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ABSTRACT 

This essay is about needs assessors within public elder care. The method is a quantitative 
vignette study. The aim of the study is to find out whether there is an existing consensus 
among the needs assessors when a relative to a client with reduced cognitive functions 
wants to make an application even though the client does not want to. We also wanted to 
find out whether there are any underlying circumstances which have influence on the 
needs assessors’ reactions to this specific situation. We used a questionnaire which con-
sisted of four vignettes that illustrated a meeting between a needs assessor, a client and a 
relative to the client. The vignettes was complemented with questions that made it possi-
ble to find underlying circumstances that determine whether the needs assessors do ac-
cept the application from the clients relative. The result shows that professional experi-
ence and education is significant for whether the needs assessors choose to accept the ap-
plication or not. It is also clear that there are variations depending on which town district 
the needs assessors work in. In some town district the needs assessors act with great simi-
larity while there are huge differences in other town districts.  
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1 INLEDNING 

Biståndshandläggarnas yrkesroll som myndighetsutövare innebär att de omsätter lagtext i 
praktik. Beslutsfattandet baseras på Socialtjänstlagen, vars utformning som målstyrd ram-
lagstiftning innebär att det ges förhållandevis gott om utrymme för kommunala riktlinjer. 
Klientens rätt till självbestämmande regleras i Föräldrabalken vilken reglerar möjlighe-
terna att ansöka om insatser för någon annans räkning med hänsyn till nedsatt rättskapaci-
tet. För att en god man eller förvaltare ska få sörja för klientens person krävs ett rättsutlå-
tande som förklarar på vilket sätt klientens rättskapacitet är nedsatt.  
 Vår erfarenhet, vilken baseras på arbete som biståndshandläggare och kollegors utsa-
gor, är dock att man ibland kringgår processen med rättsutlåtande. Det är vanligt före-
kommande att anhöriga till klienten skriver under ansökningar och att biståndshandlägga-
ren formulerar förfarandet med att ”NN ansöker för NN: s räkning om…”. Våra erfaren-
heter har även bekräftats av utredningar som genomförts av bland annat Socialstyrelsen.   
   Vi har hört kommentarer om att ”ojoj, hur ska jag göra nu?” och ”här gör vi som man 
absolut inte ska göra” när ämnet har förts på tal eller varit aktuellt. Det är alltså inte en 
självklarhet hur man som biståndshandläggare ska göra när en anhörig vill ansöka för kli-
entens räkning, då dennes vilja ibland strider mot klientens egen. Ska man som bistånds-
handläggare ta emot en ansökan mot klientens vilja eller ska man lyssna till klienten även 
om man gör bedömningen att denne saknar insikt i den egna livssituationen? När väljer 
biståndshandläggaren att frångå självbestämmandeprincipen för att istället säkerställa kli-
entens omsorgsbehov?  
   I grund och botten rör det sig om en rättslig fråga, då lagen uttalar stöd för självbe-
stämmandeprincipen och ställer krav på ett rättsutlåtande i de fall klienten saknar rättska-
pacitet. I det praktiska arbetet, där det även ställs krav på snabb handläggning, är det, en-
ligt vår erfarenhet, emellertid ett etiskt dilemma för biståndshandläggaren. Denne måste 
ta ställning till när det är ”rätt” att ta emot ansökan från en anhörig till klienten i syfte att 
sörja för klientens väl då det saknas ett rättsutlåtande som ger den anhörige rätt att ansö-
ka. Vi har själva stött på dessa motstridiga krav och även haft kollegor som känner sig 
osäkra på hur de ska göra då de ställs inför dessa situationer. 
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1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det råder samsyn bland biståndshandläggare 
när de ombeds ta emot en ansökan från en anhörig till en klient med åldersrelaterad kog-
nitiv svikt som har lett till bristande insikt i det egna omvårdnadsbehovet.  
 

1.2 Frågeställningar 

 Råder det samsyn bland biståndshandläggarna gällande huruvida man bör ta emot 
en ansökan om särskilt boende från en anhörig trots att de saknar såväl viljeyttring 
från klienten som rättsutlåtande? 

 Påverkar biståndshandläggarens bakgrund, exempelvis utbildning och antal år i 
yrket, eller arbetsplats deras benägenhet att ta emot ansökan från anhörig? 

 

1.3 Avgränsningar 
I vår studie har vi valt att fokusera på huruvida biståndshandläggarna tar emot en ansökan 
från anhörig eller inte. Vi har inte haft för avsikt att undersöka hela beslutskedjan genom 
ansökan, utredning, beslut och verkställighet. 
   För att uppnå vårt mål med omkring 50 besvarade enkäter utan att göra jämförelser 
mellan olika kommuner valde vi att genomföra studien i Stockholms stad. I Stockholms 
stad gavs vi möjlighet att jämföra olika arbetsplatser (stadsdelar) i samma kommun med 
likvärdiga förutsättningar (riktlinjer etc.) och likvärdiga grundläggande organisatoriska 
förutsättningar (exempelvis används inte beställar-utförar-modellen överallt). 
   Studien rör biståndshandläggarnas benägenhet att ta emot ansökan om permanent sär-
skilt boende från anhöriga till klienter med åldersrelaterad kognitiv svikt. Anledningen 
till detta är att en flytt från den egna bostaden till ett permanent särskilt boende, jämfört 
med exempelvis utökad hemtjänst, innebär ett stort ingrepp i en människas liv. Det utgör 
därmed ett svårare etiskt dilemma för biståndshandläggaren. Vidare rör studien enbart 
klienter med bristande insikt om det egna omvårdnadsbehovet till följd av ålderrelaterad 
kognitiv svikt som inte själva vill ansöka. 
 

1.4 Centrala begrepp/ordförklaringar 
I litteraturen förekommer olika begrepp för samma person eller sak. Nedan redogör vi för 
vad vi avser med de begrepp som vi använt oss av i denna uppsats. 
 
Klient  
Vi använder genomgående klient som benämning på de människor som ansökan avser 
och är föremål för biståndshandläggarens utredning, bedömning och beslut. Vi har valt att 
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använda begreppet klient eftersom det enligt vår erfarenhet är det begrepp som vanligtvis 
används av biståndshandläggare. I litteraturen förekommer bland annat patient, vårdtaga-
re, kund, sökande eller brukare som benämning beroende på till vem relationen avser. 
 
Den enskilde/huvudman 
Beroende på vilken typ av text det handlar om så skiljer sig begreppen åt. Lagtexter an-
vänder ofta termen huvudman (exempelvis i relation till god man, förvaltare eller ombud 
med fullmakt) medan exempelvis Socialstyrelsen ofta använder den enskilde. Vi avser 
samma person oavsett vilket av begreppen klient, den enskilde eller huvudman vi använ-
der. 
 
Anhörig 
Vi använder anhörig som samlingsbegrepp för maka/make/barn eller andra närstående till 
klienten. 
 
Biståndshandläggare 
Även om titeln biståndsbedömare förekommer som yrkestitel och i litteratur använder vi 
oss genomgående av titeln biståndshandläggare.  
 
Särskilt boende 
I vinjetterna har vi använt olika benämningar eftersom vi ville illustrera en trovärdig situ-
ation där de anhöriga inte alltid är bekanta med terminologin. I litteraturen används olika 
begrepp: särskilt boende, vård och omsorgsboende, gruppboende, annat boende, sjuk-
hem, ålderdomshem etc. I vår uppsats har vi använt särskilt boende som samlingsbegrepp 
för alla dessa. Däremot inkluderar vi inte servicehus. 
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2 BAKGRUND 

I vår studie berör vi det dilemma som biståndshandläggare ställs inför då anhöriga vill 
ansöka om insatser från äldreomsorgen för klientens räkning. Biståndshandläggaren mås-
te då förhålla sig till såväl lagens bestämmelser om klientens självbestämmande som 
kommunens omsorgsansvar tillsammans med anhörigas önskemål på andra sidan. I Soci-
alstyrelsens projekt ”Fokus på anhöriga” har Olsson och Wågestrand (2009, s. 3) beskri-
vit biståndshandläggarnas dilemma: 
 

Trots att lagen klart säger att det är den enskilda individen eller en legal företrädare 
som ska göra en ansökan, ser det annorlunda ut i verkligheten. Det är en utopi att t ex 
alla personer med demenssjukdom skulle få en god man eller legal företrädare. Anhöri-
ga måste ibland göra ansökan om t ex särskilt boende för en person med demenssjuk-
dom, som inte har insikt om att det inte fungerar hemma längre.  

 

2.1 Författarnas förförståelse 
Vi har under vår socionomutbildning läst om och diskuterat kring åldrandet och olika 
etiska dilemman inom socialt arbete. Vi har även praktiserat och arbetat som bistånds-
handläggare inom äldreomsorgen i Stockholms stad. I arbetet har vi själva mött anhöriga 
som vill ansöka om olika insatser för klienten. En av författarna har även arbetat som 
vårdbiträde i hemtjänst och på särskilda boenden med demensinriktning i Stockholms 
stad.  
 

