftersom biståndshandläggaren behöver beakta den äldres 
självbestämmanderätt. Detta styrks även av den tidigare forskningen som visar på att det är ett 
dilemma att bevara den äldre dementas självbestämmanderätt och se till personens bästa 
(Corovol et al., 2013). Det kan även tänkas att om den dementa har bristande insikt, gällande 
exempelvis vård, kan det leda till konsekvenser för dennes dagliga liv och hälsa. Det kan 
exempelvis handla om att en äldre dement är i behov av stödinsatser i form av matlagning, 
tvätt och städning men på grund av sina kognitiva nedsättningar inte har förståelse för sin 
utsatta situation och därmed inte förstår sina behov. Detta medför att den demenssjuke 
möjligtvis inte samtycker till den vård som den är i behov av. Då demenssjukdomar kan 
påverka de kognitiva funktionerna och därmed äldres beslutsfattande, och på så sätt samtycke 
till vård, kommer detta arbete behandla de äldre dementas vårdsituation och hur 
biståndshandläggare utreder och bedömer insatser utifrån den dementes utsagor. 

1.2 Syfte 
Denna studie syftar till att undersöka hur biståndshandläggare utreder äldre dementas behov 
med utgångspunkt i vad de dementa uppger och uttrycker i samband med 
utredningsprocessen. Därmed är detta en empirisk studie och kommer utgå från ett 
socialarbetar-perspektiv. Fokus kommer att ligga på hur biståndshandläggare uppfattar den 
dementes trovärdighet i utsagorna och på så sätt de demenssjukas förmåga till beslutsfattande 
och eventuella samtycke till vård och omsorg. 

1.3 Frågeställningar 
För att uppnå studiens syfte anses följande frågeställningar vara relevanta att besvara: 

-Hur beskriver biståndshandläggare sitt tillvägagångssätt vid utredning gällande äldre 
dementas behov? 
-Hur säkerställer biståndshandläggare att den dementa beviljas den vård och omsorg som den 
enskilde är i behov av? 
-Hur går biståndshandläggaren tillväga för att säkerställa att vården och omsorgen ska bli 
utifrån den demenssjukes önskemål och självbestämmanderätt? 
  

2. Bakgrund 
2.1 Begreppet äldre 
Åldrande kan definieras på olika sätt. Den vanligaste indelningen är yngre-äldre och äldre-
äldre. Yngre-äldre är personer från 60-65 års ålder upp till 75-80 års ålder. Äldre-äldre 
omfattas av personer i 75-80 års ålder och äldre (Bravell Ernsth, 2013, s. 20). I detta arbete 
finns inget behov av att specificera inom dessa ålderskategorier eftersom demens är något 
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som tillhör åldrandet i stort (Abrahamsson, 2003, s. 32). I detta arbete kommer termen äldre 
därför att syfta till personer som är 65 år och äldre och som har en demenssjukdom. Detta 
eftersom de studier som ligger till grund för arbetet studerat äldre personer som varit 65 år 
eller äldre. 

2.2 Demenssjukdomar 
Demens är ett sjukdomstillstånd som hör till åldrandet och dess åldersförändringar. 
Demenssjukdomar ses inte endast som ett sjukdomstillstånd utan är ett samlingsnamn för 
olika symptom som ger upphov till demens. Dessa symtom kännetecknas av att olika 
funktioner i hjärnan förändras och försämras i takt med åldrandet (Abrahamsson, 2003, s. 32). 
För att fastställa en demensdiagnos görs en så kallad demensutredning. Utredningen syftar till 
att klargöra orsaken till demensen samt vilken typ av demens det rör sig om. Vid utredningen 
är det även av vikt att undersöka om individens symtom kan ha sin grund i andra orsaker än 
demens (Abrahamsson, 2003, s. 32-33). För att kunna diagnostisera en person med demens 
måste individens kognitiva funktioner vara påverkade. Exempel på kognitiva funktioner som 
kan påverkas och förändras är minnesfunktioner och tankeförmåga, vilket kan leda till 
svårigheter gällande att tänka abstrakt, hitta likheter mellan ord och/eller drabbas av 
störningar i omdömes- och bedömningsförmågan. Andra funktioner som försämras i samband 
med sjukdomen är bland annat även koncentration, förmåga till att ta initiativ, orientera sig i 
miljöer samt att utföra praktiska uppgifter (Abrahamsson, 2003, s. 33). 

Det finns olika typer av demenssjukdomar. Symtomen och sjukdomens förlopp varierar 
beroende på vilken demenssjukdom det rör sig om. Den vanligaste sorten är Alzheimers 
sjukdom och därefter kommer vaskulär demens. Frontotemporal demens och 
lewykroppsdemens är två andra varianter som ofta nämns då det skrivs om olika 
demenssjukdomar (Socialstyrelsen, 2016a, s. 14). Det finns även olika stadier när det kommer 
till demens. Dessa är mild, måttlig och svår demens. Mild demenssjukdom framkommer i ett 
tidigt skede och innebär att individen oftast inte behöver stora insatser från hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten. Vid måttlig demenssjukdom behöver individen stöd och hjälp 
för att klara av det dagliga livet. Svår demenssjukdom är ett skede som innebär att individen 
har ett stort behov av hjälp gällande i stort sätt allt (Socialstyrelsen, 2016a, s. 18).     
  
2.2.1 Alzheimers sjukdom 
Cirka 60 procent av alla demenssjukdomar utgörs av Alzheimers sjukdom. Sjukdomsförloppet 
är av smygande och långsam karaktär (Basun, 2013, s. 12, 18). I ett tidigt skede glömmer den 
demente allt mer och uppmärksamheten försämras. Alzheimers sjukdom medför språkliga 
förändringar och den demente kan även få svårigheter gällande att förstå, följa och delta i 
samtal (Lindholm, 2010, s. 32; Abrahamsson, 2003, s. 38-39). Det blir svårt att hitta ord, 
vilket gör att den dementa börjar använda sig av komplicerade ord och korta meningar. Till 
följd av detta får den dementas språk och samtal ett sämre flyt (Lindholm, 2010, s. 33-34).   
 
Senare i sjukdomsförloppet, då demensen är av måttlig karaktär, påverkas individens förmåga 
till vardagliga sysslor såsom att klä på sig, tvätta, hålla rutiner gällande mat, sömn etc. 
Individens koordination minskar och språksvårigheterna blir allt mer omfattande. Detta leder 
på så sätt till omfattande konsekvenser i den dagliga livsföringen och individen blir i allt 
större behov av stöd (Abrahamsson, 2003, s. 40-41). 
  
Vid det stadium då demensen bedöms vara av svår karaktär blir den äldre dementa helt 
beroende av andra för att klara den dagliga livsföringen. Vid detta tillstånd har den dementa 
även förlorat förmågan att förstå ord och språk och på så sätt att använda sig av språket. Det 
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är vanligt att personen upprepar ord, meningar och samtalsämnen. Mer kroppsliga förmågor 
såsom att le, gå och sitta minskar även och den dementa kan även få inkontinensbesvär. Trots 
vissa nedsättningar och brist på respons från den dementas sida är det av vikt att samtala med 
den dementa, detta eftersom individens förmåga att känna igen röster fortfarande är 
förhållandevis god (Abrahamsson, 2003, s. 38-41). 
 
2.2.2 Vaskulär demens 
Vaskulär demens grundar sig i förändringar i hjärnans blodkärl och att blodtillförseln i 
hjärnan minskat. Detta kan komma till följd av bland annat stroke och infarkter som drabbar 
blodkärl i hjärnbarken. Symtomen vid denna demenssjukdom skiljer sig åt beroende på vilken 
del av hjärnan som skadats. Exempelvis har skador i tinningloberna en påverkan på minnet 
medan skador i pannloberna kan leda till personlighetsförändringar. Symtom kan alltså vara 
minnesförändringar och kognitiva förändringar (Lindholm, 2010, s. 46-47; Socialstyrelsen, 
2016, s. 15). Insjuknandet kommer ofta plötsligt och förloppet har snarare en mer “ryckig” än 
jämn karaktär. Den demenssjuke kan ha längre perioder med en oförändrad kognitiv förmåga 
men kan plötsligt drabbas av försämringar. Sjukdomen kan även ge upphov till stora 
försämringar i vissa funktioner medan andra är helt oförändrade. Variationer i humör och 
kognition är däremot en vanlig följd liksom att depression ofta förknippas med denna typ av 
demens (Wahlund, 2013, s. 50). 
 
2.2.3 Frontotemporal demens 
Frontotemporal demens är en följd av förändringar, som beror på nervcellsdöd, i hjärnans 
främre del och påverkar på så sätt frontallobernas funktioner. Detta innebär förändringar av en 
individs beteende, personlighet, språk- och planeringsförmåga. Individens sociala kompetens 
och kontrollförmåga påverkas och medför att den demenssjuke kan handla impulsstyrt. 
Sjukdomen utvecklas långsamt och personen är sällan medveten om sin sjukdom. Personer 
med frontotemporal demens kan ha svårigheter gällande att upprätthålla samtal och uttrycker 
ofta saker som inte rör det aktuella samtalsämnet. Att komma med bristfälliga svar på frågor 
är vanligt förekommande (Socialstyrelsen, 2016, s. 15; Lindholm, 2010, s. 48-50). När 
sjukdomen når ett senare stadium försvinner personens verbala och icke-verbala 
kommunikationsförmåga helt. Individens aktivitetsnivå försämras även kraftigt och personen 
har svårt med den allmänna dagliga livsföringen (ADL). Hygienbrister visar sig dock redan i 
ett tidigt stadie av sjukdomen (Kilander, 2013, s. 39-41).   
 
2.2.4 Lewykroppsdemens 
Lewykroppsdemens beror på små proteinansamlingar, av så kallade lewykroppar, i hjärnan. 
Sjukdomen präglas av synhallucinationer, förvirring och liknande tillstånd som vid 
Parkinsons sjukdom där symtom ofta är skakningar, muskelstelhet och minskad 
rörelseförmåga. Den demenssjuke får en nedsatt uppmärksamhet och blir mentalt sett 
långsammare. Minnesstörningar kommer även vid ett senare skede av denna sjukdom 
(Lindholm, 2010, s. 57-58; Basun, 2013, s. 27). 

2.2 God vård och omsorg 
Äldres rättigheter när de är i behov av hjälp återfinns i socialtjänstlagen, förvaltningslagen, 
och socialtjänstförordningen. Socialtjänstlagen anger mål och ramar för en verksamhet och 
bygger på frivillighet och individens integritet och självbestämmanderätt. Socialtjänstlagen är 
en målinriktad ramlag som ger kommuner frihet att tolka lagtexterna och utifrån detta forma 
äldreomsorgen. Genom utredningsskyldighet får äldre rätt till att få sin ansökan prövad så 
snart som möjligt. Äldreomsorgen styrs även av förvaltningslagen där det uttrycks att 
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kommunen har det yttersta ansvaret för att den som vistas i kommunen ska få stöd och hjälp. 
Hjälpen ska utformas tillsammans med den enskilde (Harnett & Larsson, 2013, s. 215).  
Det finns även vägledande principer för äldreomsorgen. Dessa är helhetssyn, frivillighet, 
självbestämmande, normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet (Harnett & Larsson, 
2013, s. 215-216). Helhetssyn innebär att situationen och problemen hos den enskilde eller 
grupp ska ses i förhållande till hela sociala miljön. Vägledande inom socialtjänstlagen bör 
vara frivillighet och självbestämmande, vilket innebär att den enskilde själv får avgöra om 
denne vill ha hjälp eller inte (Socialstyrelsen, 2015, s. 38). Kontinuitet innebär att insatserna 
ska utföras av samma personer. Med normalisering menas att stöd och hjälp för den äldre ska 
“normaliseras”, vilket syftar till att det stöd och den hjälp den äldre får ska passa in i dennes 
liv. Närhetsprincipen handlar om att behoven ska bli tillgodosedda i hemmet eller så nära 
hemmet som möjligt. Flexibilitet i äldreomsorgens utförande är av vikt, då insatserna ska 
anpassas till den enskilde (Harnett & Larsson, 2013, s. 215-216). Det finns också 
grundläggande värderingar som uttrycks i lagstiftningen som påvisar demenssjukas 
rättigheter. Dessa är att integritet och självbestämmande ska respekteras, tillgången till 
insatser ska vara på jämlika villkor samt att dessa ska vara tillgängliga. Vidare handlar 
värderingarna om att få rättigheter respekterade och det ska finnas en trygghet. Det handlar 
också om att diskriminering inte får ske, exempelvis att uteslutas från vård och omsorg på 
grund av kön, etnicitet, diagnos eller ålder (Skog, 2013, s. 236). 
  
Vidare använder socialstyrelsen begreppen god vård och omsorg när de följer upp och 
utvärderar utvecklingen i hälso- och sjukvården samt inom socialtjänsten. Dessa begrepp 
används för att beskriva de egenskaper som god vård och omsorg och god kvalitet i 
socialtjänsten ska innehålla. God vård och omsorg innebär att det ska vara säkert, 
kunskapsbaserat, jämlikt, tillgängligt, individanpassat och effektivt (Socialstyrelsen, 2014, s. 
12). Skog (2013, s. 234-235) skriver att det krävs flera yrkesgruppers kompetens för att kunna 
tillgodose den äldre dementas vård- och omsorgsbehov. En enskild yrkesgrupp/socialarbetare 
kan inte bedöma och tillgodose detta på egen hand. Den demenssjukes begränsningar och 
svårigheter bidrar även till att den äldre inte kan uttrycka sig om de vårdinsatser som ges är av 
god kvalité. Därför blir det av vikt att flera yrkesgrupper, som exempelvis 
biståndshandläggare, hemtjänstpersonal och/eller sjukvårdspersonal bekräftar varandras 
bedömningar (Skog, 2013, s. 243-235).  