2.2 Tidigare forskning 
Den sökmotor som vi framförallt har använt oss av är Social Services Abstract. Vi har 
både sökt svensk och internationell forskning. 
   Som sökord har vi använt oss av äldre, bistånd, demens, etik, handläggning, omsorg, 
socialt arbete, anhörig och klient i olika kombinationer, sammansättningar, böjningsfor-
mer och engelska översättningar. 
   Vi har även sökt på www.uppsatser.se för att se om det skrivits om vårt valda ämne 
tidigare. Den mest likartade uppsats vi funnit, är en c-uppsats, vilken berör biståndshand-
läggares tankar om behov av tvångsvårdslagstiftning för personer med demenssjukdom 
(Erlandsson & Nilsson, 2007). 
   Sammantaget har vi funnit att det tidigare inte har forskats så mycket kring bistånds-
handläggares vilja att ta emot ansökningar från anhöriga till personer med demenssjuk-
dom, vilket även stämmer överens med vad Janlöv (2006) kommer fram till. I avhand-
lingen konstaterar hon att tidigare forskning, gällande äldres inflytande på biståndsbe-
dömningsprocessen, har visat att de äldre ofta upplever bristande delaktighet i processen. 
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Samtidigt är forskningen kring anhörigas upplevelser av biståndsbedömningsprocessen 
både bristfällig och fåtalig. 
   Forskningen kring biståndshandläggarrollen i allmänhet är däremot mer omfångsrik. I 
en översikt av forskning om biståndshandläggarnas yrkesroll drar Norman och Schön 
(2005) följande slutsatser: 

 Mycket är okänt om biståndshandläggarna. Varierande titlar, kravprofiler och 
brist på officiell statistik gör att yrkeskåren är svåröversiktlig. 

 Yrkesrollens faktorer är överlag väl studerade var för sig men är sällan ställda i 
relation till varandra. 

 De minst belysta delarna av yrkesrollen är biståndshandläggarnas möte med de 
äldre samt biståndshandläggarnas roll som informationsbärare. Däremot är admi-
nistrativt arbete och regelverken, som omger yrket, väl beskrivna.  

 

2.3 Biståndshandläggarna  
Biståndshandläggarna, i den beställar-utförar-modell som råder i Stockholms stad, arbetar 
på en enskild enhet inom socialförvaltningen, frikopplad från de utförare som erbjuder 
äldreomsorg (Vabø, 2003). Modellen infördes i Stockholms stad i början 1990-talet och 
har därefter införts i större delen av landet (Norman & Schön, 2005). Blomberg (2004) 
framhåller en strävan efter ökad rättssäkerhet som en bidragande orsak till att modellen 
har införts i så stor utsträckning.  
   Modellen innebär att biståndshandläggaren tar emot ansökan och gör en utredning 
med en bedömning av den enskildes situation, samt fattar ett beslut om sökt insats. Om 
beslutet innebär ett bifall, skickas en beställning till utföraren. Utifrån beställningen an-
svarar utföraren för att ge den omvårdnad som biståndshandläggaren har bedömt som 
nödvändig (Westlund, 2001). 
   Att arbeta som biståndshandläggare innebär ofta att man ställs inför situationer som 
medför specifika krav på utbildning och yrkeskunnande. Socialstyrelsen har sammanställt 
allmänna råd för kraven på biståndshandläggare (Asplund, 2007). Skrivelsen innehåller 
dessutom nedanstående rekommendationer om förhållningssätt i yrkesrollen. 
  

Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden som avser 
äldre personer bör ha ett professionellt förhållningssätt för att kunna 
– sätta den äldre personens behov i fokus, 
– säkerställa den äldre personens delaktighet och inflytande, 
– uppmärksamma närståendes behov av stöd, 
– bemöta den äldre personen och dennes närstående i utsatta situationer och i kris, 
– hantera prioriteringar, motstridiga intressen och konflikter, 
– göra etiska överväganden och ställningstaganden, 
– ta emot och hantera synpunkter, klagomål och förslag, 
– reflektera över och kritiskt granska egna och andras ställningstaganden, 
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– bedöma när annan kompetens än den egna behövs, samt 
– vara saklig, opartisk, tydlig, nyanserad, empatisk, lyhörd och visa respekt. 

(Asplund, 2007, s. 5) 
 

2.3.1 Socialtjänstlagen 

Den svenska lagens utformning innebär att kommunerna är ansvariga för socialtjänsten i 
landet (Hellström Muhli, 2003). Rätten till bistånd regleras i Socialtjänstlagen och utgår 
ifrån individens behov. Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kap. 4 § 1 fungerar som grund 
för biståndshandläggarens beslut. 
 

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 och för sin livsföring i öv-
rigt. 
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall 
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.  

(SFS 2001:453, kap. 4 § 1) 
 
Socialtjänstlagen kap. 5 § 4 utgår ifrån självbestämmandeprincipen och den personliga 
integriteten. Kommunen ska ge den äldre rätt att självständigt fatta beslut om exempelvis 
boendeform. Vidare ska kommunen i enlighet med normaliseringsprincipen verka för att 
den äldre ska ges möjlighet till kvarboende i det egna hemmet om denne så önskar. (Nor-
ström & Thunved, 2008).   
 

Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo själv-
ständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemen-
skap med andra. 

(SFS 2001:453 kap. 5 § 4) 
 
Innehållet i Socialtjänstlagen har ändrats flera gånger under årens lopp. Den grundläg-
gande biståndsparagrafen är dock i stort sett oförändrad sedan 1980 års lag. (Swane, 
2003) 
 

2.3.2 Biståndshandläggaren och skapandet av en klient 

Biståndshandläggarna är ansvariga för myndighetsutövningen inom kommunernas äldre-
omsorg. Hellström Muhli (2003) menar att biståndshandläggarna, i egenskap av myndig-
hetsföreträdare, tillhör den grupp av tjänstemän vilka benämns som gräsrotsbyråkrater 
eftersom de har direktkontakt med klienterna. 
   Johansson (1997) framhåller att gräsrotsbyråkratens, eller i vårt fall biståndshandläg-
garens, första uppgift i kontakten med den sökande är att göra denne till en klient. Han 
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menar att detta är nödvändigt, då organisationen inte har möjlighet att tillgodose alla in-
dividuella önskemål, utan är konstruerad för att ge hjälp utefter vissa specifika behov, 
vilka redan är formulerade i olika typer av riktlinjer. 
   Å andra sidan kan det vara farligt att använda begreppet klient, då det försätter perso-
nen i en beroendeställning till organisationen (Hellström Muhli, 2003). 
 

2.3.3 Relationen mellan biståndshandläggare och klient 

Vi har inte haft för avsikt att teoretisera maktförhållandet mellan biståndshandläggare och 
klient. Det är emellertid värt att nämna att klienten ofta upplever sig vara i beroendeställ-
ning gentemot biståndshandläggaren i samband med behovsbedömningsprocessen. 
 

Att ha rollen som hjälpsökande innebär att vara utsatt oavsett vem man är som person. 
Den som behöver stöd eller hjälp befinner sig ofta i ett starkt beroendeförhållande till 
socialtjänsten. Definitionen av problemet, urval av tänkbara lösningar och vem som be-
slutar om insatsen är ofta en fråga om makt i relationen mellan socialtjänsten och den 
enskilde. Som professionell är det viktigt att vara medveten om att maktförhållandet är 
ojämnt mellan den som söker hjälp och den som har möjlighet att föreslå, bevilja eller 
avslå en ansökan. 

(Socialstyrelsen, 2008, s. 33) 
 

2.3.4 Dilemman i biståndshandläggarens yrkesutövning 

Norman och Schön (2005) skriver att det finns en konflikt för biståndshandläggaren vid 
konstruktionen av en klient. I biståndshandläggarens yrkesroll ingår att dels vara en re-
presentant för den byråkratiska och politiskt styrda organisationen och dels vara en med-
människa till den sökande. Detta dilemma kommer inte minst till uttryck då den sökande, 
i egenskap av klient, ges en underställd roll gentemot biståndshandläggaren (Hellström & 
Muhli, 2003). 
   Rent konkret kan vi se tecken av detta i mötet mellan biståndshandläggare och sökan-
de. I behovsbedömningssamtalet är det inte alltid den sökandes önskemål som formuleras 
till en ansökan. Tillsammans med den sökande är det biståndshandläggaren som formar 
en ansökan utifrån de specifika insatser som kommunens äldreomsorg erbjuder. (Norman 
& Schön, 2005)  
   Ytterligare en anledning till att ansökan formuleras av biståndshandläggaren i samför-
stånd med den sökande, är att det många gånger faller sig så, att den sökande inte vill an-
söka om så mycket hjälp som denne behöver. En anledning till detta kan vara, att klienten 
tidigare kanske inte behövt hjälp, utan klarat sig självständigt och därför kan ha svårt att 
acceptera det uppkomna hjälpberoendet. (Dunér & Nordström, 2005) 
   Följden av att ansökan formuleras i samråd mellan biståndshandläggare och sökande 
blir att biståndshandläggarna gör få avslag. Redan under mötet med klienten har ansökan 
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formulerats utefter de riktlinjer som biståndshandläggarna har att hålla sig till. (Dunér & 
Nordström, 2005) 
   Problemet för biståndshandläggaren blir att följa kommunens riktlinjer om vilken 
hjälp som ges, kontra de önskemål den sökande uttryckt och som biståndshandläggaren 
på ett medmänskligt plan vill tillgodose. 
   Johansson (2002) förklarar omsorgsarbetets dilemman som ett val mellan olika åtgär-
der som spelar mot varandra och där man som omsorgspersonal tvingas välja mellan des-
sa aldrig helt bra sätt att handla. 
   Biståndshandläggarens dilemman, gällande de principer de har att ta hänsyn till i 
handläggningsprocessen, kan delas upp i äkta dilemman och skendilemman. Äkta dilem-
man innebär att biståndshandläggaren måste göra ett val, där denne riskerar att antingen 
underlåta klientens rätt till en skälig levnadsnivå eller att kränka klientens rätt till självbe-
stämmande. (Dunér & Nordström, 2003)  
   Det äkta dilemmat rör relationen mellan biståndshandläggaren och den sökande. Bi-
ståndshandläggaren måste i detta fall hantera konflikten mellan den sökandes självbe-
stämmanderätt kontra vårt gemensamma ansvar för varandra (Nordström & Dunér, 
2003). I juridisk mening ska biståndshandläggaren verka för att den sökandes självbe-
stämmanderätt efterföljs vilket skulle innebära att en person, som inte önskar någon hjälp 
från äldreomsorgen, får fortsätta att leva självständigt trots att behov av hjälp föreligger 
(Dunér & Nordström, 2005).  
   Även skendilemman hanteras av biståndshandläggaren, men rör egentligen inte den-
ne. De rör snarare motsättningar mellan klienten och en tredje part, ofta angöriga. (Dunér 
& Nordström, 2003) 
 

2.3.5 Vems önskemål ska tillgodoses? 

Det är ofta anhöriga som genom påtryckningar får den enskilde att ansöka om hjälp från 
äldreomsorgen. Anhöriga deltar även ofta i de möten som sker mellan sökande och bi-
ståndshandläggare. I dessa möten kommunicerar anhöriga en bild av den sökande och 
dennes behov utifrån den anhöriges eget perspektiv. Dessa behov grundar sig bland annat 
på en oro, som exempelvis barn har för sina föräldrar, när de märker att föräldrarna inte 
klarar allt så bra som de tidigare gjort. Det kan också handla om anhörigas dåliga samvete 
som beror på att de inte räcker till för att hjälpa sina föräldrar med olika göromål. (Dunér 
& Nordström, 2005) 
   Biståndshandläggaren måste göra en övervägning av vems önskemål som ska tillgo-
doses. Socialstyrelsen betonar vikten av att klienten är delaktig och har inflytande över 
beslut rörande dennes liv (Asplund, 2007).   
   Enligt självbestämmandeprincipen, vilken vi tidigare berört, är det klientens önske-
mål som ska ligga till grund för ansökan, utredning och beslut om insats från äldreomsor-
gen.  
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   Detta måste dock ställas i relation till godhetsprincipen och skademinimeringsprinci-
pen enligt vilka biståndshandläggaren borde övertyga den sökande om att ansöka om 
hjälp för att minska risken för eventuella skador uppkomna till följd av att den sökande 
utför handlingar som denne inte längre är kapabel att utföra (Hermerén, 2000). Ytterliga-
re en dimension som anses spela in i bedömningen är det omsorgsmoraliska ansvar som 
biståndshandläggaren har för den äldre (Dunér & Nordström, 2003). 
   Samtidigt menar Dunér och Nordström (2003) att biståndshandläggaren måste sträva 
efter att både klienten och dennes anhöriga ska bli nöjda med det fattade biståndsbeslutet. 
   Samma författare har sammanfattat detta skendilemma i en senare bok där de konsta-
terar att biståndshandläggaren måste väga in såväl klientens som anhörigas önskemål i 
behovsbedömningen (Dunér & Nordström, 2005). 
   Även Janlöv (2006) har i sin avhandling berört klientens och dennes anhörigas upple-
velser av biståndshandläggningsprocessen. Avhandlingen visade bland annat att de äldre 
upplevde det som hemskt att behöva ta emot hemhjälp och att de kände sig sårbara efter-
som de upplevde sig vara utlämnade åt biståndshandläggarens välvilja. Vidare framkom 
det att de äldre inte upplevde att de kunde få den hjälp de ville ha utan var tvungna att 
acceptera den hjälp som erbjöds. Deras delaktighet i bedömningen begränsades ibland på 
grund av nedsatt psykiskt allmäntillstånd. De anhöriga i studien kände sig överlag förbi-
sedda och maktlösa i mötet med biståndshandläggaren och visade sig därutöver vara rela-
tivt okunniga om hur biståndsbedömningsprocessen går till.  
Studien visade dessutom att det verkar finnas behov av att inkludera hjälpgivande anhöri-
ga i biståndsbedömningen. Biståndshandläggarna i studien visade sig känna sig tvungna 
att begränsa de anhörigas inflytande i processen. Orsaken till detta stod att finna i att bi-
ståndshandläggarna upplevde att faktorer och intressenter som Socialtjänstlagen, riktlin-
jer, äldreomsorgsförvaltningen, hemtjänstenheter etc. utgjorde ett yttre tryck på dem i de-
ras tjänsteutövning. Utöver detta präglades biståndshandläggarna i stor utsträckning av 
personliga värderingar och erfarenheter, som avgjorde hur stort inflytande på biståndsbe-
dömningsprocessen, de lät de anhöriga få. (Janlöv, 2006) 
 

2.4 Behov 
Begreppet behov är centralt i biståndsbedömarens yrkesutövning. Beslut motiveras, enligt 
vår erfarenhet, ofta med formuleringar av typen: ”… sökanden är i behov av insatserna 
för att upprätthålla en skälig levnadsnivå”. Det är överlag den enskildes behov som står i 
fokus vid bedömningen av vilka omsorgsinsatser som denne har rätt att tillgodogöra sig. 
Behovsbegreppet är emellertid inte helt okomplicerat. Den enskilde kan mycket väl ha en 
annan syn på vilka behov denne har jämfört med vad andra anser.  
   Socialtjänstlagen ger ingen tydlig definition av vad som avses med de behov som la-
gen syftar till att uppfylla. Biståndsbeslut inom äldreomsorgen motiveras vanligtvis med 
Socialtjänstlagen (SFS 2001: 453) kap. 4 § 1. Paragrafen garanterar rätten till bistånd för 
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försörjning och livsföring i övrigt om den sökande ej kan tillgodose sina behov eller få 
dem tillgodosedda på annat sätt.   
 Behovet står alltså i centrum för biståndshandläggaren när denne ska avgöra huruvida 
klienten har rätt till bistånd eller inte. 
   Thorslund och Larsson (2002) beskriver Bradshaws definitioner av behovsbegreppet. 
Normativa behov fastslår den önskvärda standarden. Upplevda behov åsyftar till indivi-
dens egna önskemål. Uttryckta behov är de insatser som verkligen efterfrågas. Kompara-
tiva behov är de behov som man objektivt kan anta existerar genom att jämföra två lik-
värdiga enheter (individer, kommuner etc.). 
   Det är inte ovanligt att de uttryckta behoven framkommer efter påtryckningar från en 
anhörig till klienten (Nordström & Dunér, 2003). 
   Biståndshandläggarens yrkesutövning kompliceras ofta av att det inte enbart är klien-
tens åsikt om vilka behov denne har, som framkommer i samband med utredningen. 
Ibland anser sig klienten klara sig bra på egen hand medan dennes anhörige, ofta välme-
nande, ålägger klienten behov som denne inte ger uttryck för. Biståndshandläggaren har 
dock ofta god hjälp av anhöriga i samband med bedömningsförfarandet. Den anhörige 
har ofta sett förändringar hos klienten som biståndshandläggaren inte har haft möjlighet 
att ta del av. Ställd inför sin anhöriges vittnesmål är det ibland svårt för klienten att stå 
emot påståenden om de egna behoven. Det är således upp till biståndsbedömaren själv att 
ta ställning till om den anhöriges utsaga är trovärdig. (Dunér & Nordström, 2003) 
   Anledningen till att klienten inte själv vill ansöka kan exempelvis vara att denne i så 
stor utsträckning som möjligt vill klara sig själv och vara oberoende, oavsett omsorgsbe-
hov (Dunér & Nordström, 2009). 
   Det kan emellertid även grunda sig i att klienten och dennes anhöriga har olika syn på 
klientens behov, eller bero på att den enskilde inte är kapabel att själv bedöma omsorgs-
behovet (Dunér & Nordström, 2003).  
   Även Torslund och Larsson (2002) påpekar att äldre kan komma att få sina behov av 
omsorg och boendeform definierade av exempelvis anhöriga. 
 