2.3 Olika typer av insatser 
De insatser som socialtjänsten kan erbjuda syftar till att underlätta vardagen och stärka 
livskvalitén hos de personer som lider av demens. Insatserna ska lindra symtom och 
kompensera för de brister som demenssjukdomen medför (Socialstyrelsen, 2016a, s. 16). Det 
är den äldres dementas behov som styr vilken hjälp denne får. Den enskilde kan ansöka om 
vad den vill. Detta gäller även om det som den enskilde ansöker om inte finns i de 
kommunala riktlinjerna där den enskilde bor. Hjälpen ska stärka den äldres möjligheter till att 
bo kvar i sitt hem samt att kunna leva ett självständigt liv (Socialstyrelsen, 2016b, s. 7). 

De äldre dementa kan bland annat beviljas olika hemtjänstinsatser. Hemtjänsten kan hjälpa till 
med hushållsarbete i den enskildes hem, exempelvis i form av städning, tvätt, inköp men även 
med personlig omvårdnad (Socialstyrelsen, 2016b, s. 7). Särskilt boende är också en insats 
som äldre dementa kan ansöka om. Den äldre dementa är i behov av ett särskilt boende när 
denne inte längre kan bo i det egna hemmet och när hjälpen av olika hemtjänstinsatser inte 
räcker till. Att bo i ett särskilt boende innebär att de får stöd och hjälp dygnet runt och genom 
särskilt boende tillgodoses betydande behov av omvårdnad, omsorg och tillsyn. 
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Dagverksamhet är ännu en insats som kan erbjudas för att bidra med aktivering och 
gemenskap hos de äldre dementa som bor kvar i sitt hem. Insatsen medför struktur, 
meningsfullt innehåll och social samvaro i vardagen (Socialstyrelsen, 2016a, s. 32-33). 

2.4 Biståndshandläggarens roll 
Alla som är i behov av vård och omsorg har rätt att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. 
I socialtjänstlagen 4 kap 1 § står det ”den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få 
dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.” (Akademikerförbundet, SSR, 2014, s. 10).  
Genom kommunens socialtjänst kan den enskilde ansöka om bistånd. Ansökan tilldelas en 
biståndshandläggare som därefter påbörjar en utredningsprocess. Denna process är uppdelad i 
tre delar: ansökan, utredning och beslut. Då en ansökan inkommer har varje enskild individ 
alltid rätt att få sin ansökan prövad, vilket betyder att ansökan alltid mynnar ut i ett beslut. I 
början av utredningen är handläggarens uppgift att samla in information gällande den 
enskildes situation och efter detta kartlägga personens behov. En bedömning görs sedan där 
behoven prövas i relation till lagstiftningens mål och intentioner. Handläggaren ska även 
beakta om den enskildes behov är skäliga utifrån riktlinjer och rättspraxis samt om behoven 
kan tillgodoses på andra sätt. Handläggningsprocessen avslutas alltid med ett beslut gällande 
huruvida den enskilde beviljas insatser eller inte. Vid bifall ska biståndet utformas på så sätt 
att det bedöms täcka behoven och att den enskilde ges en skälig levnadsnivå. Efter ett beslut 
har den enskilde alltid möjlighet att överklaga beslutet (Lindelöf & Rönnbäck, 2007 s. 71-78). 
  
I mötet med klienten är det viktigt att skapa en god relation då det påverkar 
behandlingsresultatet. Att förstå klienten, lyssna och skapa en god allians bidrar till att skapa 
en motivation hos klienten som bidrar till förändring och utveckling (Eide & Eide, 2006, 
s.108). Det är även viktigt att kommunicera bekräftande och ickeverbalt, speciellt när det 
kommer till personer som exempelvis har reducerad kognitiv förmåga. Detta kan vara genom 
att vara lugn, inta en välkomnande och öppen kroppshållning, vara avslappnad och/eller ha 
ögonkontakt. I kommunikationen med äldre dementa är det alltså viktigt med ickeverbala 
kommunikationsmöjligheter då det kan ge starkare genomslag än det verbala. Motivation, 
tillit och trygghet är något som ickeverbal kommunikation bidrar till (Eide & Eide, 2006, s. 
134-135). 
  
Biståndshandläggarens roll utgörs både av erfarenhetsbaserad kunskap och teoretisk kunskap. 
Erfarenhetsbaserad kunskap sägs bestå av praktisk erfarenhet, forskning och teorier. 
Biståndshandläggare använder sig dels av kunskap i sitt arbete, vilket kan grunda sig i olika 
utbildningar. Detta kan ses som den teoretiska kunskapen. Genom att utföra socialt arbete 
produceras även ny kunskap som kan ses som en erfarenhetsbaserad kunskap. Den 
erfarenhetsbaserade kunskapen och den teoretiska kunskapen kan på så sätt ses som en 
pågående process som samspelar och påverkar varandra (Svensson, Johnsson & Laanemets, 
2008, s. 217, 224). 

2.5 Etiska dilemman 
Som socialarbetare kan olika etiska dilemman uppstå. Några av dessa handlar om att visa 
omsorg, stöd och hjälp men som kan uppfattas som kontrollerande och kravställande. Andra 
dilemman handlar om att det finns en risk att klienten förlorar initiativförmåga och känsla av 
värdighet vid en omhändertagande attityd. Socialarbetaren behöver också beakta en persons 
självbestämmande och frihet, detta kan dock påverkas vid tvång eller hot om tvång vilket kan 
upplevas som ett dilemma för socialarbetaren (Akademikerförbundet SSR, u.å, s. 7). Lindelöf 
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& Rönnbäck (2007, s. 104) skriver också om individens självbestämmande och integritet. Det 
kan handla om att det finns synliga behov men att individen inte ser behovet eller låtsas inte 
veta om det, eller att individen inte vill att behovet tillgodoses av någon specifik anledning. I 
socialtjänstlagen står det att det är personen själv som måste vilja ansöka om hjälp eller avstå 
från hjälp, samtidigt måste socialtjänsten se till att individen inte far illa. Detta uppger 
biståndshandläggare som ett centralt etiskt dilemma. Vidare kan stigmatisering och sårad 
självkänsla, enligt (Akademikerförbundet SSR, u.å, s. 7), uppstå hos klienten genom de 
insatser som socialarbetaren gör, samtidigt kan det innebära att socialarbetaren motverkar en 
riskabel utveckling för en klient (Akademikerförbundet SSR, u.å, s. 7). Socialarbetaren 
kommer ständigt att ställas inför olika etiska dilemman. Det är därför av vikt att 
socialarbetaren ständigt lyfter fram de olika situationerna och har en diskussion med kollegor 
och chefer kring det, så att dessa situationer medvetandegörs (Lindelöf & Rönnbäck, 2007, s. 
104). 

3. Tidigare forskning 
Demenssjukdomar medför att äldre får svårare att tillgodose sina behov på egen hand och de 
äldre blir på så sätt i behov av vård och stöd (Abrahamsson, 2003, s. 38-41). Den vård som 
erbjuds av biståndshandläggare måste dock beviljas genom samtycke från den enskilda 
individen vilket gör att individens beslutsfattande blir av vikt (Socialstyrelsen, 2016). Nedan 
redovisas tidigare forskning som innefattar demensens påverkan på beslutsfattande gällande 
vård och omsorg och biståndshandläggarens dilemman.  

3.1 Demensens påverkan på beslutsfattande gällande vård och omsorg 
Forskning visar att äldre personer med demens har en förmåga till beslutsfattande, detta trots 
att den kognitiva nedsättning som demensen kan medföra, leder till minnesförsämringar och 
kan begränsa de äldres förståelse för sin diagnos och välbehövlig behandling. Studier visar att 
personer med demens, och därmed kognitiv nedsättning, kan svara konsekvent på frågor 
gällande preferenser och val som rör beslut om deras dagliga liv och att de med noggrannhet 
kan ge tillförlitliga svar. Bedömningar som görs gällande äldres resonemang kring behandling 
bör fokusera på huruvida den dementa kan beskriva och motivera betydelsefulla skäl för sina 
val. Studier visar däremot att det kan vara svårt för de dementa att upprätthålla samtal då 
personens kognitiva förmågor minskar och minnesförlust och förvirring blir vanligt 
förekommande. Trots vissa motsättningar i den tidigare forskningen finns slutsatser om att 
personer med kognitiv nedsättning har potential att förbättra sin självständighet och därmed 
förbättra sin livskvalité. Det framkommer dock att de utesluts från att fatta beslut och påverka 
planeringen av vården och vårdgivning. Vidare visar andra studier att den övergripande 
kvalitén på vården som ges till äldre med demens inte skiljer sig i stor utsträckning från 
vården som kognitivt intakta äldre får. I samband med dessa studier noterades dock att vissa 
områden inom vården var i behov av förbättringar (Feinberg, 2001; McIntyre & Reynolds, 
2012; Moye, 2004; Youell, 2016; Ward, Vass, Aggarwal & Garfield, 2008).  
I vilken utsträckning som personer med demenssjukdom föredrar att vara inblandade i sin 
dagliga vård och omsorg varierar, liksom i vilken utsträckning som de faktiskt är involverade. 
Många demenssjuka är kapabla och intresserade av att fatta beslut för dem själva när det 
kommer till vård, boende, sociala interaktioner och dagliga aktiviteter. Andra demenssjuka 
föredrar hellre att en familjemedlem fattar beslut åt dem även om de kan fatta beslut, men 
också när de inte längre själva kan fatta beslut. Dessa individuella skillnader varierar 
beroende på hur deras engagemang till beslutsfattande har sett ut tidigare i livet, men även 
demografiska egenskaper, hälsa, personliga preferenser och värderingar. De personer som 
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lägger större vikt vid autonomi tenderar att engagera sig mer i beslutsfattande. För att 
upprätthålla självständighet för demenssjuka är det av vikt att stödja deras engagemang i att 
fatta beslut i deras dagliga liv (Whitlatch & Menne, 2009). 
  
Det framkommer även att det finns en koppling mellan engagemang i beslutsfattande, 
välmående och livskvalité. Att involvera äldre personer i beslutsfattande bidrar till livskvalité 
eftersom beslutsfattandet gör att personen kan dela med sig av sina preferenser och 
önskningar. Vad gäller de demenssjuka personerna visar det positiva effekter av att engagera 
sig själva i beslutsfattandet om dennes dagliga vård. Det kan exempelvis handla om när denne 
ska gå upp, måltider eller vilka kläder denne ska ha. Detta påverkar den demenssjuke positivt, 
men påverkar även familjen och vårdgivare positivt. Personer med demenssjukdom som är 
mer involverade i beslutsfattande rapporterar bättre livskvalité, minskad risk för depression 
och mindre negativa relationer till vårdgivare (Whitlatch & Menne, 2009). 
  
Det är inte vid en specifik tidpunkt eller vid ett definierat symptom som kan förklara när en 
äldre person ska sluta fatta egna beslut. Personer med kognitiv nedsättning kan vara kapabla 
till att fatta vissa beslut men i vissa fall kanske de inte kan fatta några beslut alls. Att bedöma 
förmågan att ta beslut bör innefatta individens förståelse, det vill säga förmågan att förstå och 
assimilera relevant information. Det bör även innefatta individens resonemang, det vill säga 
förmågan att utvärdera och integrera information. Det finns emellertid endast några få 
metoder som kan bedöma en persons förmåga till beslutsfattande (Whitlatch & Menne, 2009). 
  
I en annan studie framkommer det att deltagandet till att fatta beslut ofta begränsat, ignorerat 
eller svagt, detta trots att det finns forskning som visar att personer med demens är villiga och 
har förmågan att delta i beslutsfattande. I en kvalitativ studie av äldre dementa personer 
framkom det att de var missnöjda med den information som givits till dem. De ansåg även att 
det inte fanns tillräckligt med tid för dem att fatta beslut och att möjligheterna till att uttrycka 
sig var begränsade. De äldre dementa personerna kände sig ohörda och att de inte kunde fatta 
väl motiverade val som de var nöjda med (Fetherstonhaugh, Tarzia, & Nay, 2013). 

3.2 Biståndsbedömarens dilemma 
I en studie som behandlar etiska dilemman för biståndshandläggare framkommer det att det 
finns tre situationer som ger upphov till etiska dilemman. Den första situationen handlar om 
när en klient inte samtycker till vård, den andra situationen handlar om att samla in och bevara 
personlig information och den tredje situationen handlar om fördelningen av resurser. Dessa 
tre situationer kan leda till konflikter mellan principen om att göra gott och att respektera 
självständighet och rättvisa (Corovol, Moutel, Gagnon, Nugue M, Saint-Jean & Somme, 
2013). Det framkommer att det är svårt att beskriva hur biståndshandläggare går till väga vid 
situationer när ett dilemma uppstår, eftersom biståndshandläggare menar att de endast vet hur 
de ska handla när de hamnar i situationen. Biståndshandläggares arbete är alltså ofta 
oförutsägbart då det är situationsbundet (Dunér & Nordström, 2003). Det framkommer även 
att biståndshandläggares arbete med äldre dementa ofta är mer komplicerat än arbetet med 
äldre i allmänhet eller personer med funktionshinder (Nordh & Nedlund, 2016). 