2.5 Klientens självbestämmande 
Självbestämmandeprincipen och valfrihet gällande de insatser som ska utföras har varit 
centrala begrepp inom äldreomsorgen (Thorslund, 2000).  
   Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och självbestämmande, vilket ska vara ett 
fundament i handläggning av ärenden inom socialtjänsten (Norström & Thunved, 2008).  
   Grunden för detta finner man i Socialtjänstlagens portalparagraf. 
 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och in-
tegritet. 

(SFS 2001:453, kap. 1 §1, st 3) 
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Den enskildes självbestämmanderätt, frivillighet och valfrihet stärks ytterligare i Social-
tjänstlagens (SFS 2001:453) kap. 3 §1, st 1: 
 

Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans 
med honom eller henne (…) 

 
Rätten till självbestämmande är alltså fundamental inom all social omsorg i Sverige. Att 
vara verksam inom social omsorg innebär emellertid att man ibland arbetar med klienter, 
vars livssituation och behov är av sådan art, att de är i behov av insatser som inskränker 
självbestämmandeprincipen.      
   Principen innebär att varje individ har rätt att bestämma över sitt eget liv, under förut-
sättning att det inte drabbar andras självbestämmande (Hermerén, 2000). 
   Självbestämmandet kan dock komma att inskränkas om individen utgör en fara för sig 
själv eller har nedsatt beslutskapacitet (Blennberger, 2005). I dessa fall får Socialstyrel-
sen enligt Socialtjänstförordningen (SFS 2001:937) 8 kap. 1 § föreskriva om insatser 
inom äldreomsorgen för personlig hälsa eller säkerhet samt skydd för den enskildes liv. 
   Ett exempel på inskränkt självbestämmande är de fall då presumerat samtycke an-
vänds i syfte att minimera risken att personer med demenssjukdom skadar sig själva. 
   I en skrivelse från Socialstyrelsen (1997) gällande individuella larm för personer med 
demenssjukdom beskrivs presumerat samtycke. Presumerat samtycke innebär att man 
antar att den enskilde skulle ha lämnat samtycke till insatsen om denne varit kapabel att 
sätta sig in i situationen. Presumerat samtycke får inte förutsättas om det inte bedöms fö-
religga risk för att den enskilde riskerar sitt eget liv eller hälsa utan åtgärden.  
   Klientens självbestämmande har visat sig vara centralt i biståndshandläggarnas yr-
kesutövning. Flera studier i ämnet visar på liknande resultat. Biståndshandläggarna tycker 
att utredningen, bedömningen och beslutet blir lättare och mer rättssäkert om de med sä-
kerhet kan få klarhet i vad som är klientens vilja i sammanhanget.     
   Enligt en studie genomförd av Nordström och Dunér (2003) framhåller biståndshand-
läggarna klientens vilja och uttryckta önskemål som det mest betydelsefulla i en utred-
ning om bistånd. 
   Liknande utfall påvisades i en undersökning gjord av Socialstyrelsen där man bland 
annat undersöker biståndshandläggarnas attityder. Undersökningen visade att en majoritet 
av biståndshandläggarna framhåller klientens vilja som det viktigaste i utredningen. (Lin-
delöf & Rönnbäck, 1997) 
   I en studie, där man intervjuat biståndshandläggare i Ängelholms kommun, framkom 
att biståndshandläggarna anser att det är den enskildes vilja som ska stå i fokus. Om det, 
exempelvis, är makan/maken som ansöker för den enskildes räkning skall detta framgå 
tydligt i utredningen. (Holmström & Sauhula, 2004) 
   Ovan nämnda undersökningar visar dessutom, direkt eller indirekt, att det inte alltid 
är den enskilde som står för ansökan. Detta har även påvisats i andra undersökningar. 
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   En rikstäckande undersökning av akter inom äldreomsorgen visade att 14 % av an-
sökningarna hade gjorts av någon anhörig, 1 % av ansökningarna hade gjorts av en god 
man och i 16 % av ansökningarna framgick inte vem som stod bakom ansökan (Social-
styrelsen, 2001). 
   I sammanhanget är det dock nämnvärt att beslutet som fattas inte får strida mot klien-
tens egen vilja.  
   Dunér och Nordström (2005) sammanfattar biståndshandläggarnas möjligheter att 
fatta beslut mot den enskildes vilja med att konstatera att de inte existerar. Biståndhand-
läggarna är tvungna att kunna hänvisa till någon form av viljeyttring från den enskilde 
som kan tolkas som en ansökan.   
   Internationellt har även forskare från USA studerat rättskapacitet och självbestäm-
mande hos äldre med demenssjukdom.  
   Black och Osman (2005) beskriver de etiska dilemman som Case Managers ställs 
inför när de arbetar med beslutsfattande gällande personer med demenssjukdom. De kon-
staterar att individens oberoende betraktas som ett självändamål i västvärlden. De menar 
att case managers bör arbeta efter devisen att de i första hand ska frigöra klientens egna 
resurser och ge denne stöd i tillräcklig utsträckning för att denne ska klara sin vardag 
självständigt i så stor utsträckning som möjligt. Case managers måste emellertid ta hän-
syn till klientens eventuella tendenser att riskera den egna hälsan på grund av bristande 
mathållning, hygien och medicinering. Case managers måste dessutom bedöma huruvida 
det föreligger risk för att klienten utnyttjas av människor i sin omgivning. Strävan efter 
att göra minsta möjliga skada framhålls tillsammans med självbestämmande/oberoende 
som de grundpelare case managers bör arbeta efter. Det är också häri som det främsta 
etiska dilemmat återfinns. När är skadan, som följer av inskränkt självbestämmande, att 
föredra framför de risker som eventuellt följer med bibehållet självbestämmande hos en 
klient med begränsad rättskapacitet? (Black & Osman, 2005) 
   Case manager har översatts till samordnare på svenska, bland annat i en nyskriven 
artikel i tidningen Socionomen. En case managers/samordnares arbetsuppgifter innefattar 
exempelvis att guida och stödja klienter i samband med deras kontakter med olika myn-
digheter, planera mål och stödinsatser tillsammans med klienten och samordna möten 
mellan privata och professionella nätverk. (Askerstam & Forslund, 2009) 
 

2.6 Företrädare vid nedsatt beslutsförmåga 
I Socialtjänstlagen saknas text som tydligt reglerar vem som får företräda klienten då 
denne uppenbart saknar förmåga att själv framföra önskemål om önskad social tjänst (So-
cialstyrelsen, 2006). En tydlig reglering återfinns dock i Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) 8 §: 
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Insatser enligt denna lag skall ges den enskilde om han begär det. Om den enskilde är 
under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan 
vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för honom. 

 
Socialtjänstlagens krav på självbestämmande för den enskilde klienten innebär, som vi 
nämnt, problem i frågor som rör personer med nedsatt beslutsförmåga. Nedsatt besluts-
förmåga kan uppstå hos personer på grund av en försämring av de kognitiva funktionerna 
till följd av exempelvis en demenssjukdom (SOU, 2004:112). 
   I en skrivelse till regeringen uppmärksammar Socialstyrelsen (2006) vissa problem, 
som finns kring den självbestämmanderätt, som klienten har enligt Socialtjänstlagen. 
Skrivelsen belyser de problem som finns i exempelvis frågan om den enskildes rätt att 
efterge sekretessen. Vidare uppmärksammar Socialstyrelsen vissa oklarheter som finns 
kring företrädarskap för personer med nedsatt beslutsförmåga: 
 

– oklart hur personalen ska hantera situationen när nära anhöriga vill ansöka om insat-
ser för någon som inte kan göra det själv, 
– oklart om nära anhöriga ska kunna få ta del av sekretessbelagda uppgifter som rör 
den enskilde respektive kunna samtycka till att sekretessen efterges,  
– oklart hur personalen ska hantera situationen när det tar lång tid att få en god man ut-
sedd, 
– oklart hur långt behörigheten för en god man sträcker sig i fråga om den enskildes 
personliga angelägenheter som t.ex. att ansöka om en plats i särskilt boende, samt 
– oklart om den gode mannen ska kunna få ta del av sekretessbelagda uppgifter som rör 
den enskilde respektive kunna samtycka till att sekretessen efterges.  

(Socialstyrelsen, 2006, s. 16) 
 

2.6.1 God man och förvaltare 

Det vi hittills berört är olika typer av dilemman som biståndshandläggaren måste hantera 
när det exempelvis finns olika önskemål från sökande och anhöriga eller när den sökande 
inte vill acceptera det behov av hjälpinsatser som uppkommit. Men vad händer när den 
sökande har en demensdiagnos? Vem ska biståndshandläggaren då lyssna till? Har en 
person som drabbats av en demenssjukdom kvar sin rättshandlingsförmåga? 
   Biståndshandläggarna är i praktiken tvungna att ha ett rättsutlåtande som stöd om den 
enskilde själv inte uppger att denne överlämnar ansökningsförfarandet åt någon annan. 
   Bestämmelserna regleras i Föräldrabalken (SFS 1949:381) 11 kap. 4 §.  
 

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknan-
de förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja 
för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom 
eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken god-
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manskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes 
mening inhämtas. 

 
När biståndshandläggarna finner det nödvändigt att det, i enligt Föräldrabalkens bestäm-
melser, förordnas en god man eller förvaltare för en klient skall denne enligt Socialtjänst-
förordningen (SFS 2001:937) 5 kap. 3 § anmäla detta till överförmyndarnämnden där en 
god man eller förvaltare kan utses. 
   Enligt Föräldrabalken 11 kap. 15 § kan ansökan om förordnande av god man eller 
förvaltare göras av klienten själv, dennes sambo, närmaste släktingar eller av överför-
myndarnämnden (Socialstyrelsen, 2008). 
   Godmanskap och förvaltarskap delas upp i tre olika områden; sörja för person, förval-
ta egendom och bevaka rätt. Vanligen förordnas god man eller förvaltare för alla tre om-
råden, men det går även att förordna enbart en eller två områden. Demenssjukdom är en 
av många omständigheter som kan leda fram till förordnande av god man eller förvaltare. 
(Dahlstedt & Björnefeldt-Rex, 2007) 
    För att förordna god man eller förvaltare utan huvudmannens samtycke krävs att det 
finns ett läkarutlåtande som styrker att denne saknar förmåga att sörja för sin person, för-
valta sin egendom och/eller bevaka sin rätt (Sehlin, 2003).  
   En avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap är att förvaltarskapet, 
till skillnad från godmanskapet, inte ställer krav på huvudmannens samtycke. Detta inne-
bär att förvaltaren bland annat kan ingå rättshandlingar utan huvudmannens samtycke. 
(Sehlin, 2003) 
   Godmanskap innebär alltså att huvudmannen har kvar sin rättshandlingsförmåga och 
att de rättshandlingar som ingås av den gode mannen inte är bindande för huvudmannen 
utan dennes samtycke. Det finns dock ett undantag då samtycke inte behöver inhämtas 
från huvudmannen. Detta sker då huvudmannens tillstånd förhindrar denne från att ge sitt 
samtycke. (Socialstyrelsen, 2008) 
   Förvaltarskap innebär en inskränkning av huvudmannens självbestämmande och får 
inte förordnas om godmanskap eller någon annan form av hjälp bedöms vara tillräckligt 
för huvudmannen. (Holmberg, 1996) 
   Inskränkningen av huvudmannens självbestämmande inom ramen för förvaltarskapets 
uppdrag innebär att huvudmannen helt förlorar sin rättshandlingsförmåga (Stockholms 
stads överförmyndarnämnd, 2008). 
 

2.6.2 Fullmakt 

Den som söker hjälp av äldreomsorgen har rätt att anlita ett ombud som för dennes talan. 
Ombudet ska i så fall få en fullmakt av den som söker hjälpen. (Stockholms stads äldre-
förvaltning, 2009) 
   Även Förvaltningslagen ställer krav på att ett ombud innehar fullmakt att företräda 
den enskilde. Lagen innehåller dock inga föreskrifter på hur fullmakten ska upprättas. För 



 20

vägledning kan socialtjänsten ta hjälp av bestämmelserna om utformningen av fullmakt 
enligt 49 § Förvaltningsprocesslagen. Enligt dessa bestämmelser kan fullmakten antingen 
vara muntligt eller skriftligt utformad. En muntlig fullmakt skall upprättas då klienten är i 
kontakt med biståndshandläggaren som då ska dokumentera att fullmakt upprättats. (So-
cialstyrelsen, 2008) 
 

2.7 Demens 

 

2.7.1 Demenssjukdomar 

Andelen personer med någon form av demenssjukdom ökar stadigt bland äldreomsorgens 
klienter, och utgör den största gruppen bland de personer som bor på någon typ av sär-
skilt boende (Thorslund, 2000). Andelen med demenssjukdom i gruppen 85-åringar är 
cirka 30 procent (Larsson & Rundgren, 2003).  
   Demenssjukdom innebär en gradvis försämring av de kognitiva funktionerna vilket 
successivt påverkar det dagliga livet och förmågan att klara sig självständigt.  
   Det finns flera olika sorter av demenssjukdomar, vilka vanligtvis delas in i primärde-
generativa demenssjukdomar, vaskulära demenssjukdomar och sekundära demenssjuk-
domar (Larsson & Rundgren, 2003). Bland de primärdegenerativa demenssjukdomarna 
hittar vi bland annat Alzheimers sjukdom. Denna sjukdom leder till minnesproblematik, 
desorientering och en försämring av såväl den språkliga kommunikationen som det logis-
ka tänkandet och det praktiska handlandet (Beck-Friis, 2000). 
   Vaskulära demenssjukdomar uppkommer till följd av att hjärnans blodtillförsel rub-
bas, exempelvis vid en propp. De vaskulära demenssjukdomarna delas in i olika typer 
beroende av vilken del i hjärnan som drabbats. Till skillnad från Alzheimers sjukdom, 
som innebär en oavbruten försämring av de intellektuella funktionerna, försämras dessa 
stegvis hos personer med vaskulär demens, ofta på grund av nya infarkter. I övrigt finns 
likheter då även personer med vaskulär demenssjukdom ofta drabbas av personlighetsför-
ändring samt försämring av problemlösningsförmåga och minnesfunktioner. (Beck-Friis, 
2000; Larsson & Rundgren, 2003) 
   Den tredje typen, sekundära demenssjukdomar, beror på hjärnskador uppkomna till 
följd av andra faktorer och sjukdomar, såsom alkoholskador, brist på vitamin B12 eller 
AIDS (Larsson & Rundgren, 2003). 
 

2.7.2 Utredning och diagnos 

Det är viktigt att utreda och ställa en diagnos vid demenssjukdom. Klarar inte vårdcentra-
len detta finns det minnesmottagningar med specialister som utför demensutredningar på 
exempelvis psykogeriatriska kliniker, neurologiska kliniker och inom äldrepsykiatrin. 



 21

Vikten av utredning grundar sig bland annat i att det finns andra tillstånd som kan likna 
demenssjukdom, tillstånd som kan vara botbara. En annan anledning till att det är viktigt 
att få en demensdiagnos gäller möjligheten att planera för framtiden. (Beck-Friis, 2000)   
   Det är emellertid inte alltid är så lätt att upptäcka en demenssjukdom, då symptomen 
ofta kan förväxlas med kroppsliga besvär såsom yrsel och nedstämdhet. När man miss-
tänker att det finns andra orsaker än dessa kroppsliga besvär inleds en utredning. Utred-
ningen inleds med anamnesupptagning där både patienten och dennes anhöriga får berätta 
om hur symptomen först visade sig och annat som är viktigt ur sjukdomshistorien. Det är 
även viktigt att efterhöra om det finns demenssjukdomar i släkten samt om patienten lider 
av andra sjukdomar. (Beck-Friis, 2000) 
   När anamnesen är fastställd tas prover för att utesluta sjukdomar med demensliknan-
de symptom. Dessa två steg, anamnes- och provtagning, ingår i alla demensutredningar 
liksom ett så kallat Mini Mental Test (MMT) vilket används för att mäta kognitiva funk-
tioner. Man kan sedan göra ett nytt test vid ett senare tillfälle och på så sätt följa utveck-
lingsförloppet. (Larsson & Rundgren, 2003) 
 

2.7.3 Pseudodemens 

Urinvägsinfektion (UVI) är den vanligaste infektionen som drabbar äldre och enligt en 
undersökning beror 2/3 av infektionerna som drabbar personer 70 år och äldre på UVI. 
Infektionen behandlas vanligen med antibiotika under en period av cirka en vecka för 
äldre kvinnor och upp till 10-14 dagar för äldre män. (Larsson & Rundgren, 2003) 
   Ett vanligt symptom hos äldre som drabbas av urinvägsinfektion är förvirring till följd 
av att samspelet mellan hjärnan och kroppen rubbas. När personer som tillfälligt befunnit 
sig i ett förvirringstillstånd, i efterhand berättar om sina upplevelser, framkommer speci-
fika symptombeskrivningar. Dessa kan förväxlas med symptomen hos personer med en 
begynnande demenssjukdom. (Fahlander, Karlsson & Vikström, 2009) 
   Ytterligare exempel på komplikationer som kan förväxlas med demenssymptom är 
depression, social isolering, fysiska trauman som hos äldre kan medföra symptom vilka 
kan likna demens. (Fahlander, Karlsson & Vikström, 2009; Larsson & Rundgren, 2003) 
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3 TEORETISKA PERSPEKTIV 