I en studie som utgick från personer som ansvarar för äldreomsorg framkom det olika etiska 
dilemman. Dessa handlade mestadels om att handskas med vårdbehov och att samtidigt arbeta 
utifrån en begränsad budget. Vid etiskt svåra situationer uppkom känslan av att vara utsatt, att 
behöva vara strategisk och att leva med känslor som osäkerhet, brist på bekräftelse, risken att 
bli hotad eller att bli en syndabock och att undvika svåra situationer (Mamhidir, Kihlgren & 
Sorlie, 2007). 

https://search-proquest-com.db.ub.oru.se/socialservices/indexinglinkhandler/sng/au/Fetherstonhaugh,+Deirdre/$N?accountid=8028
https://search-proquest-com.db.ub.oru.se/socialservices/indexinglinkhandler/sng/au/Fetherstonhaugh,+Deirdre/$N?accountid=8028
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mamhidir%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17419880
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kihlgren%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17419880
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sorlie%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17419880
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sorlie%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17419880
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I en rapport som byggde på samtal med biståndshandläggare framkommer det att 
biståndshandläggare upplevde att det ibland var svårt att utreda och förstå äldres behov. Detta 
på grund av att äldre kan vara sjuka, uppgivna och/eller trötta vilket medför att de inte vet vad 
de vill och vad deras behov är. Detta gör det svårt för biståndshandläggaren att ge rätt insats 
och att skriva ett tydligt beslutsunderlag (Dunér & Nordström, 2003). Det framkommer även 
att vissa äldre ville kunna klara sig själva och vara oberoende, och på grund av detta inte ville 
inse att de är i behov av hjälp. Anhöriga kan även göra att biståndsbedömaren inte vet vem 
denne ska tro på i de fall där anhöriga ger motsatta åsikter gentemot vad den äldre uppger till 
biståndsbedömaren (Dunér & Nordström, 2003). 
  

4. Teoretisk ram 
Att teorierna är relevanta i förhållande till studiens syfte och frågeställningar kan motiveras 
genom att både etiskt problematik, handlingsutrymme och doxa rör biståndshandläggares 
tillvägagångssätt. Studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av etiska teorier eftersom det i 
resultatet framkommer att biståndshandläggare ofta befinner sig i etiskt svåra situationer. 
Därmed kan det tänkas att dessa etiska teorier är väl användbara vid analys av empirin. Då de 
etiska dilemman ofta uppstår till följd av att handläggare hamnar i kläm med lagstiftning 
anses det även vara relevant att analysera empirin utifrån handläggares handlingsutrymme. Då 
empirin även utgörs av bland annat biståndshandläggares tillvägagångssätt används begreppet 
doxa. Begreppet behandlar hur en verksamhets arbete utförs och därför anses begreppet vara 
användbart att analysera utifrån. 

4.1 Systemet skapar klienten – doxa 
Järvinen (2001, s. 74) skriver om mötet mellan klient och system i socialt arbete, där systemet 
utgörs av socialarbetaren och den verksamhet denne arbetar i. Järvinen (2001, s. 75) menar att 
klienten i många fall inte har några valmöjligheter gentemot systemet och att deras möjlighet 
till inflytande är begränsad. Klienten hamnar i ett underläge där systemet har kontrollen och 
klienten befinner sig i en situation som personen själv inte råder över. Järvinen (2001, s. 75-
76) skriver om hur systemet skapar klienten, vilket har sin teoretiska inspiration från Pierre 
Bourdieu. Att klienten har en begränsad möjlighet till inflytande grundar sig, enligt Järvinen, i 
att klientens önskemål och behov inte alltid uppmärksammas i tillräcklig utsträckning. Istället 
anpassas klientens problem till verksamhetens sammanhang och serviceformer för att klienten 
på ett bättre sätt ska passa ihop med verksamhetens rutiner och regler. På så sätt blir det en 
verksamhets ramar som avgör om en klient blir berättigad den vård verksamheten erbjuder 
samt vilka problem hos klienten som ska behandlas. Bourdieu benämner detta som doxa. 
Doxa är sådant som inom en verksamhet ofta framstår som självklart och naturligt. Det kan 
vara underförstådda förutsättningar som blivit så självklara att de sällan diskuteras. I och med 
detta riskerar klientens behov att åsidosättas eftersom verksamheten endast arbetar på ett 
sådant sätt som den alltid har gjort. Fokus hamnar helt enkelt inte längre på klienten och dess 
behov utan arbetet går till på det sätt som det tidigare alltid har gjort (Järvinen, 2001, s. 75-
76). 

4.2 Handlingsutrymme 
Socialarbetare får sin roll utifrån det som organisationen bestämt och i mötet med klienter 
formas rollen. Socialarbetaren möter individen som människa till människa samtidigt som 
socialarbetaren har sitt handlingsutrymme begränsat då organisationen sätter upp ramar för 
socialarbetaren. Detta gör att positionen som socialarbetaren har bidrar till ett dilemma. Det är 
organisationen som styr hur stort handlingsutrymme socialarbetaren har och användningen av 
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handlingsutrymmet påverkas av bland annat rutiner, traditioner, tolkningar samt individuella 
faktorer hos socialarbetaren och klient (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 16). 
Socialarbetaren styrs av lagar, regler, traditioner och överenskommelser samtidigt som 
socialarbetaren har stor frihet och har en maktfull position att tolka människors behov och 
situation (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 17, 23). Handlingsutrymmet skapar 
möjligheter för biståndshandläggaren att göra egna bedömningar och valmöjligheter. Trots att 
regler och lagar finns har socialarbetaren alltså möjligheten att tolka och tillämpa (Svensson, 
Johnsson & Laanemets, s. 25). Handlingsutrymmet kan utnyttjas olika beroende på vad 
socialarbetaren har för erfarenheter, dock gör traditioner i en viss organisation att 
socialarbetare utnyttjar det på ett likvärdigt sätt (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, 
s.16). Socialarbetaren har en handlingsfrihet och en handlingsförmåga. Handlingsfrihet gör att 
socialarbetaren kan ta beslut efter egna preferenser och handlingsförmåga är socialarbetarens 
faktiska möjligheter att använda sin handlingsfrihet. Om socialarbetaren har 
handlingsförmåga att använda sin handlingsfrihet till fullo har denne ett maximalt 
handlingsutrymme (Lindelöf & Rönnbäck, 2007, s. 133). 

4.3 Etiska teorier 
I biståndshandläggarens arbete uppstår det ofta etiska dilemman svårigheter gällande att hitta 
en korrekt lösning och tillvägagångssätt vid utredningar. I dessa fall kan det vara nödvändigt 
att ta hjälp av etiska teorier som stöd för sitt resonemang och handlande (Dunér & Nordström, 
2005, s. 41-42). Nedan presenteras de valda etiska teorierna, vilket är konsekvensetik, 
pliktetik och situationsetik. 

4.3.1 Konsekvensetik 
Konsekvensetiker menar att en handling är rätt eller orätt beroende på handlingens 
konsekvenser. Är konsekvenserna goda tolkas handlingen som rätt och är konsekvenserna 
onda tolkas handlingen som orätt. Konsekvensetiker använder sig av en mätskala som kan 
avgöra vilka konsekvenser som är goda. I mätskalan finns det parametrar som anger vilka 
värden som är centrala i livet. Det kan bland annat vara liv, rättvisa, lust, hälsa och sanning. 
En konsekvensetiker behöver veta vilka värden som denne kan förenas med och hur denne 
rangordnar dessa (Thorsén, 2010, s. 146-147). 
 
4.3.2 Pliktetik 
Pliktetiken utgår ifrån vad som anses vara en individs moraliska plikter. En handling anses 
vara rätt så länge individen följer sina plikter och i motsats blir en handling därmed fel om 
individen inte följer sin plikt. Inom pliktetiken är resultatet av en handling inte av relevans 
utan de viktiga är att individen följer sina plikter. Då plikter kolliderar finns det ett behov av 
att rangordna plikterna för att därmed avgöra vilken plikt som väger tyngst (Thorsén, 2010, s. 
152). Thorsén (2010, s. 152) nämner tre pliktetiska vägledningsmodeller; pliktetik av 
regeltyp, pliktetik av situationstyp och pliktetik av modifierad typ. Pliktetik av regeltyp 
innebär att en individ, oavsett situation, alltid anser att plikten ska gälla. Pliktetik av 
situationstyp innebär att situationer är unika och individen måste testa vilken plikt som gäller i 
den specifika situationen. Liknande situationer kan bedömas på olika sätt. Pliktetik av 
modifierad typ innebär att det är egenskaperna i en handling som avgör om handlingen är rätt. 
Utgångspunkten är emellertid att liknande situationer ska bedömas lika (Thorsén, 2010, s. 
152-154). 
 
4.3.3 Situationsetik 
Situationsetik handlar om att en handling är rätt eller orätt beroende på situationen. I detta fall 
tolkas exempelvis principerna om konsekvensetik och pliktetik som en tumregel. Om en viss 
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situation leder till att en oförenlig handling måste göras blir det en skyldighet att inte följa 
principerna. Situationsetiker har inget konkret angreppssätt hur en etisk analys bör gå till väga 
utan menar att med hjälp av erfarenhet framkommer det vad situationen kräver (Nilstun, 
Lundqvist & Löfmark, 2006, s. 68-69). 
 
4.4 Sammanfattning av teoretisk ram  
Ovan har vi redovisat vår teoretiska ram som vi kommer att utgå ifrån i vår analys. 
Sammanfattningsvis utgörs och påverkas biståndshandläggarens professionella handlande av 
olika faktorer. Biståndshandläggaren arbetar inom en verksamhet där det finns en doxa, vilket 
utgörs av bland annat strukturer i organisationen, regelverk och/eller föreskrifter. Det är denna 
kontext biståndshandläggaren styrs av och arbetar inom, vilket även är det som utgör 
biståndshandläggarens handlingsutrymme. Etiska överväganden är även en annan faktor som 
påverkar en biståndshandläggares professionella handlande. 

5. Metod 
5.1 Litteratursökning 
De sökningar som gjorts i detta arbete har genomförts i databasen Social Services Abstract 
samt i databasen PsycINFO (American Psychological Association, 2017). Relevanta sökord 
har varit older people, dementia, social worker, decision, decision making, ethical challenges, 
elder care, och consent/no consent. Ett inklusionskriterium har i och med vår avgränsning 
varit att endast utgå från träffar som inkluderar biståndshandläggare och äldre personer med 
någon form av demenssjukdom. Ett exklusionskriterium vid sökningen har varit att välja bort 
träffar som inte är ”peer reviewed”. I och med att vi valt att endast utgå från material som är 
”peer rewieved” bedömer vi att det material som samlats in är av god vetenskaplig kvalité. Vi 
har även sökt efter “dilemma i biståndshandläggarens bedömning” på internet vilket resulterat 
i att vi funnit en relevant rapport i söktjänsten Libris. 
 
5.2 Vetenskapsteoretisk grund 
Vetenskapsteoretisk grund kan ses som en forskningsdisciplin som behandlar frågor kring 
grundvalen för hur man bedriver och bör bedriva vetenskap. Vetenskapsteori handlar om 
vilken syn som finns på människan, samhället, etik, värdefrågor, livssyn samt 
kunskapsuppfattning (Andersson, 2014, s. 5). Ett centralt perspektiv inom vetenskapsteorin är 
hermeneutiken. Hermeneutiken är ett perspektiv som söker förståelse. Genom att förstå ett 
problem kan vi finna en betydelse eller mening gällande exempelvis ett socialt fenomen. 
Sociala fenomen uppfattas dock inte likadant för alla människor, utan ett och samma sociala 
fenomen kan ha olika betydelser för olika individer. På så sätt kan det sägas att individerna 
förstår sociala fenomen på olika sätt (Andersson, 2014, s. 55-57). 

Hermeneutiken kan därmed kopplas samman med den kvalitativa metoden. Kvalitativ metod 
sägs söka förståelse gällande ett fenomen medan en kvantitativ ansats söker förklaringar och 
strävar efter att kunna generalisera resultatet (Andersson, 2014, s. 49, 55). Eftersom 
undersökningsområdet i detta arbete vill förstå ett fenomen genom enskilda 
biståndshandläggares upplevelser, och inte är ute efter en förklaring och generaliserbarhet, 
utgörs den vetenskapliga grunden av ett hermeneutiskt synsätt i detta arbete. Det kan också 
tänkas vara mest lämpligt att utgå från en hermeneutisk vetenskapsteori då den betonar att det 
inte finns ett sätt att tolka och förstå världen. Då biståndshandläggare kan tänkas ha olika 
upplevelser gällande de äldre dementas omvårdnads- och omsorgsbehov styrker även att ett 
hermeneutisk synsätt kan vara användbart.  
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5.3 Kvalitativ metod 
Vad som ska undersökas i en forskningsstudie och hur frågeställningarna är formulerade är 
avgörande för vilken metod som är lämpligast att som forskare använda sig av vid en studie. I 
forskning går det att skilja på kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden 
undersöker forskningsfrågor på en övergripande nivå och mer bred front medan en kvalitativ 
metod syftar till ett smalare område men går desto mer på djupet (Hjerm & Lindgren, 2014, s. 
25-26). Resultat i en kvantitativ studie går ofta att generalisera medan en kvalitativ studie 
fokuserar på enskilda individers uppfattningar av ett fenomen (Bryman, 2011, s. 168, 413). 
Kvantitativ metod sägs därmed söka förklaringar gällande fenomen/problem medan en 
kvalitativ ansats söker förståelse för fenomenen (Andersson, 2014, s. 49, 55). Kvalitativ 
metod är oftast riktat till att analysera ord eller text medan kvantitativ är avpassat för att 
analysera siffror (Hjerm & Lindgren, 2014, s. 14). Eftersom studien syftar till att undersöka 
enskilda biståndshandläggares tillvägagångssätt, och på så sätt upplevelser av deras arbete, 
anses den kvalitativa metoden vara lämplig för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 
Genom att använda kvalitativ metod kan det tänkas leda till en djupare förståelse kring deras 
tillvägagångssätt. Om kvantitativ metod hade valts kan det tänkas att empirin blivit av mer 
ytlig och bred karaktär vilket inte är avsikten i denna studie. Hur syftet och frågeställningarna 
är formulerade tyder på ett visst djup inom området varför kvalitativ metod anses vara 
lämplig. 