I vår översikt av tidigare forskning framgår att dilemman är en del av biståndshandlägga-
rens vardag. Biståndshandläggaren kommer, ofrånkomligen, att ställas inför situationer 
som ställer krav på medvetenhet om etik och etiska dilemman (Lindelöf & Rönnbäck, 
2007). Pettersson (2000) menar att biståndshandläggaren därutöver, i sin yrkesutövning, 
behöver stöd från lagar och riktlinjer baserade på en etisk medvetenhet. 
 Valet av etik som teoretiskt perspektiv har sin grund i uppsatsens syfte. Klientkontak-
ten är central för vår uppsats i och med att samtliga vinjetter illustrerar ett möte mellan 
biståndshandläggare, klient och anhörig. Petterson (2000) nämner klientkontakten som ett 
av de tillfällen där biståndshandläggaren ställs inför situationer som kräver en medveten-
het om etik.  
 Vi har valt att använda två etiska perspektiv. Det ena är teleologisk etik, vilket ibland 
kallas konsekvensetik. Det andra perspektivet är deontologisk etik, vilket ibland kallas 
pliktetik eller regeletik.  
 

3.1 Teleologisk etik 
Enligt teleologisk etik bedöms en handling efter sina förmodade eller faktiska konse-
kvenser (Blennberger, 2005). 
   Eftersom vår uppsats inte ger några svar på vilka konsekvenser som följer av bi-
ståndshandläggarnas agerande kommer vi att fokusera på de förmodade konsekvenserna 
av deras beslut. 
   Teleologisk etisk beslutsmetod innebär att en handling väljs utifrån dess mest troliga 
konsekvenser baserat på den information som fanns att tillgå vid beslutstillfället. En 
handling är alltså rätt om man tror att den ger de bästa möjliga konsekvenserna utifrån de 
förutsättningar som givits. Vid användande av metoden ställs man inför två val: ”vilka 
personer ska vi ta (störst) hänsyn till när vi värderar konsekvenserna?” och ”Vad avser vi 
med goda konsekvenser?” (Blennberger, 2005, s. 61) 
 

3.2 Deontologisk etik 
Handlingar baserade på deontologisk etik härrör till regler, principer och normer istället 
för att, som i fallet med teleologisk etik, baseras på de konsekvenser som följer av hand-
lingen. Handlingens riktighet bedöms alltså utifrån huruvida den stämmer överens med 
rådande regler, principer och normer. (Blennberger, 2005) 
   De principer vi valt att fokusera på i vår uppsats är självbestämmandeprincipen och 
skademinimeringsprincipen. Detta eftersom vi anser att det är dessa två som är centrala 
för biståndshandläggarens agerande i den situation vår studie handlar om vilket bekräftas 
av tidigare forskning vi tagit del av (Dunér & Nordström, 2003; Hermerén, 2000; Nord-
ström & Dunér, 2003). 
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4 METOD 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur biståndshandläggare generellt hanterar en viss 
situation i klientrelationen. Eftersom vi var intresserade av att studera biståndshandlägga-
res benägenhet att ta emot en ansökan från anhöriga eller inte valde vi att använda en 
kvantitativ metod vilket är lämpligt för att mäta respondenternas benägenhet att agera på 
det ena eller andra sättet (Elofsson, 2005). Som datainsamlingsmetod valde vi att göra en 
enkätundersökning eftersom detta ger möjlighet till ett förhållandevis stort urval (Ejlerts-
son, 2005). Vi behövde ett relativt stort urval då vår avsikt var att kunna påvisa huruvida 
det hos biståndshandläggarna råder samsyn i hur de hanterar en viss situation. Enkätun-
dersökningen genomfördes i form av en vinjettstudie. 
  

4.1 Vinjettmetod 
En vinjettstudie innehåller korta fallbeskrivningar, vinjetter, vilka gestaltar personer, situ-
ationer eller skeenden. För att göra det möjligt för respondenten att bedöma hur denne 
skulle gå till väga i en specifik situation är det viktigt att vinjetterna har trovärdiga och 
verklighetsförankrade karakteristika. (Jergeby, 1999) 
   Ulla Jergeby (1999) anger fyra grundkriterier som gäller för vinjetter oavsett ämne 
och målgrupp: 

• Den ska vara lätt att följa och förstå. 
• Den ska vara logisk. 
• Den ska vara trovärdig. 
• Den ska inte vara så komplex att respondenten tappar tråden 

För att försäkra oss om att vi levde upp till dessa kriterier testade vi vinjetterna på tre er-
farna biståndshandläggare innan vi delade ut enkäten till stadsdelarna. Dessutom har vi, i 
de fall det varit möjligt, efterfrågat kommentarer från respondenterna eller den vi haft 
kontakt med när vi samlat in enkäterna. Vi fick då genomgående positiva svar och be-
kräftelse på att vinjetterna beskrev en situation som de kände igen sig i. 
   Vinjettmetoden har i Sverige främst använts i studier som riktar sig till specifika yr-
kesgrupper, däribland verksamma inom socialt arbete. Valet av respondentgrupp beror på 
vad det är man vill undersöka. Rör det sig om en undersökning som syftar till att kartläg-
ga attityder, status etc. väljer man ofta att tillfråga ett representativt urval av medborgare. 
  Om undersökningen syftar till att söka förståelse för och få insikt i en verksamhet 
väljs vanligtvis respondenter som är verksamma inom området.(Jergeby, 1999) 
   Detta innebär, i och med att vår studie handlar om att undersöka förekomsten eller 
frånvaron av samsyn bland biståndshandläggare gällande ansökningar som görs av en 
anhörig till klienten, att vi valt att använda oss av biståndshandläggare som respondenter. 
   En viktig del i analysen av resultatet av en vinjettundersökning är de karakteristika 
som används i vinjetten och efterfrågas hos respondenten (Jergeby,1999). 
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   Respondenternas karakteristika i vår studie var följande: 

 Ålder 

 Arbetsplats (stadsdel) 

 Utbildning 

 Antal år i yrket 

 Andra erfarenheter av arbete inom äldreomsorgen 

 Delegering (huruvida de har rätt att själva fatta beslut om ärenden gällande sär-
skilt boende eller om beslutet fattas i boråd/ärendedragning) 

Utöver detta innehöll enkäten avslutande frågor vilka gav oss ytterligare karakteristika: 

 Riktlinjer (gällande denna typ av ärende) 

 Handledning (förekomst och frekvens av) 

 Biståndshandläggarnas erfarenhet av och syn på att anhöriga ansöker 
 Eftersom studien syftar till att undersöka om biståndshandläggarna tar emot ansök-
ningarna har vi inte fokuserat på att analysera eller redovisa vilka karakteristika i vinjet-
terna som kan tänkas ligga till grund för deras svar. Vinjetterna konstruerades dock på så 
sätt att grad av minnesproblematik, diagnos, sjukdomsinsikt, förekomst av andra sjukdo-
mar, tendens att riskera den egna hälsan, viljeyttringar, relation till den anhörige samt kön 
varierar hos den fiktiva klienten. Gemensamt för vinjetterna är klientens etnicitet (svens-
ka namn) samt att den anhörige i samtliga fall är kvinnor. Vi är medvetna om att detta 
innebär en schablonbild av den genomsnittlige klienten inom socialtjänstens äldreomsorg. 
Anledningen till att vi ändå gjorde på detta sätt var att vi ville göra en tydlig avgränsning 
av vad vi undersökte och att vi ansåg variationer på dessa karakteristika utgöra en till-
räcklig grund för en studie i sig. 
 