5.4 Semistrukturerade intervjuer 
Intervjuer är en vanligt förekommande metod inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s. 
413). I denna studie väljer vi att använda oss av intervjuer för att få en förståelse av 
biståndshandläggarens egna erfarenheter och upplevelser kring hur de utreder de äldre 
dementas behov med utgångspunkt i vad de dementa uppger och uttrycker. Det är 
biståndshandläggarnas ståndpunkt som är det mest centrala i studien. Bryman (2011, s. 413) 
skriver hur kvalitativa intervjuer kännetecknas av att undersökningspersonens ståndpunkt är i 
fokus. Formen är flexibel och följer undersökningspersonen utifrån dennes svar. På så sätt kan 
intervjun röra sig i olika riktningar. Detta resulterar i att forskaren ges kunskap som 
undersökningspersonen själv upplever som relevant och viktig, vilket är just vad den 
kvalitativa forskningen eftersträvar (Bryman, 2011, s. 413). 

Bryman (2011, s. 413-415) beskriver hur semistrukturerade intervjuer ger 
undersökningspersonen relativt stor frihet och personen ges möjlighet att formulera sina svar 
utifrån sin egen ståndpunkt (Bryman, 2011, s. 413-415). Att ge personen denna frihet anses 
vara fördelaktigt i denna studie eftersom studien vill undersöka enskilda biståndshandläggares 
upplevelser utan att de ska bli påverkade i någon riktning som forskaren möjligtvis kan tänkas 
bidra till. Det kan tänkas att vi inte hade kunnat fördjupa oss på samma sätt om vi hade utgått 
från en ostrukturerad intervju. Bryman (2011, s. 415) menar att vid en ostrukturerad intervju 
kan forskaren endast utgå från en enda fråga och att undersökningspersonerna associerar fritt 
(Bryman, 2011, s. 415). Hade studien utgått från en ostrukturerad intervju kan det tänkas att 
undersökningspersonerna styrt intervjun kring det som de anser vara mest relevant, vilket kan 
tänkas leda till att syftet och frågeställningarna inte uppnås. Med utgångspunkt i detta 
tydliggörs vårt val av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 

5.5 Intervjuguide 
Vid semistrukturerade intervjuer är det vanligt att använda sig av en intervjuguide, det vill 
säga en lista över teman som hjälper forskaren att styra intervjun utifrån vad som avses att 
studera (Bryman, 2011, s. 415). Intervjuerna i denna studie utgick från en intervjuguide (se 
bilaga 1) och vid skapandet av denna utgick vi från studiens syfte, frågeställningar och 



 
 

16 
 

bakgrund. De teman som framkom var tillvägagångssätt vid utredning, demensens påverkan, 
samt trovärdighet. Under varje tema formulerades sedan frågor som var relaterade till 
studiens syfte och frågeställningar. Dessa frågor var relativt öppna vilket eftersträvades. Detta 
eftersom det fanns en önskan om att intervjupersonerna inte skulle bli för styrda av frågorna 
utan fritt kunna reflektera kring dem. Under samtliga intervjuer uppstod även andra frågor 
som ställdes till intervjupersonerna, vilka inte fanns nedskrivna i intervjuguiden. Dessa frågor 
var följdfrågor på det som intervjupersonerna uppgav under intervjun. Under intervjuerna 
kunde vissa biståndshandläggare ändra fokus till något som inte var relevant för vår studie. 
Med hjälp av intervjuguiden och de frågeställningar vi utformat där kunde vi återgå till 
studiens fokus, vilket visar på att det var en fördel att utgå från en intervjuguide. 

5.6 Urval 
Ett målinriktat urval är en strategisk urvalsteknik där forskaren försöker skapa en 
överensstämmelse mellan forskningsfrågorna och urvalet. Intervjupersonerna ska alltså vara 
relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011, s. 433-434). Då denna studie vill undersöka 
hur biståndshandläggare går tillväga vid utredning av äldre dementas behov anses 
biståndshandläggare som arbetar med biståndsbedömning gällande äldre vara relevanta 
intervjupersoner för studien. 

Kontakten med biståndshandläggare som arbetar med biståndsbedömning gällande äldre 
började med ett telefonsamtal till mottagningsenheten i en mellanstor kommun i Sverige. Där 
fick vi en mailadress till en enhetschef inom äldreomsorgen. Enhetschefen vidarebefordrade 
sedan vårt mail till biståndshandläggare, vilket resulterade i att vi fick kontakt med tre av 
dem. Vidare kontaktade vi även biståndshandläggare i två andra mellanstora kommuner. 
Kontaktuppgifterna till biståndshandläggarna i den ena kommunen fick vi genom ett 
telefonsamtal till kommunens växel där vi fick direkta mailadresser till ytterligare tre 
biståndshandläggare. Vi fick samtycke att intervjua samtliga, men intervjuade sedan endast 
två stycken då den tredje fick förhinder. Kontaktuppgifterna till biståndshandläggarna i den 
andra kommunen fick vi på liknande sätt, det vill säga genom att ringa till kommunens 
servicecenter. Detta resulterade i att vi fick mailadresser till ytterligare tre varav två svarade 
och ställde upp på intervju. Totalt intervjuades sju biståndshandläggare som arbetade med 
biståndsbedömning gällande äldre och samtliga intervjuer gjordes på biståndshandläggarnas 
arbetsplatser.  

5.7 Urvalskriterier 
Ett kriterium som styrde urvalet av intervjupersoner var att intervjupersonerna skulle vara 
biståndshandläggare och arbeta med biståndsbedömning gällande äldres behov utifrån 
socialtjänstlagen. Detta var ett kriterium då ambitionen var att få så breda och detaljerade svar 
som möjligt, vilket dessa personer kan tänkas bidra med då de kan tänkas ha mycket 
erfarenhet kring äldre med demens. Ett annat kriterium var att intervjupersonerna inte skulle 
vara fler än två personer under en och samma intervju. En anledning till varför vi inte ville ha 
fler än två var för att intervjupersonerna kan påverkas av varandra och svara på ett annorlunda 
sätt när de är flera. Det kan också hända att någon tar mer plats än någon annan vilket kan 
leda till att värdefulla svar utelämnas. Samtidigt kan det ses som en fördel att vara flera under 
en intervju, då exempelvis en intervjuperson kan väcka nya tankar hos de andra, vilket kan 
göra att det blir en större och djupare reflektion. Vi valde dock att utgå från att ha max två 
intervjupersoner per intervju. Ytterligare ett kriterium var att intervjuerna skulle vara cirka 60 
minuter långa, men vi godtog även mindre tid om det skulle vara så att någon intervjuperson 
inte kunde avsätta 60 minuter. Detta eftersom vi ansåg att mindre information är lika viktigt 
som mycket information. Samtliga intervjuer blev cirka 35-50 minuter. Efter denna tid ansåg 
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vi att vi hade lyckats fördjupa oss i den utsträckning vi velat och att frågorna i vår 
intervjuguide hade tagits upp och besvarats. 

5.8 Genomförande av intervjuer 
Totalt genomfördes fem intervjuer och sammanlagt intervjuades sju biståndshandläggare. Två 
av intervjuerna var gruppintervju med två respondenter och tre intervjuer var enskilda 
intervjuer med en respondent. Innan intervjuerna genomfördes skickades ett informationsbrev 
(se bilaga 2) ut till intervjupersonerna där studiens syfte presenterades. Tidsram för intervjun 
samt de fyra forskningsetiska kriterierna angavs också. Alla intervjuer spelades in med hjälp 
av två ljudinspelare, detta för att säkerställa kvalitén på materialet. Efter intervjuerna 
transkriberades materialet för att på ett enklare sätt kunna bearbeta och analysera empirin. Vid 
transkriberingen användes programmet Olympus DSS player standard transcription module. 

5.9 Analysmetod & databearbetning 
Den valda kvalitativa analysprocessen är en förenklad variant av strategier som återfinns i 
olika metodböcker. Det internationella namnet på metoden är “the constant comparative 
method”. Metoden kan delas in i tre led. Dessa led benämns som reduktion av data (kodning), 
presentation av data (tematisering) och slutsatser och verifiering (summering) (Lindgren, 
2014, s. 34-35). Första steget i analysprocessen är att koda det empiriska materialet. Detta är 
av vikt för att få ordning på materialet och göra det hanterbart. Genom att bryta ner materialet 
i betydelsefulla beståndsdelar reduceras materialet och de mest centrala delarna plockas fram. 
Genom att plocka fram koder i materialet hittas mönster och centrala begrepp identifieras. 
Den fortsatta delen av analysen tar sedan utgångspunkt i de koder som skapats (Lindgren, 
2014, s. 37). Kodning kan göras på olika sätt. Datadriven kodning, så kallad in-vivo-kodning, 
innebär att benämningen på kodningen återfinns i texten. Här är det av vikt att använda ett så 
öppet sinne som möjligt. Begreppsdriven kodning innebär att det sedan tidigare bestämts vad 
som ska sökas i texten, vilket innebär att det som inte eftersöks kommer att uteslutas 
(Lindgren, 2014, s. 49-50). 

Vid tematiseringen ligger fokus på att hitta tematiska relationer mellan de kodade 
kategorierna, det vill säga att få en struktur bland koder. Detta kan göras på olika sätt. När det 
gäller arbeten med omfattande datamaterial och syftet är att utveckla och styrka teorier är det 
relevant att alla koder inordnas i ett system. Vid mindre projekt med mer beskrivande syfte är 
det istället relevant att få fram ett mindre antal huvudteman som analysen kan kretsa kring. 
Grundprincipen är dock densamma, det vill säga att utgå från koder som skapats och att finna 
en mer övergripande tematisk struktur. Skillnaden mellan kodning och tematisering är att 
kodning utgår från rå data, medan tematisering kan ses som en kodning av koderna. Koderna 
ska grupperas i mönster och dessa ska vara relevanta till forskningsfrågan (Lindgren, 2014, s. 
63-66). 
  
Summering sker efter kodning och tematisering (Lindgren, 2014, s. 41). Summering handlar 
om att resultaten ska föras samman så att det blir en sammanhängande beskrivning av 
materialet, vilket sedan ligger till grund för de slutsatser forskaren kan dra. Vid summering är 
det viktigt att tänka på att vara konkret, systematisk, detaljerad och åskådlig (Lindgren, 2014, 
s. 34, 41). 
  
Under en del av de genomförda intervjuerna upplevde vi att intervjupersonerna frångick 
studies syfte och huvudsakliga fokus. Vid sammanställningen av allt intervjumaterial 
upplevde vi även att vi hade mycket material som inte tillhörde studiens syfte och 
frågeställningar. Lindgren (2014, s. 38, 66) förklarar hur kodning och tematisering, som är de 
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två första stegen i analysmetoden, ständigt har sin utgångspunkt i en studies frågeställningar. 
Därmed ansåg vi att denna analysmetod var relevant för att sortera och reducera vårt material. 
Genom att koda, tematisera och summera kunde vi på ett strukturerat sätt finna vad som var 
det centrala i vårt resultat. 
 
Efter transkriberingen av intervjuerna började analysmetoden att användas. Första steget var 
att koda det transkriberade materialet utifrån ett datadrivet sätt att koda, koderna hittades 
alltså i det transkriberade materialet. Det framkom många olika koder och dessa sorterades 
efter vilka som hörde ihop med varandra. På så sätt kunde vi urskilja olika teman, vilka från 
början var demenssjukdomens förlopp har betydelse, motiverande arbete, svårigheter, svår 
demens, utbildning/erfarenheter, självbestämmande, tillvägagångssätt vid bristande 
samtycke, tillvägagångssätt vid utredning/bedömning, insiktsbrist/oförankrad i verkligheten, 
bedömning av trovärdigheten samt säkerställa att det blir utifrån den dementas vilja. Därefter 
kunde vi se vilka teman som hade en koppling till varandra, vilket i de fallen ledde till att 
dessa teman fick sammanföras. I samband med detta kontrollerade vi att varje tema belyste 
våra frågeställningar, för att på så sätt kunna utesluta något tema om det inte tillhörde 
frågeställningarna. Samtliga teman var relevanta för frågeställningarna men vissa kunde som 
tidigare nämnt sammanföras. Efter detta summerades koderna och skrevs ihop till en 
sammanhängande och löpande text under resultatdelen. Resultatet analyserades med 
utgångspunkt i vår teoretiska ram och under analysens gång utformades rubriker utifrån våra 
teman. Dessa rubriker blev demenssjukdom och förlopp har betydelse, bristande 
kommunikationsförmåga, tillvägagångssätt vid bristande samtycke, säkerställande av 
självbestämmanderätt samt bedömning av trovärdighet. Rubrikerna ansågs vara relaterade till 
våra frågeställningar eftersom de rör tillvägagångssätt och faktorer som påverkar den äldres 
självbestämmanderätt och delaktighet. 

5.10 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 
Oavsett vilken forskning som genomförs ställs det krav på att den ska vara av hög kvalité och 
god kompetens. För att mäta detta kan begreppen validitet och reliabilitet användas 
(Thornberg & Fejes, 2015, s. 256; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295). 