4.2 Enkäten 
Vi konstruerade fyra vinjetter där vi beskrev fyra olika scenarion med personer med min-
nesproblematik. Beskrivningarna baserades på de erfarenheter vi införskaffat i tidigare 
arbete som biståndshandläggare samt vårdbiträde inom äldreomsorgen. Detta komplette-
rades med relevanta karakteristika för att beskriva olika typer av minnesproblematik på 
ett trovärdigt sätt. Varje vinjett efterföljdes av två följdfrågor där respondenterna ombads 
ta ställning till huruvida de, enligt gällande rutiner/riktlinjer, skulle ta emot en ansökan av 
den anhörige. Dessutom frågade vi om förfarandet överensstämde med deras egen syn på 
hur situationen bör hanteras. Följdfrågor i en vinjettstudie syftar till att skapa möjligheter 
att kombinera variabler och därmed påvisa kausala samband (Jergeby, 1999). 
   Gemensamt för de fyra vinjetterna var att de gestaltade personer som inte själva ut-
tryckte önskemål om att ansöka om särskilt boende. Istället var det anhöriga till klienten 
som ville ansöka för dennes räkning. Vinjetterna skiljde sig bland annat åt genom att vi 
varierade graden och typen av minnesproblematik och de konsekvenser som följde därav. 
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   Vi valde bort variabeln kön eftersom yrkesgruppen är så kvinnodominerad. Enligt 
statistik för Stockholms stad publicerad 2008-12-31 utgjorde män endast 6 % av de vård- 
och biståndsbedömare som då var anställda av kommunen (Stadsledningskontoret, 2008). 
   Vi kontaktade enhetscheferna för äldreomsorgens beställarenheter i respektive stads-
del per e-post. I brevet presenterade vi oss själva och vår studie samt frågade om de kun-
de tänka sig att vara oss behjälpliga. Initialt hade vi för avsikt att vara närvarande när en-
käterna besvarades. Tanken med det var att kunna besvara eventuella frågor samt att vi på 
så sätt skulle vara säkra på att enkäterna besvarades utan att respondenterna diskuterade 
vinjetterna sinsemellan. Det visade sig emellertid vara omöjligt att boka in möten med 
fler än någon enstaka biståndshandläggare åt gången. Vi valde därför att låta enhetsche-
ferna eller den biståndshandläggare som fungerade som vår kontaktperson i respektive 
stadsdel distribuera och samla in enkäterna åt oss. När vi lämnade enkäterna poängterade 
vi vårt önskemål om att biståndshandläggarna skulle besvara enkäten utan att diskutera 
vinjetterna i förväg. I en av stadsdelarna fick vi möjlighet att presentera enkäten inför ar-
betsgruppen i samband med ett möte för att sedan hämta de besvarade enkäterna ett par 
dagar senare. I en annan stadsdel hade tillräckligt många biståndshandläggare möjlighet 
att besvara enkäten vid samma tillfälle och eftersom vi redan hade bokat möte med dem 
höll vi oss i detta fall till den ursprungliga planen. 
   Enkäten har till större delen fasta svarsalternativ. Till vinjetternas två följdfrågor har 
vi använt oss av frågor med fyra svarsalternativ (”Ja”, ”Ja, troligtvis”, ”Nej, troligtvis 
inte”, ”Nej” respektive ”Ja”, ”Ja, till viss del”, ”Nej, troligtvis inte”, ”Nej”). Responden-
terna har även givits möjlighet att motivera sina svar till enkäten. I de fall de har valt att 
göra det har vi sorterat svaren i nyckelord (”fullmakt”, ”Ej insikt” etc.) för att kunna se 
om det är några motiveringar som återkommer oftare än andra. De inledande och avslu-
tande frågorna i enkäten innefattar både ja/nej-frågor och frågor med fyra svarsalternativ. 
Det fanns även med öppna frågor i de inledande och avslutande frågorna och även dessa 
delades in i nyckelord. Fyra frågor besvarades numeriskt. Dessa rörde respondenternas 
ålder, erfarenhet som biståndshandläggare, erfarenhet av äldreomsorg i övrigt samt hur 
ofta de har handledning.  
 

4.3 Urval och bortfall 
De stadsdelar som deltagit i studien är sammanlagt sju stycken till antalet. Två andra 
stadsdelar tackade nej till att delta och ytterligare en valdes bort eftersom vi använde oss 
av biståndshandläggare därifrån när vi testade enkäten.  
   I och med att dessa sju stadsdelar var villiga att besvara enkäten valde vi att inte kon-
takta fler eftersom vi gjorde bedömningen att vi skulle uppnå vår målsättning om att få 
femtio enkäter besvarade. Urvalet skedde därmed främst genom självsanering då två 
stadsdelar tackade nej och de sju som deltog tillsammans bedömdes generera tillräckligt 
många biståndshandläggare för vår studie. Därmed bedömde vi att vi inte behövde kon-
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takta ytterligare stadsdelar. De stadsdelar som deltog i studien skiljde sig åt inbördes gäl-
lande storlek, socioekonomisk status, demografi etc. 
   Sammanlagt delades 108 enkäter ut. Utav dessa besvarades 58 stycken. Antalet utde-
lade och besvarade enkäter fördelade sig per stadsdel enligt följande 

 Stadsdel 1: 5 utdelade enkäter varav 5 besvarades. 

 Stadsdel 2: 14 utdelade enkäter varav 6 besvarades. 

 Stadsdel 3: 24 utdelade enkäter varav 9 besvarades. 

 Stadsdel 4: 17 utdelade enkäter varav 9 besvarades. 

 Stadsdel 5: 24 utdelade enkäter varav 16 besvarades. 

 Stadsdel 6: 6 utdelade enkäter varav 4 besvarades. 

 Stadsdel 7: 18 utdelade enkäter varav 9 besvarades. 
   Detta ger oss svar från sammanlagt 58 av de cirka 240 biståndshandläggare som en-
ligt Katarina Grahn på Äldreförvaltningens Bedömningskansli var verksamma inom 
Stockholms stads äldreomsorg i april 2009 (personlig kommunikation, 30 april 2009). 
   I samtliga stadsdelar utom en har det skett ett externt bortfall. I de besvarade enkäter-
na finns även ett litet internt bortfall. Eftersom det oftast rör sig om något enstaka internt 
bortfall har vi inte berört det eftersom det inte leder till någon nämnvärd skillnad. Där-
emot var det interna bortfallet av betydande grad på fråga 22 (”Har ni riktlinjer på er ar-
betsplats gällande hanteringen av ansökningar som görs av någon annan än klienten?”) 
antagligen till följd av att frågan saknade ett ”vet ej”- alternativ till svar.  
   För att hantera det externa bortfallet skulle vi behöva känna till vilka det är som inte 
har besvarat enkäten och varför (Olsson & Sörensen, 2001). I och med att vi inte har haft 
möjlighet till detta kommer vi inte att beröra detta närmare. 
 

4.4 Bearbetning av resultat 
Enkätsvaren har matats in i och bearbetats med hjälp av SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences).  
   Vi har i resultatet inledningsvis använt oss av beskrivande statistik som redovis-
ningsmetod och därefter redovisat statistik över de samband som vi har funnit relevanta 
och trovärdiga. Genom denna typ av sambandsanalys har vi sökt påvisa några variablers 
påverkan på respondenternas övriga svar (Esaisson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 
2007). 
 I de fall vi redovisar sambanden mellan två variabler har vi även redogjort för huruvi-
da de resultat vi funnit av korstabellerna har en signifikant skillnad eller ej. Vi är medvet-
na om att det föreligger svårigheter med att uppnå signifikanta skillnader på grund av det 
relativt få respondenter vår studie omfattar. Vi har i de korstabeller där skillnaderna är 
signifikanta kunnat stärka antagandet om variablernas kausalitet. Olsson och Sörensen 
(2001) menar just att statistisk signifikans stärker antagandet om kausalitet. 
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 För att kunna redovisa den totala andelen mottagna ansökningar från anhörig i vinjett-
svaren har vi valt att dikotomisera svaren till två grupper; de som tar emot ansökningarna 
från anhörig och de som ej tar emot ansökningarna. Vi har även dikotomiserat svarsalter-
nativen i fler frågor för att enklare kunna redovisa skillnaderna i biståndshandläggarnas 
upplevelser och agerande. Eliasson (2006) menar att användandet av dikotoma variabler 
gör det enklare både när det gäller att analysera som att presentera data. 
 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