Validitet innebär i vilken utsträckning forskningen eller metoderna som används undersöker 
det som verkligen avses att undersöka. Det finns olika exempel som kan relateras till validitet. 
Dessa är bland annat om forskningsfrågan tillhör kvalitativ forskning, om 
datainsamlingsmetoderna och analysmetoderna passar med studiens syfte och frågeställningar 
samt om studiens resultat besvarar syftet och frågeställningarna (Thornberg & Fejes, 2015, s. 
257-258). Denna studies forskningsfråga handlar om att undersöka hur biståndshandläggare 
går tillväga när de utreder äldre dementas behov utifrån vad de dementa uttrycker, hur de ser 
på trovärdigheten i det som de dementa uttrycker samt de dementas förmåga till 
beslutsfattande och samtycke till vård och omsorg. Studiens undersökningsmetod är kvalitativ 
metod och utgörs av en hermeneutisk grund, som enligt Andersson (2014, s. 55) söker 
förståelse. Det kan tänkas att forskningsfrågan och undersökningsmetoden på så vis stämmer 
överens. Med tanke på studiens syfte blev datainsamlingsmetoden semistrukturerade 
intervjuer. Genom semistrukturerade intervjuer kunde vi tydligt få fram 
biståndshandläggarens tillvägagångssätt vid utredning av äldre dementas behov vilket tyder 
på att även syftet och datainsamlingsmetoden stämmer överens. Vidare har resultatet och 
analysen stämts av med studiens syfte och frågeställningar, för att på så vis kunna se om syfte 
och frågeställningarna har besvarats och för att kunna utesluta något som inte är relevant. 
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Reliabilitet kan förknippas med tillförlitlighet och innebär om resultatet kan återges vid en 
annan tidpunkt eller om en annan forskare gör samma process (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 
295). Denna studie har ett metodavsnitt, som bland annat redovisar tillvägagångsättet vid 
litteraturundersökning, databearbetning samt urvalsprocess, vilket medför en viss 
kontrollbarhet. Att studiens datainsamlingsmetod varit semistrukturerade intervjuer kan 
påverka om studien skulle kunna göras om vid en annan tidpunkt. Detta eftersom det kan 
tänkas att intervjupersonerna uppger något annat vid ett senare tillfälle, vilket exempelvis 
skulle kunna bero på mer övergripande förändringar såsom inom organisationen eller i 
lagstiftning. Detta skulle kunna medföra att resultatet och analysen blir annorlunda vid ett 
annat tillfälle. 
 
Vad gäller generaliserbarhet strävar kvalitativa forskare efter att nå en förståelse av 
beteenden, värderingar och åsikter istället för att generalisera data till en relevant population 
(Bryman, 2011, s. 372). Denna studie saknar generaliserbarhet eftersom studien utgått från 
enskilda individers uppfattningar och förståelser samt att antalet intervjupersoner endast varit 
sju stycken. Studiens syfte har alltså inte varit att generalisera resultatet men däremot kan det 
vara möjligt att använda studiens resultat för att göra ytterligare studier med en större 
population. 

5.11 Forskningsetiska överväganden 
I en forskningsprocess är det av vikt att som forskare göra forskningsetiska överväganden och 
förhålla sig etiskt korrekt. Bryman (2011, s. 131-132) skriver om forskningsetiska principer 
och nämner fyra grundläggande krav bör beaktas under en forskningsprocess. Dessa benämns 
som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Bryman, 2011, s. 131-132). 

Informationskravet handlar om att undersökningspersonerna i en studie ska informeras om 
studiens syfte samt att deras deltagande bygger på frivillighet. Deltagarna ska ges information 
gällande att de när som helst har möjlighet att avbryta sitt deltagande i studien. Vidare handlar 
samtyckeskravet om att varje undersökningsperson själv bestämmer över sin medverkan i 
studien. Konfidentialitetskravet bygger på att den information som undersökningspersonerna 
delar med sig av i en studie ska behandlas med konfidentialitet. Detta innebär att 
informationen ska förvaras på ett säkert sätt samt att deltagarna har rätt till att vara anonyma. 
Till sist syftar nyttjandekravet till att den information som samlas in i en undersökning endast 
får användas till studiens syfte och ändamål (Bryman, 2011, s. 131-132). 
 
Innan intervjuerna genomfördes, och efter att vi fått bekräftelse från respondenterna om deras 
vilja att delta i studien, skickades ett informationsbrev ut till deltagarna. I informationsbrevet 
angavs bland annat studiens syfte och de fyra kraven presenterades. Vid varje intervjus början 
presenterades de forskningsetiska kraven på nytt och dessa godkändes med muntliga 
medgivanden från respondenterna. Den empiri som intervjuerna resulterat i har under arbetets 
gång förvarats på ett säkert sätt och raderades vid uppsatsens avslut. Med grund i 
konfidentialitetskravet benämns inte respondenterna vid namn utan endast i form av termen 
biståndshandläggare. Vilken kommun biståndshandläggarna arbetar i nämns inte heller då de 
möjligtvis kan spåras vilket kan tänkas vara oetiskt utifrån konfidentialiteskravet. De olika 
kommunerna som biståndshandläggarna arbetar i skrivs inte heller ut för att på så sätt minska 
risken att kunna spåra intervjupersonerna. Att två gruppintervjuer genomfördes kan ses ha en 
inverkan på den anonymitet som intervjupersonerna har rätt till. Intervjupersonerna godtog 
dock varandras medverkan i gruppintervjuerna vilket gjorde denna intervjuform möjlig. 
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Utifrån nyttjandekravet har den empiri som samlats endast används för att kunna genomföra 
studien och uppfylla dess syfte. 
 

6. Resultat & analys 
Resultatet bygger på fem intervjuer med sammanlagt sju respondenter då två av intervjuerna 
var gruppintervju. Alla respondenter arbetar som biståndshandläggare och har en 
socionomutbildning eller likvärdig utbildning i socialt arbete. Antal år i yrket varierar från 1-
12 år. Samtliga biståndshandläggare har någon form av utbildning gällande demens, dessa 
bygger på internutbildningar inom verksamheten och/eller kurser på universitet. Resultatet har 
strukturerats upp i fem huvudrubriker vilka är demenssjukdom och förlopp har betydelse, 
bristande kommunikationsförmåga, tillvägagångssätt vid bristande samtycke, säkerställande 
av självbestämmanderätt samt bedömning av trovärdighet. Under rubriken tillvägagångssätt 
vid bristande samtycke finns två underrubriker. Dessa är motiverande arbete och insiktsbrist 
leder till bristande samtycke. Ytterligare en underrubrik finns under bedömning av 
trovärdighet vilken är syn på dementas förmåga till beslutsfattande. Resultatet kommer sedan 
att analyseras med hjälp av vår teoretiska ram. De teorier och begrepp vi valt att använda är 
handlingsutrymme och Bourdieus begrepp doxa. Även etiska teorier, vilka är konsekvensetik, 
pliktetik samt situationsetik, kommer att utgöra underlag i analysen. Med hjälp av dessa 
teorier skapas en större förståelse och helhet kring det som framkommit i resultatet. Utifrån 
dessa teorier kommer studiens syfte och frågeställningar besvaras nedan.  

6.1 Demenssjukdom och förlopp har betydelse 
Något grundläggande vid utredning av äldre dementas behov är att vilken sorts 
demenssjukdom samt vilket stadium i sjukdomsförloppet personen befinner sig i är av stor 
betydelse för hur sjukdomen yttrar sig och hur den dementa påverkas. Ju längre en person 
kommit i sjukdomsförloppet desto mer påverkad blir individen. En biståndshandläggare 
beskriver genomgående under intervjun hur arbetet med äldre dementa bygger på 
erfarenhetsbaserad kunskap och att mötena med de dementa bidrar till viktig kunskap och 
erfarenhet. Det är bland annat denna erfarenhet som biståndshandläggaren använder sig av då 
den ska få en förståelse för vilket stadium i demenssjukdomen den äldre befinner sig i. 

Begreppet doxa handlar om hur en verksamhet kan arbeta utifrån självklara grunder, så 
självklara att de sällan diskuteras. Detta medför att systemet skapar klienten och leder till att 
klientens valmöjligheter och inflytande begränsas. I dessa fall hamnar klienten i underläge 
och klienten ges inte möjlighet att råda över sin situation i tillräcklig utsträckning. Att klienten 
har en begränsad möjlighet till inflytande grundar sig i att klientens önskemål och behov inte 
alltid uppmärksammas på ett korrekt sätt (Järvinen, 2001, s. 75-76). Biståndshandläggare 
uppger att arbetet med äldre dementa delvis bygger på erfarenhetsbaserad kunskap. Att som 
biståndshandläggare utgå från erfarenhet kan innebära att handläggare har med sig en 
förförståelse, som denne kan tänkas ha med sig från tidigare möten med äldre dementa, i 
mötet med nya individer. Detta skulle kunna göra att klientens önskemål och behov inte 
uppmärksammas i tillräcklig utsträckning. På så sätt minskar den enskildes möjlighet till 
inflytande och delaktighet. Om biståndshandläggare som arbetar med dementa utför sitt arbete 
på erfarenhet, och på så sätt på självklara grunder, kan det tänkas att klienten inte får var 
involverad i utredningsprocessen i tillräcklig utsträckning. Detta kan tänkas leda till att 
bedömnings- och utredningsunderlaget blir av “felaktig karaktär” eftersom varje enskild 
individ har rätt till inflytande och delaktighet i utredningsprocessen. I dessa fall skulle det 
kunna vara så att en verksamhets doxa bidrar till ett bortfall av klienters möjlighet till 
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inflytande och delaktighet. Om en verksamhet arbetar utifrån erfarenhet och en ”doxisk logik” 
kan det antas att den enskilde med dess demenssjukdom inte beaktas på ett tillräckligt och 
korrekt sätt. 

6.2 Bristande kommunikationsförmåga 
Vilken förmåga de dementa har till kommunikation beror på vilket stadium av 
demenssjukdomen personen befinner sig i. Biståndshandläggare beskriver att möten med de 
dementa ofta får hållas förhållandevis korta eftersom klienten lätt blir trött efter längre samtal 
vilket därmed påverkar konversationen. Vid en långt gången demens använder sig den 
dementa sig endast av enstaka ord, har svårt att hålla en röd tråd och det blir på så sätt svårt att 
kommunicera och föra ett samtal. I vissa fall klarar den äldre inte ens att uttrycka ett ja eller 
nej. Handläggare får då tolka och dra ihop ett sammanhang av det som den äldre uttrycker. En 
person som är i ett tidigt stadium av sin demenssjukdom visar däremot något mildare symtom 
på demens, exempelvis i form av bland annat upprepning samt att personen glömmer bort vad 
som precis samtalats om. Vaskulär demens exempelvis kan ha en varierande sjukdomseffekt 
vilket kan göra att den dementa under stunder kan te sig helt klar och inte uppvisa några större 
symtom på demens. Personen kan exempelvis skärpa sig under samtal vilket gör att det kan 
vara svårt att läsa av den dementa. På så sätt upplever en del av biståndshandläggarna att det 
kan vara svårt att ”nå fram” till den dementa eftersom de under klara stunder kan bete sig 
symtomfritt och då uttrycka att de inte har behov av hjälp och stödinsatser. 

Biståndshandläggare uppger att de dementa ska göras delaktiga i den utsträckning som är 
möjlig utifrån deras förmåga. Då kommunikationen är bristfällig vid svår demens får 
handläggare ta hjälp av exempelvis god man, anhörig och/eller personal som känner den 
enskilde för att ta reda på mer information. Biståndshandläggare får även känna av situationen 
och känna av vad personen vill få fram. I situationer där handläggare behöver ta hjälp av 
exempelvis anhörig är det viktigt att försöka beakta hur relationen mellan anhörig och den 
enskilde verkar vara. En biståndshandläggare menar att det blir svårt att fatta beslut när den 
dementa har kraftigt nedsatt kommunikationsförmåga och inte har några anhöriga. Vid 
omfattande kommunikationssvårigheter är anhöriga och andra personer runtom den dementa 
av betydelse för hur handläggaren ska gå vidare i en utredning. En handläggare uttrycker: 
 

Bor personen själv och inte har någon som kan hjälpa en med kommunikation för det brister 
ju väldigt mycket i kommunikationen, så är det ju, det blir ju ett större problem när man ska 
göra ett beslut . . . det är nästan omöjligt. 

 
Ett vanligt tillvägagångssätt vid utredning blir på så sätt att ta hjälp av personer i den 
dementas omgivning. Samtidigt ska den enskilde göras delaktig i den mån det är möjligt 
eftersom självbestämmande är en central del i arbetet och då handläggaren alltid ska utgå 
ifrån den enskilde individen. Svårigheter gällande att fatta beslut uppstår dock då den dementa 
inte har några personer i sin omgivning som handläggaren kan förlita sig på. 
  
Att biståndshandläggarens arbete försvåras när den äldre dementa inte har några personer i sin 
omgivning kan analyseras utifrån begreppet doxa, som innebär att en verksamhet arbetar 
utifrån självklara grunder, så självklara att de sällan diskuteras (Järvinen, 2001, s. 75-76). Det 
kan då tänkas att biståndshandläggaren i dessa fall använder sig av sin erfarenhet för att 
komma vidare i arbetet. Det kan möjligtvis vara så att biståndshandläggaren i dessa 
situationer relaterar till tidigare fall/möten med klienter som varit av liknande karaktär och på 
så sätt arbetar utifrån ett sätt som “de alltid gör”. Detta leder till att klientens behov och 
önskemål åsidosätts trots att de bör göras delaktiga i den mån det är möjligt. Men utifrån 
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tanken att handläggarna arbetar utifrån en ett, för dem naturligt och självklart arbetssätt, som 
dessutom sällan ifrågasätts, åsidosätts den enskilda individens behov och önskemål. Detta 
leder till att den dementes inflytande minskar och det kan därmed diskuteras huruvida den 
enskildes självbestämmanderätt blir en del av bedömningen eller inte.  

6.3 Tillvägagångssätt vid brist på samtycke 
Samtliga biståndshandläggare arbetar utifrån socialtjänstlagen där självbestämmande och 
integritet är en central utgångspunkt. En biståndshandläggare uppger att det ibland inte finns 
någon laglig rätt att sätta in insatser på grund av att samtycke inte finns. Vid frågan om hur 
biståndshandläggare går till väga när en äldre dement inte tar emot eller inte vill ha hjälp har 
det framkommit att det är viktigt att skapa relation vilket gör det enklare för de dementa att ta 
in information. En biståndshandläggare uttrycker att det är en balans och att det tar tid att lära 
sig hur bemötandet ska ske då ett synligt behov finns men som inte kan uppfyllas på grund av 
bristande samtycke. 

I utredningen av de äldre dementas behov uppger fler biståndshandläggare att det är viktigt att 
se hur personen levde tidigare då den var frisk. Detta eftersom det kan vara av betydelse för 
hur personen reagerar här och nu. Att en person inte samtycker till något kan alltså bero på 
hur den levt tidigare. När den enskilde inte samtycker till vård uppger samtliga 
biståndshandläggare att de inte har några möjligheter att tvinga den enskilde till att ta emot 
insatser. Den enskildes självbestämmanderätt kommer alltid först. Däremot, om det blir fara 
för den enskildes liv, kan en tvångsinsats göras med hjälp av exempelvis polishjälp och/eller 
läkare. En handläggare anser att det inte kan göras så mycket i situationer där den enskilde 
inte samtycker, förutom att motivera. En annan handläggare uppger att det blir problem när 
den enskilde inte samtycker till vård eftersom det inte finns någon möjlighet att göra något 
mot individens vilja. Istället får biståndshandläggaren i dessa fall “lirka”, ibland med hjälp av 
anhöriga och/eller sjukvården. Flera handläggare uppger att ställning får tas i stunden om 
individen trots “lirkning” inte samtycker till vård. 
  
Att flera handläggare menar att de får ta ställning i stunden om individen inte samtycker efter 
“lirkning”, kan tänkas vara relaterat till situationsetik. Situationsetik handlar om att det är 
situationen som avgör om en handling är rätt eller orätt (Nilstun, Lundqvist & Löfmark, 2006, 
s. 68). I detta fall kan det ses som att handläggare inte kan avgöra hur de ska handla förrän de 
hamnar i den situationen då den äldre dementa inte samtycker. Det kan alltså ses som att 
handläggare inte på förhand kan säga hur de kommer handla, då det beror på situationen. När 
handläggaren väl hamnar i denna situation kan kontexten ha betydelse, varför det är viktigt att 
denne beaktar situationen som helhet och den kontext individen befinner sig i. Detta kan göra 
att handläggaren inte på förhand kan uttrycka hur den skulle agera i en viss, specifik situation. 
 
En handläggare uppger att erfarenhet är av vikt vid situationer när individen trots “lirkning” 
inte samtycker till vård. Det kan även uppstå situationer där den enskilde på grund av 
bristande samtycke är utan insatser ett tag. Biståndshandläggaren släpper då personen för en 
stund, men oftast kommer personen tillbaka på grund av att demensen fortskridit och 
situationen förvärrats och blivit mer akut. 

6.4 Motiverande arbete 
Något som är återkommande i alla intervjuer är att motivera den enskilde och detta kan ses 
som ett centralt tillvägagångssätt i arbetet som biståndshandläggare. Detta arbetssätt tas upp 
under samtliga intervjuer vid frågan om hur biståndshandläggarna går tillväga då den enskilde 
inte samtycker till insatser. Biståndshandläggare uppger att en individs självbestämmande 
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aldrig försvinner men som handläggare kan de motivera personen till att ta emot insatser. Alla 
biståndshandläggare uppger att motiverande arbete är en process som tar tid, men att de till 
slut oftast lyckas få in någon form av insats till den enskilde. Något som också är 
återkommande i intervjuerna är att “smyga in insatser”. Detta genom att bevilja individen 
någon form av insats, även fast behovet är större, för att kunna börja någonstans och sedan 
succesivt kunna utöka insatserna. Att locka den enskilde till att testa insatser är inte heller 
ovanligt. Detta görs genom att tala om för den enskilde att insatserna är frivilliga och att den 
enskilde kan avsluta och tacka nej när som helst för att på så sätt få den enskilde att ta emot 
någon insats.  
Att motivation kan övergå till övertalning har diskuterats under intervjuerna. En 
biståndshandläggare ställer sig frågan hur lång tid det motiverande arbetet ska ta, om den 
enskilde inte samtycker efter en viss tid kanske den faktiskt inte vill. Detta arbete uppges vara 
en svår balansgång och beskrivs som ett etiskt dilemma. Det handlar om att först informera 
och motivera tills det till slut riskerar att övergå till övertalning, vilket biståndshandläggaren 
uppger inte är korrekt med tanke på självbestämmanderätten. En handläggare uttrycker: 
 

I grund och botten handlar det ju om att övertala, att få personen att förstå att det inte, om det 
är för jobbigt, då avslutar vi det, men att man ändå får känna på att det här stödet kanske är 
bra för ej själv. 

 
En annan handläggare uppger: 
 

Jag brukar sällan försöka övertala, jag kanske försöker motivera liksom, ja men, en eller två 
försök, sedan märker jag att det fortfarande är ett stenhårt nej, då får det vara nej, då får det 
vara så, och då är det ju såklart att då oroar ju man sig för hälsan, klarar personen verkligen 
sig själv liksom, eh, men samtidigt så, jag kan aldrig fatta beslut åt en annan person. 

 
Andra handläggare funderar kring om de går över de äldre dementas huvuden när de 
motiverar och uppger att de kanske gör det när de motiverar den enskilde. 
  
Ovanstående kan tänkas kopplas till det som Järvinen (2001, s. 75-76) uppger om att det är en 
verksamhets ramar som avgör om en klient är berättigad den vård verksamheten erbjuder samt 
vilka problem hos klienten ska behandlas. Klienten hamnar i ett underläge där systemet har 
kontrollen och klienten befinner sig i en situation som personen själv inte råder över 
(Järvinen, 2001, s. 75-76). I biståndshandläggarnas arbete är motiverande arbete ett centralt 
tillvägagångssätt vid situationer där den enskilde inte samtycker till insatser. När handläggare 
vid bristande samtycke motiverar den enskilde till att ta emot insatser kan det motiverande 
arbetet tänkas bli mer utifrån vad handläggaren anser vara relevant för den enskilde. Detta kan 
då tolkas som att det blir verksamhetens ramar som avgör vilka problem hos klienten som ska 
behandlas, detta eftersom biståndshandläggarna motiverar den enskilde att ta emot insatser 
trots att den enskilde inte samtycker. Det framkommer även att motiverande arbete kan leda 
till att den enskilde till slut övertalas, vilket kan ses som att den enskilde hamnar i ett 
underläge och i en situation som denne inte kan råda över. Detta kan bli extra sårbart med 
tanke på att det kan ses som att den dementa redan befinner sig i ett underläge och i en utsatt 
situation med tanke på de kognitiva nedsättningar som demenssjukdomen kan medföra. 
Utifrån detta resonemang kan tillvägagångsättet ses som en inskränkning på individens 
delaktighet och självbestämmanderätt i utredningsprocessen.  

6.5 Insiktsbrist leder till bristande samtycke 
Många handläggare beskriver att det inte är ovanligt att den dementa lever bakåt i tiden, med 
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det menas att den kommer ihåg sitt förflutna och lever kvar i den verkligheten. På så sätt kan 
de leva i tron att de klarar allt på egen hand eftersom de alltid gjort det tidigare i sitt liv. 
Demenssjukdomen medför på så sätt en insiktsbrist som gör att den äldre inte förstår sin 
situation. En handläggare förtydligar dock hur en person som har en begynnande demens kan 
vara någorlunda medveten om sin situation medan en person som kommit långt i sin 
demenssjukdom inte är införstådd i sin sjukdomsbild och situation. Insiktsbristen kan leda till 
att den äldre inte ser helheten och förstår konsekvenserna av sitt handlande. Den dementa kan 
inte bedöma sina behov, vilket bidrar till att många inte vill ta emot hjälp. 
Biståndshandläggarna upplever att det blir svårt att tala till en person som inte har insikt 
gällande sin sjukdom och därmed inte kan fatta adekvata beslut. 

Då insiktsbristen gör att den demente inte förstår sina behov och på så sätt inte samtycker till 
välbehövlig vård kan det tolkas som att den uteblivna vården inte är förenad med personens 
bästa. Handläggare uppger att många äldre med demens befinner sig i en utsatt situation som 
skulle kunna förbättras med hjälp av stödinsatser, men då den enskilde inte samtycker till vård 
har handläggaren ingen laglig rätt att sätta in insatser. 
  
Samtidigt har biståndshandläggare ett handlingsutrymme som denna arbetar utifrån 
(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 16). I handlingsutrymmet har även 
socialarbetaren en handlingsfrihet som innebär att denne kan handla utifrån egna preferenser 
(Lindelöf & Rönnbäck, 2007, s. 133). Då rollen som biståndshandläggare bygger på att utgå 
från bland annat lagstiftning har handläggaren inget handlingsutrymme att gå emot den 
enskildes vilja. Detta då arbetet utgår från socialtjänstlagen som bygger på den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet. På så sätt uppstår ett dilemma eftersom handläggaren ser 
ett tydligt behov hos klienten men inte har ett handlingsutrymme att tillgodose detta. Det 
handläggaren har utrymme för att göra i denna situation är att använda sin handlingsfrihet och 
då försöka motivera klienten till att motta vård. I dessa fall där handläggaren får påbörja ett 
motiverande arbete kan det ses som att handläggarens handlingsutrymme inte räcker till för att 
beakta den enskildes bästa. 

6.6 Säkerställande av självbestämmanderätt 
Vid bedömning och beslut av insatser utgår biståndshandläggarna från socialtjänstlagen som 
bland annat beaktar individens självbestämmanderätt. Hur biståndshandläggaren kan 
säkerställa att vården och omsorgen blir utifrån den enskildes vilja framkommer det att ett 
beslut är rätt när hjälpen fungerar och då det inte finns något motstånd. En handläggare 
uttrycker: 

Det vi kan veta att vi ändå har fattat ett rätt beslut är ju när hemtjänsten kommer dit och 
hjälpen fungerar och det inte är något motstånd. När det inte fungerar så då vet vi ju att nej det 
här kanske inte var rätt insats. 

 
Begreppet doxa handlar om, som tidigare nämnts, hur en verksamhets arbetssätt ses som 
självklart och naturligt, vilket kan leda till att klienters behov åsidosätts eftersom 
verksamheten arbetar på ett sätt som de alltid har gjort (Järvinen, 2001, s. 75-76). Det kan 
tänkas att handläggaren arbetar på ett sätt som “den alltid gör” då denne uttrycker att rätt hjälp 
är när det inte finns något motstånd. Detta kan ses som ett antagande hos handläggaren, att 
hjälpen fungerar om de inte hör någonting från klienten. I praktiken bör dock varje fall 
beaktas individuellt och det skulle även kunna tänkas vara så att den dementa är missnöjd med 
insatsen trots att handläggaren inte får höra det från den enskilde. Detta skulle kunna medföra 
en risk, att handläggaren lämnar ärendet bakom sig och utgår från att insatsen “fungerar” 
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eftersom inget motstånd visas. Det kan tänkas att den demente möjligtvis inte har förmågan 
att uttrycka och ge respons på vården på grund av sina kognitiva nedsättningar. På så sätt kan 
det ovannämnda citatet och biståndshandläggarens tillvägagångssätt/agerande i denna 
situation utgöra en risk för den dementa genom att den möjligtvis inte ges den goda vård och 
omsorg på det sättet som handläggaren tror. 
 
Det framkommer att det aldrig går att vara säker på att vården och omsorgen blir utifrån den 
äldre dementas vilja, dock handlar det om att motivera och att den enskilde försöker prova på 
någon insats. En annan handläggare uppger att det enda sättet att säkerställa att insatserna blir 
utifrån den äldre dementas vilja är att få ett samtycke, vilket kan ges på olika sätt, dels 
muntligt men även kroppsligt ifall kommunikationsförmågan är nedsatt. 
Biståndshandläggaren menar att det inte alltid behöver vara ett muntligt uttryck och att det är 
viktigt att se helheten och andra sätt som kan tolkas som ett samtycke. Biståndshandläggaren 
uppger dock att de arbetar utifrån att ett nej är ett nej, vilket är återkommande i de flesta 
intervjuer. En annan biståndshandläggare uppger följande när det kommer till 
tillvägagångssätt så att det blir utifrån dementas vilja: 
 

Alltså har man inte möjlighet att ta beslut som är till nytta för en själv utan man tar vansinniga 
beslut då får man köra över dem helt enkelt, men på ett bra sätt, man kan ju inte säga att ja jag 
skiter i vad du säger du ska ha hjälp här utan man får göra dom delaktiga så att man 
fortfarande känner att man får ett värdigt bemötande. Man kan inte låta 
självbestämmanderätten gå över personens behov av hjälp och bästa. 

  
Flera av de genomförda intervjuerna behandlar svårigheterna då en äldre dement visar tydliga 
tecken på behov av stöd men där individen inte är villig att motta hjälp. Biståndshandläggarna 
har ingen möjlighet att gå emot den enskildes vilja och kan inte på något sätt gå emot med 
tvång och/eller våld. I fall då den dementa är så illa däran uttrycker biståndshandläggare, som 
ovan nämndes, att självbestämmandet däremot inte kan riskera den enskildes bästa. Detta 
innefattar att personens självbestämmanderätt inte ska utgöra en fara för personen själv eller 
för andra, där går skyddsbehovet före. En biståndshandläggare förtydligar hur “man kan inte 
lämna en människa som är svårt dement i en misär, där har vi ett ansvar . . . ett medmänskligt 
ansvar att se till personen, ta hand om behoven och hjälpa anhöriga”. I rollen som 
biståndshandläggare ingår det på så sätt att följa lagar och regler men samtidigt vara realistisk. 
Biståndshandläggarna har däremot ingen möjlighet att “köra över” en person utan får istället 
“försöka hitta vägar” för att personen inte ska fara illa. 
  
Biståndshandläggare uttrycker att självbestämmandet inte kan riskera den enskildes bästa, 
vilket kan kopplas till konsekvensetiken. Thorsén (2010, s. 146-147) uppger att 
konsekvensetiken utgår från att det finns en skala där centrala värden, så som liv, hälsa och 
kärlek, rangordnas samt att en handling är rätt när den ger goda konsekvenser (Thorsén, 2010, 
s. 146-147). På så sätt kan biståndshandläggana tänkas anse att resonemanget att 
självbestämmande inte kan riskera den enskildes bästa är rätt eftersom det är förenat med 
goda konsekvenser. Det kan tolkas som att biståndshandläggarna anser att en handling där 
konsekvensen kan leda till en fara för personens liv är högre rangordnat än konsekvensen att 
gå emot en individs självbestämmande. Det kan alltså ses som mer aktuellt att bevara 
individens liv än att gå emot personen självbestämmande. Det kan tänkas att beroende på hur 
biståndshandläggare rangordnar sina värden påverkar hur biståndshandläggaren går tillväga 
när denne möter en äldre dement. Hur en biståndshandläggare agerar kan därmed tänkas skilja 
sig mellan olika biståndshandläggare eftersom de möjligtvis kan rangordna centrala värden 
olika. Detta skulle kunna medföra att äldre dementas hjälpsituation blir olika. 
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Pliktetik kan också tänkas kopplas till biståndshandläggarens uppfattning om de äldre 
dementas självbestämmande. Thorsén (2010, s. 152-154) skriver att pliktetiker menar att en 
handling är rätt när plikter följs och orätt när plikter inte följs. Plikter kan rangordnas när de 
kolliderar med varandra. Om rangordningen sker utifrån pliktetik av regeltyp är 
utgångspunkten att en plikt alltid ska gälla oavsett situation (Thorsén, 2010, s. 152-154). 
Utifrån pliktetiken kan det analyseras hur personens självbestämmande och personens bästa 
blir ett dilemma. I detta fall kan det ses som att en plikt är att bevara den äldre dementas liv, 
men det kan samtidigt ses som en plikt att utgå från socialtjänstlagen, där individens 
självbestämmande och integritet är en central utgångspunkt. Det kan därmed ses om att två 
plikter kolliderar med varandra, vilket då kan ses som ett dilemma. Att de flesta 
biståndshandläggare ändå väljer att utgå från att fara för personens liv är mer centralt än 
självbestämmande kan tolkas, utifrån pliktetik, att biståndshandläggarna rangordnat plikterna. 
I detta fall väger plikten att bevara den äldre dementas liv tyngre än att följa lagen. Det kan 
tänkas att biståndshandläggare rangorndat plikterna utifrån pliktetik av regeltyp, där de anser 
att bevara personens liv är en plikt som gäller i alla situationer. 
  
Att biståndshandläggaren kan vara säker på att insatsen blir utifrån den äldres vilja är olika 
från gång till gång. Vid de fall där det sker en utökning av redan befintlig insats kan 
handläggaren vara mer säker på att det blir utifrån den dementas vilja. Vid fall där det blir 
minskning eller avslag av insats behöver handläggaren vara mer säker på att denne har rätt 
information från den enskilde och andra parter så som anhörig och/eller god man och även lita 
på deras utsagor. Något annat som kan göras för att säkerställa att insatsen blir utifrån den 
enskildes vilja är att titta på tidigare utredningar och se vad som kan ha förändrats. 

6.7 Bedömning av trovärdighet 
Vid utredning av de dementas behov kan det förekomma att den enskilde ger skillnader i svar, 
det vill säga att de exempelvis varierar och uppger en sak ena dagen men säger något annat 
vid ett senare tillfälle. Detta kan göra att biståndsbedömaren ifrågasätter vad den dementa 
egentligen vill och trovärdigheten i personens svar kan på så sätt diskuteras. I dessa fall är det 
av vikt att undersöka vad de varierande svaren beror på och utgå ifrån detta. Det är inte 
ovanligt att en individ samtycker till en vårdinsats men på grund av sin minnesproblematik 
glömmer bort vad personen samtyckt till. Detta gör att personen kan behöva få förklarat för 
sig på nytt vad tidigare samtal handlat om och vad personen tidigare samtyckt till. 
Handläggare upplever att påminnelser och förtydliganden kan skapa klarhet då en person 
uppger olika svar, både för den enskilde men även för biståndshandläggaren i sin bedömning. 
Att personen ändrar sin åsikt över tid kan också vara en möjlig orsak till olika svar varför det 
blir av vikt att alltid undersöka orsaken till att personen varierar i svar. 

På temat gällande hur handläggarna bedömer trovärdigheten i det den dementa uttrycker 
svarar en handläggare: 
 

Alltså det den här personen liksom säger i samtalet det går ju inte att kolla på något sätt att det 
faktiskt är så. Är det demenssjukdomen som pratar nu eller är det den friska personen i 
bakgrund som pratar. Alltså det går ju aldrig att kolla. 

 
Handläggare tillägger även här att det blir av vikt att ta del av personer runtom som känner 
personen. Om den enskilde har en god man och/eller har stödinsatser sedan tidigare kan det 
även vara av vikt att ta hjälp av exempelvis hemtjänstpersonal eller boendepersonal som är 
väl insatt i den enskildes situation. På så sätt kan flera individer gemensamt försöka bedöma 
trovärdigheten gällande det som den dementa uttrycker. I dessa situationer får personerna 
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gemensamt försöka bedöma situationen genom att känna in och bedöma helheten samtidigt 
som den enskildes bästa alltid ska vara i fokus. Här kan personerna bland annat beakta om den 
dementa uppvisar ett beteendemönster som individen är van vid eller om det är något nytt 
mönster som tillkommit. 
 
Om handläggaren märker att den demente “är någon helt annanstans” än i själva 
mötet/samtalet blir det som handläggare svårt att använda sig av den information som den 
demente uppger vid det tillfället. Istället kan handläggaren beakta andemeningen i det 
personen uttrycker och handläggaren får även här dra nytta av och förlita sig på personer 
runtom den enskilde. En annan biståndshandläggare uppger även att när den dementa inte 
uttrycker exakt vad den vill får handläggarna gå in och tolka vad den enskilde vill. 

6.8 Biståndshandläggares syn på dementas förmåga till beslutsfattande 
Gällande dementas förmåga att fatta beslut får handläggaren fokusera på hur den dementa 
resonerar samt svarar på frågor och härigenom får handläggaren göra en bedömning hur pass 
förankrad personen verkar vara i verkligheten. Utifrån detta kan handläggaren skapa sig en 
bild gällande personens förmåga till att fatta rimliga beslut. Här värderar även handläggaren i 
vilken utsträckning den dementa förstår innebörden av sina beslut. Ett beslut bedöms vara 
“rimligt” då den äldre inte utsätter sig själv eller någon annan för fara i samband med det 
beslut som personen fattar. Även här tar handläggaren hjälp av andra betydelsefulla personer i 
individens närhet vid bedömningen. Det framkommer att äldre personer med svår demens inte 
har förmåga att fatta adekvata beslut. Handläggare uttrycker att vid dessa lägen får de “ta 
stunden när stunden är så att säga”. 

I en handläggares handlingsutrymme finns det plats för tolkning vilket innebär att 
handläggaren befinner sig i en maktfull position (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 
23). Ovan nämns det hur biståndshandläggare i vissa fall får känna in den dementas situation 
och försöka bedöma helheten. Det framkommer även hur handläggare får beakta 
andemeningen i den dementes uttryck samt att de får förlita sig på vad personer runt den 
enskilde uttrycker. På så sätt får handläggaren gå in och försöka tolka vad de dementa vill. I 
samband med detta kan frågan ställas gällande hur den dementas delaktighet och 
självbestämmande blir en del av utredningen. Trots att personen på grund av sin 
demenssjukdom kanske inte har möjlighet att vara delaktig i större utsträckning bör 
handläggaren ändå vara medveten om personens självbestämmanderätt och delaktighet vid 
bedömningen i utredningen. Detta kan relateras till handläggarens handlingsutrymme och att 
handläggaren befinner sig i maktfull situation då handläggaren ges möjlighet att gå in och 
tolka och värdera det den enskilde uttrycker. Det kan ses som problematiskt att 
biståndshandläggaren i detta fall har en sådan maktfull position då det kan tolkas som att det 
är denne som i slutändan får avgöra vad den enskilde menar med sina utsagor. Detta kan 
ifrågasätta om det verkligen blir utifrån den enskildes självbestämmanderätt eller om det blir 
utifrån biståndshandläggarens tolkning. Om biståndshandläggare uppfattar det som den 
demente säger på ett annat sätt än vad den demente menar kan det ses som att 
självbestämmanderätten inte blir tillgodosedd. Att biståndshandläggare har den makten att 
tolka vad den demente uttrycker kan alltså bli problematiskt då det kan få en inverkan på den 
enskildes självbestämmanderätt i utredningen. 

7. Slutsats 
Det är i flera fall svårt att beskriva konkreta tillvägagångssätt som biståndshandläggare 
använder sig av då de utreder äldre dementas behov. Detta på grund av flera olika orsaker. 
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Dels på grund av att varje äldre dement tillhör en specifik kontext och situation och varje fall 
blir på så sätt situationsbundet. Detta gör att handläggarna alltid bör beakta helheten vid sina 
bedömningar och utredningar. Varje handläggare kan även ha individuella värderingar som 
denna utgår från vid sin bedömning och detta kan leda till att tillvägagångssättet kan variera 
något beroende på handläggare. Biståndshandläggarnas arbete ska dock alltid utgå ifrån 
lagstiftningen. Analysen tyder dock på att handläggare emellanåt kan hamna i kläm mellan 
lagstiftning och den dementas självbestämmanderätt, vilket leder till att handläggaren får 
överväga att gå emot lagen då en äldre dement riskerar sitt liv. Två mer konkreta 
tillvägagångssätt som framkommit är däremot motiverande arbete och att utgå från erfarenhet. 
Att utgå från erfarenhet kan dock påverka den äldre dementas delaktighet/inflytande och 
därmed självbestämmanderätt. Analysen tyder även på att det kan vara en risk med 
motiverande arbete då bedömningen och utredningen riskerar att grunda sig mer i vad 
biståndshandläggares anser vara betydande, istället för att utgå från den enskilda individens 
önskemål. 
 
Utifrån analysen kan det även konstateras att biståndshandläggare inte alltid kan säkerställa 
att bedömningen och utredningen blir utifrån den dementes önskemål och 
självbestämmanderätt. Detta eftersom individens önskemål riskeras att inte bli 
uppmärksammade i tillräckligt stor utsträckning. Detta grundar sig i att biståndshandläggare 
möjligtvis kan arbeta utifrån en verksamhets doxa, det vill säga utifrån självklara och 
underförstådda förutsättningar, vilket kan inskränka på individens önskemål och därmed även 
dennes självbestämmanderätt. Dementas självbestämmanderätt kan även påverkas av hur 
biståndshandläggare tolkar det som den demente uttrycker. Det kan därmed diskuteras 
huruvida en bedömning och utredning utgår från den enskildes självbestämmanderätt eller 
från biståndshandläggarens tolkning. Det kan även konstateras att biståndshandläggare inte 
kan säkerställa att den enskilde får den vård och omsorg den är i behov av vid situationer när 
den enskilde inte samtycker till vård och omsorg, eftersom det kan ses som att 
biståndshandläggarens handlingsutrymme inte räcker till i dessa fall. Det kan däremot i dessa 
fall ses som att biståndshandläggaren kan säkerställa att det blir utifrån den dementas 
självbestämmande. 

8. Diskussion 
Att utgå ifrån sin erfarenhet är ett av tillvägagångssätten som flera biståndshandläggare 
använder sig av och det framkommer att detta kan påverka individens delaktighet/inflytande 
och självbestämmanderätt. Att utgå från erfarenhet kan även ses som att 
biståndshandläggarens arbetssätt blir personbundet och att det blir den egna kunskapen som 
biståndshandläggaren tar utgångspunkt i. Detta kan medföra att arbetet blir mer riskabelt då 
det kan tänkas att bedömningar och beslut inte fattas på tillräckligt korrekta grunder än om 
biståndshandläggare utgår från tydliga riktlinjer och manualer. Riktlinjer och manualer kan 
minska risken att arbetet blir personbundet och att arbetet därmed inte utgår från den egna 
kunskapen, utan istället blir utgångspunkten nedskrivna och gemensamma riktlinjer. Det kan 
emellertid diskuteras huruvida detta är en fördel eller inte. Nedskrivna tillvägagångssätt kan 
också leda till att nya situationer som uppstår inte kan hanteras utifrån de riktlinjer som finns. 
Att det blir svårt att använda sig av riktlinjer i allt för stor utsträckning vid utredning av äldre 
dementa kan kopplas till att fallen många gånger är kontext- och situationsbundna. Detta kan 
göra det svårt att ange konkreta och detaljerade riktlinjer som biståndshandläggaren ska utgå 
ifrån. Dunér & Nordström (2003) skriver att biståndshandläggare inte vet hur de ska gå 
tillväga när ett dilemma uppstår då de endast vet detta när situationen uppstår. Arbetet är på så 
sätt situationsbundet och oförutsägbart och därmed styrks ovanstående resonemang av den 
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tidigare forskningen. I de situationsbundna situationerna kan det tänkas vara mer användbart 
att använda sig av sin erfarenhet och relatera till liknande fall för att kunna förstå och utföra 
sitt arbete. Dock kvarstår problematiken kring den enskildes självbestämmanderätt vid 
användandet av erfarenhet i arbetet. Det finns alltså för- och nackdelar med att använda sig av 
erfarenhetsbaserad kunskap men även gällande att arbeta utifrån riktlinjer och manualer. Detta 
leder till frågan vilket tillvägagångssätt som egentligen är det bästa för den enskilde.  
  
Här uppstår även en fundering vad gäller i vilken utsträckning biståndshandläggare tar del av 
varandras erfarenheter och diskuterar svåra fall för att gemensamt komma vidare i arbetet. 
Detta kan vara fördelaktigt då ett mer gemensamt förhållnings- och arbetssätt kan tänkas 
stärka rättssäkerheten i arbetet. Det kan ses som att ett personbundet arbetssätt möjligtvis inte 
är lika försvarbart som ett gemensamt förhållningssätt. 
 
Tidigare forskning har visat att biståndshandläggare upplever etiska dilemman i sitt arbete. 
Dessa handlar bland annat om att bevara individens självbestämmanderätt samtidigt som 
personens bästa måste beaktas (Corovol et al., 2013). Slutsatser i detta arbete visar att den 
dementes självbestämmanderätt riskerar att påverkas på flera olika sätt i en utredningsprocess. 
Detta kan ses som allvarligt då lagstiftning styrker hur utredningar alltid ska utgå från den 
enskildes självbestämmanderätt. Att det blir ett dilemma för hur biståndshandläggare ska gå 
tillväga kan dock förstås utifrån de kognitiva nedsättningar som demenssjukdomen medför 
hos den dementa. Detta kan även styrkas av den tidigare forskningen, då Dunér & Nordström 
(2003) skriver att biståndshandläggare upplever att det är svårt att utreda äldre dementas 
behov då de på grund av kognitiva nedsättningar inte vet vad de vill och vad deras behov är. 
De svårigheter som de kognitiva nedsättningarna medför rättfärdigar dock inte handläggaren 
att gå in och hjälpa klienten och “fylla i” där de kognitiva nedsättningarna brister. Med detta 
menas att handläggaren inte har någon rätt att “fylla i” vad den dementa kan tänkas uttrycka 
då exempelvis kommunikationsförmågan är kraftigt nedsatt. Att handläggaren inte har någon 
rätt till detta grundar sig alltså i lagstiftningen som beaktar individens självbestämmanderätt. 
Handläggarens handlingsutrymme inrymmer dock att handläggaren emellanåt kan behöva gå 
in och tolka vad den dementa menar. De risker som detta kan medföra diskuteras längre fram i 
detta avsnitt. Att biståndshandläggare inte har handlingsutrymme att kliva in i allt för stor 
utsträckning då den enskilde inte samtycker till vård kan leda till att den dementas situation 
förvärras, eftersom biståndshandläggaren inte har någon rätt att sätta in välbehövlig vård och 
omsorg. Det kan diskuteras hur bra det är att biståndshandläggaren begränsas av det 
handlingsutrymme där lagstiftningen sätter stopp, i detta fall eftersom den enskilda individen 
drabbas negativt av det. Hade biståndshandläggaren haft någon möjlighet att bevilja individen 
välbehövliga insatser hade den dementas situation förmodligen inte behövt förvärras i så hög 
grad. I resultatet framkommer det hur de dementas situation, vid utebliven vård och omsorg, 
kan förvärras på så sätt att den dementa riskerar sitt liv. 
 
Sammanfattningsvis kan en orsak till att äldre dementa inte samtycker till vård och omsorg 
vara att de inte förstår sin situation på grund av de kognitiva nedsättningarna som 
demenssjukdomen medför. Självbestämmandet kan här bli till en nackdel för den enskilde 
men handläggaren måste alltid följa lagstiftningen och kan inte gå emot den enskildes vilja. I 
denna situation kan det frågas hur mycket den dementas situation ska behöva förvärras, då de 
i många fall går så långt att den äldre riskerar sitt, och även andras, liv. Det kan anses 
dumdristigt att en äldre dements situation ska försämras i stor utsträckning att den riskerar sitt 
liv för att självbestämmandet har en så stor roll i utredningsprocessen. I dessa fall väcks 
tankar i stil med att “en biståndshandläggares arbete ska väl hjälpa den enskilde istället för att 
stjälpa deras situation…?”. 
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Som ovan nämnt ingår tolkning i handläggarens handlingsutrymme, vilket kan medföra en 
risk. Detta kan ses som en risk då handläggaren grundar sin bedömning på sin tolkning istället 
för den enskildes vilja och självbestämmande. Om handläggaren gör en bedömning utifrån sin 
tolkning finns risken att bedömningen görs på felaktiga grunder, eftersom detta 
tillvägagångssätt även ger utrymme för feltolkning. Det kanske inte alltid går att fastställa att 
en handläggarens tolkning blir utifrån vad den demente skulle anse vara korrekt. Problemet 
ligger dock i att detta kan vara svårt att verifiera och fastställa, just på grund av den dementes 
kognitiva nedsättningar. Samtidigt kan det diskuteras vad ett annat lämpligt tillvägagångssätt i 
dessa fall skulle kunna vara. Att tolka kan åtminstone ses som ett tillvägagångssätt att försöka 
förstå vad den demente uttrycker. Skulle handläggaren inte försöka tolka vad den dementa 
uttrycker skulle det bli svårt att gå vidare i arbetet och utredningen eftersom den dementa inte 
kan ge handläggaren tillräckligt konkreta svar. Då biståndshandläggaren utifrån sitt 
handlingsutrymme har detta tolkningsföreträde blir det dock av stor vikt att handläggaren är 
väl medveten om att det faktiskt är en tolkning handläggaren gör. Hur denna tolkning görs blir 
också relevant för handläggaren att reflektera över. Detta för även tankarna vidare till att 
biståndshandläggarna hamnar i en svår situation. Detta eftersom handläggaren får ett ansvar, 
och ska se till att utredningen blir gjord på korrekta grunder, vilket handläggaren inte alltid 
kan vara hundra procent säker på eftersom det ändå är en tolkning den gör. 
 
Den dementas självbestämmanderätt ska alltid ha en stor roll i utredningsprocessen. Samtidigt 
kan det tolkas som att den enskildes självbestämmanderätt inskränks när biståndshandläggare 
motiverar den enskilde vid bristande samtycke. Detta eftersom det kan ses som att det blir 
utifrån vad biståndshandläggare anser vara relevant istället för att utgå från den enskilde. 
Detta för även tanken vidare till om motiverande arbete är till fördel eller nackdel för den 
enskilde. Att det kan ses som att biståndshandläggare motiverar utifrån vad de själva anser 
vara relevant för den enskilde behöver inte innebära att det inte är en god intention. Det kan 
tänkas att biståndshandläggare vill att den enskilde ska få ett bättre liv. Den goda intentionen 
kan däremot tänkas påverka vissa delar hos den enskilde negativt, vilket i detta fall skulle 
kunna vara att det är den enskildes självbestämmanderätt som påverkas negativt. Här blir det 
då en fråga om det är den enskildes självbestämmanderätt eller personens bästa som ska tas i 
beaktande. 
 
Denna studies slutsatser konstaterar bland annat, likt tidigare forskning, att etiska dilemman är 
en del av biståndshandläggarnas arbete. Dessa dilemman kan exempelvis vara att bevara 
individens självbestämmanderätt och samtidigt beakta personens bästa (Corovol et al., 2013). 
Dilemman kan tänkas kvarstå, detta då problemet utgörs av att handläggaren hamnar i kläm 
mellan lagstiftning och den enskildes bästa. Så länge lagstiftningen beaktar individens 
självbestämmanderätt, vilket har visat sig inte alltid är förenat med den dementas bästa, 
kommer dessa etiska dilemman att kvarstå. Självklart bör lagstiftningen beakta individens 
självbestämmanderätt och integritet, men frågan är i vilken utsträckning detta är möjligt då 
detta även kan påverka den dementa negativt.  

8.1 Studiens svagheter och styrkor 
Studiens svagheter skulle kunna vara att endast sju respondenter deltagit i studien. Fler 
respondenter hade möjligtvis kunnat ge en djupare och större helhet på området. En annan 
svaghet med studien kan vara att samtliga biståndshandläggare arbetat i en mellanstor 
kommun. Om vi hade intervjuat biståndshandläggare som arbetat i en större kommun hade 
resultatet kanske kunnat se annorlunda ut, då arbetet möjligtvis kan skilja sig något mellan en 
mellanstor kommun och en större eller mindre kommun. Det kan exempelvis handla om 
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organisatoriska skillnader mellan kommunerna och att det på så sätt hade resulterat i ett annat 
resultat. Att vi genomfört två gruppintervjuer kan även ses som en svaghet, eftersom det kan 
tänkas att respondenterna kan påverka och/eller avbryta varandra under intervjuernas gång, 
vilket på så sätt kan ha inverkan på resultatet. 

Studiens styrkor kan tänkas vara att de svar vi fick under intervjuerna var i linje med vårt 
syfte och våra frågeställningar. I och med att svaren vi fick under intervjuerna var relevanta 
för studiens syfte och frågeställningar har vi kunnat fortsätta undersöka det som vi avsett att 
undersöka från början. Vi har alltså inte behövt ändra studiens riktning, vilket kan ses som en 
styrka. En annan styrka skulle kunna vara att analys och bearbetningen av vår empiri skett 
systematisk med stöd av metodlitteratur. Detta kan tänkas medföra att strukturen blivit 
tydligare vilket ökar chanserna för att alla relevanta delar i empirin analyseras. Hade vi inte 
haft stöd i metodlitteratur kan det tänkas att delar av empirin inte hade bearbetats och 
analyserats i tillräcklig utsträckning. Detta eftersom vissa delar hade riskerats att hamna i 
skymundan om ett systematiskt tillvägagångssätt inte tillämpats. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Syftet med arbetet är att undersöka hur biståndshandläggare utreder äldre dementas behov 
utifrån den dementas utsagor. Fokus kommer att ligga på hur biståndshandläggarna uppfattar 
den dementes trovärdighet i utsagorna och på så sätt de demenssjukas förmåga till 
beslutsfattande och samtycke till vård och omsorg. Följande frågeställningar bedöms vara 
relevanta att besvara för att uppnå studiens syfte: 
 
- Hur beskriver biståndshandläggare sitt tillvägagångssätt vid utredning gällande äldre 
dementas behov? 
- Hur säkerställer biståndshandläggare att den dementa får den vård och omsorg som den 
enskilde är i behov av? 
- Hur går biståndshandläggaren tillväga för att säkerställa att vården och omsorgen ska bli 
utifrån den demenssjukes önskemål och självbestämmanderätt? 
 
Teman 
- Tillvägagångssätt vid utredning av dementas behov av vård 
- Demensens påverkan på individen och dess förmåga att fatta beslut 
- Trovärdigheten i den demenssjukes utsagor 
  
Bakgrund: 
- Presentation (namn, ålder, position, antal år inom som socionom, tid inom yrkesrollen samt 
målgrupp) 
- Har ni någon speciell utbildning/kompetens gällande äldre med demens? 
 
Demensens påverkan 
- Hur upplever ni att demensen påverkar de äldre? 
- Hur upplever ni de äldre dementas kommunikationsförmåga? 
- Hur ser ni på de dementas förmåga till att fatta beslut? 
- Hur pass införstådda upplever ni att de äldre dementa är angående sin situation? Är de 
medvetna eller ej? 
- Hur bedömer ni om en demenssjuk kan fatta egna rimliga beslut åt sig själv gällande vård? 
- När kan den demenssjuke inte fatta beslut åt sig själv? - Hur går ni då tillväga? 
 
Trovärdighet 
-  Upplever ni att de dementa ger skillnader i svar? 
- Hur bedömer ni en klients svar när den en dag samtycker till viss vård men en annan dag 
säger nej? 
- Hur bedömer ni/ser ni på trovärdigheten i de svar den dementa ger? 
(Speciellt om svaren varierar från gång till gång). 
- Vad är det som är är av vikt gällande trovärdigheten i deras svar? 
 
Tillvägagångssätt vid utredning 
- Hur beskriver biståndshandläggare sitt tillvägagångssätt vid utredning gällande äldre 
dementas behov? 
- Finns det särskilda sätt/metoder att utreda dementas behov? 
- På vilket sätt förhåller ni er när ni möter äldre dementa? 
- På vilket sätt ställer ni frågor? 
- Hur tar man reda på bakgrund/sånt som man behöver veta om klienten? 
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- Hur säkerställer ni att det (ni grundar er bedömning på) blir utifrån den dementes vilja? Och 
inte de anhöriga/grannen etc? 
- Hur gör socialarbetaren så att det blir en korrekt utredning/bedömning? 
- Hur säkerställer du som biståndshandläggare att den dementa får adekvat vård/omsorg? 
- Vad finns det för svårigheter för biståndshandläggare vid utredning av äldre med demens? 
 
Avslutande frågor 
- Finns det något ni vill tillägga som ni tycker är relevant för oss att veta? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Våra namn är Johanna Gademan och Edita Zepcan, vi är studenter vid Örebro universitet och 
läser nu termin 6 på socionomprogrammet. Denna termin skriver vi vår c-uppsats med 
inriktningen äldre personer med demens. 
 
Studiens syfte är att undersöka hur biståndshandläggare utreder äldre dementas behov. Fokus 
kommer att ligga på hur biståndshandläggare upplever de äldres förmåga till att fatta beslut, 
och därmed samtycke till vård, samt hur de bedömer trovärdigheten i de demenssjukas 
beslutsfattande. 
 
Intervjun kommer att ta cirka 60 minuter. Vi kommer att spela in intervjun men ljudfilen 
kommer att raderas vid uppsatsens avslut. Du har när som helst under studiens gång möjlighet 
att avbryta och ditt deltagande är frivilligt. Du kommer att vara anonym och uppgifter som 
samlas in kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet. Uppgifterna kommer 
endast att användas för studiens ändamål och syfte. 
 
Vid frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig till oss eller vår handledare 
Kjerstin Larsson. Kontaktuppgifter anges nedan. 
 
Återigen stort tack för att du vill vara med och bidra i vår c-uppsats, det är vi mycket 
tacksamma för! 
 
Med vänlig hälsning Johanna Gademan och Edita Zepcan 
Socionomprogrammet, termin 6, Örebro Universitet 
 

  
Johanna Gademan 
johanna_gademan@hotmail.com 
070-736 47 41 
 
Edita Zepcan 
edita46@live.se 
076-267 13 73 
 
Kjerstin Larsson 
kjerstin.larsson@regionorebrolan.se 
+4619-602 63 62 
+4670-652 63 62 
 