4.5.1 Validitet och reliabilitet  

Vinjettstudier betraktas allmänt ha en god intern validitet eftersom respondenterna får ta 
ställning till samma situation. Den externa validiteten är mer diskutabel eftersom en vin-
jett inte till fullo kan beskriva en verklig situation. Ett sätt att förbättra den externa validi-
teten i vinjettstudier är förtester. Andra sätt att testa den externa validiteten är att jämföra 
med tidigare undersökningar med samma syfte eller att jämföra med verkliga fall. Test 
gentemot tidigare undersökningar som visar på att svaren förefaller slumpmässiga kan 
vara tecken på låg validitet. Metoden har dock utsatts för kritik då den ansetts vara för 
osäker. Sammantaget betraktas dock logiska svarsmönster, jämförelser med tidigare 
forskning och god teoretisk grund vid författandet av vinjetterna vara av stor vikt för va-
liditeten. (Jergeby, 1999) 
   Vi testade vår enkät på tre erfarna biståndshandläggare och fick redan där en viss va-
riation på svaren till vinjetternas följdfrågor vilket stämde överens med våra tidigare yr-
keserfarenheter. Vidare tog vi bland annat tidigare kurslitteratur om demens till vår hjälp 
när vi konstruerade vinjetterna. Tillsammans med egna erfarenheter från arbete inom äld-
reomsorgen och uppgifter inhämtade från Svenskt demenscentrums hemsida 
(www.demenscentrum.se) utgör detta en god grund för att skapa en trovärdig sjukdoms-
bild. Trovärdigheten bekräftades dessutom vid de förtester som genomfördes samt av re-
spondenter som kommenterat studien. Vi har däremot inte haft tillgång till några verkliga 
fall att jämföra med då dessa är sekretessbelagda och därmed svåråtkomliga. Det tredje 
nämnda validitetstestet gällande jämförelse med tidigare studier har inte kunnat genomfö-
ras då vi inte lyckats hitta någon studie som är tillräckligt lik vår egen att jämföra med. 
Med hänsyn tagen till förtester, kollegors och egna erfarenheter från yrkeslivet anser vi 
att validiteten är garanterad i så stor utsträckning som förutsättningarna medger och att vi 
har fått svar på våra frågeställningar.  
   Reliabiliteten brukar anses vara god med vinjettmetoden under förutsättning att vari-
abler och värden kontrolleras. För att ytterligare förbättra reliabiliteten bör även under-
sökningstillfället vara liknande för alla deltagare för att undvika att vissa påverkas av ytt-
re faktorer som inte alla respondenter exponeras för. (Jergeby, 1999) 
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   I vår studie har respondenterna i en av stadsdelarna besvarat enkäten samtidigt och i 
närvaro av en av oss. Övriga respondenter har besvarat enkäten efter att vi har lämnat den 
på kontoret varpå vi har hämtat den ett par dagar senare. Detta innebär naturligtvis att re-
spondenterna som besvarade enkäten i vår närvaro har besvarat enkäten under andra för-
utsättningar än de övriga samt att vi inte har kunnat kontrollera under vilka förutsättning-
ar övriga enkäter har besvarats. Vi har dock i samtliga fall poängterat att enkäten ska be-
svaras individuellt och bett biståndshandläggarna att inte diskutera enkäten innan de har 
besvarat den. Vidare har stadsdelarna givits olika förutsättningar tidsmässigt. Detta beror 
på biståndshandläggarnas varierande behov av tidsintervall för att besvara enkäten utan 
tidspress. Sammantaget påverkar detta vår reliabilitet i negativ riktning. Det hade varit 
önskvärt om vi i samtliga fall haft möjlighet att samla en grupp biståndshandläggare som 
fått besvara enkäten vid samma tillfälle med närvaro av en av oss. Deras arbetssituation 
har emellertid inneburit att det inte har varit möjligt för dem att besvara enkäten på detta 
sätt.  
 

4.5.2 Generaliserbarhet 

Forskare bör, genom att generalisera sitt resultat, sträva efter att uttala sig om det allmän-
na och inte enbart om den specifika gruppen (Esaisson, Gilljam, Oscarsson & Wängne-
rud, 2007). 
   Elofsson (2005) skriver att man inom kvantitativ metod söker undersöka en målpopu-
lation, i vårt fall alla biståndshandläggare inom äldreomsorgen i Stockholms stad. Då 
denna population ofta är för stor för att undersökas, begränsar man studien till att utgöra 
en mindre grupp, rampopulationen, vilken i vår studie utgörs av biståndshandläggare 
verksamma inom äldreomsorgen i sju av Stockholms stads sammanlagt fjorton stadsde-
lar. Vidare skriver Elofsson (2005) att man ur denna grupp gör ett urval, vilket man sedan 
studerar. Ur detta urval kommer det sedan att ske ett externt bortfall, vilket gör att re-
spondenterna utgör en viss del av urvalet. 
   För att kunna generalisera studiens resultat menar Olsson och Sörensen (2001) att det 
bland annat krävs att internt bortfall enbart har skett i några få fall. 
   Som vi tidigare berört har det inte varit något betydande internt bortfall bland enkät-
svaren bortsett från frågan gällande förekomst av riktlinjer på arbetsplatsen (Fråga 22). 
Vi har på grund av detta samt det faktum att svaren var väldigt motsägelsefulla valt att 
inte analysera denna fråga.  
   Ytterligare en faktor för att vi i vår diskussion ska kunna göra några generella anta-
ganden kring biståndshandläggares benägenhet att ta emot ansökan av en anhörig till kli-
enten, har varit respondentgruppens storlek. De 58 respondenterna i studien utgör 24 % 
av de 240 biståndshandläggare, som är verksamma inom äldreomsorgen i Stockholms 
stad, vår rampopulation. Dessutom är respondenterna verksamma i sju av de 14 stadsde-
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lar, som finns inom Stockholms stad. Med andra ord omfattar studien respondenter från 
hälften av Stockholms stads stadsdelar. 
 

4.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet har satt upp fyra etiska krav i de forskningsetiska principerna. Informa-
tionskravet innebär att respondenterna ska få information om studiens syfte samt att del-
tagandet är frivilligt. Samtyckeskravet uppfylls genom att respondenterna besvarar enkä-
ten utan påtryckningar. Konfidentialitetskravet ställer krav på säker förvaring av eventu-
ella personuppgifter samt att svaren inte skall kunna härledas till någon enskild individ av 
utomstående. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna endast får användas i det syfte som 
studien uppger. (Ejlertsson, 2005) 
   Vi inledde enkäterna med ett försättsblad där vi kortfattat förklarade studiens utform-
ning och syfte. Vi informerade om att respondenternas medverkan var frivillig och ano-
nym och poängterade att de variabler gällande arbetsplats, utbildning etc. endast skulle 
används som underlag för statistisk analys. Variabeln kön utelämnades medvetet efter-
som de män som eventuellt skulle svara antogs vara så fåtaliga att de skulle riskera att 
känna sig utpekade. Vi poängterade vidare att personer och situationer som beskrivs i 
vinjetterna är fiktiva. I analysen av resultatet har vi valt att inte namnge de olika stadsde-
larna för att på så sätt leva upp till vår föresats att inte peka ut vilka som gör rätt eller fel 
eftersom det inte är syftet med studien. Enkäterna kommer att förstöras efter att de har 
uppfyllt sitt syfte för uppsatsen och inga andra än vi själva har haft tillgång till dem under 
arbetet med uppsatsen. I samband med insamlandet av enkäterna har vi blivit tillfrågade 
om statistik gällande den egna stadsdelen. Vi har valt att inte delge denna typ av statistik 
på förfrågan eftersom det skulle riskera respondenternas anonymitet. Följden av detta 
blev att stadsdelen fick ett obesvarat exemplar av enkäten för vidare diskussion på ar-
betsplatsen.  
 Det hade varit önskvärt om vi hade kunnat fullfölja vår ursprungliga plan att få enkä-
terna besvarade i samband med att vi fanns på plats. Det visade sig dock, på grund av 
tidsmässiga och logistiska skäl, att detta inte var möjligt att genomföra om vi skulle få in 
mer än enstaka besvarade enkäter. I flera stadsdelar skulle vi, med detta tillvägagångssätt, 
inte ha fått in några svar alls.  
   Vi kommer genomgående att kalla stadsdelarna för ”stadsdel 1”, ”stadsdel 2” osv. 
eftersom vi på detta sätt ger respondenterna anonymitet i så stor utsträckning vi bedömer 
det vara möjligt. Siffran som följer på ordet ”stadsdel” är slumpmässigt vald.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Den typiska biståndshandläggaren är en 42-årig kvinna som har arbetat som bistånds-
handläggare i drygt sju år. Hon har examen från socionomlinjen med inriktning mot om-
sorg om äldre och funktionshindrade, sociala omsorgslinjen eller sociala servicelinjen. 
Hon har tidigare erfarenhet från äldreomsorgen då ofta som enhetschef och/eller vårdbi-
träde. 
 

5.1 Vinjettsvaren 
Totalt har vi fått in 58 besvarade enkäter fördelade på sju stadsdelar. Vår avsikt var att 
undersöka förekomsten av samsyn hos biståndshandläggarna gällande huruvida de tar 
emot en ansökan från en anhörig. Vi har valt att slå ihop svarsalternativen ”Ja” och ”Ja, 
troligtvis”. Vår avsikt med detta var att få en samlad bild av hur många som skulle ta 
emot en ansökan under de förutsättningar som beskrivs i vinjetterna. Sammantaget, sett 
över alla stadsdelar, rör det sig om 39,7 % (23 st.) som skulle ta emot ansökan från anhö-
rig i en eller flera av vinjetterna. Två biståndshandläggare skulle ta emot ansökan i samt-
liga fall och 35 biståndshandläggare skulle inte ta emot ansökan från den anhörige i nå-
gon av vinjetterna.  
 

5.1.1 Andel mottagna ansökningar 

Den totala andelen mottagna ansökningar från anhörig i vår studie uppgår till 17,8 %. 
Detta är nära det resultat som Socialstyrelsens (2001) aktgranskning inom äldreomsorgen 
gjorde gällande. Aktgranskningen visade att 14 % av ansökningarna hade gjorts av en 
anhörig till klienten. 
    Fördelat per stadsdel visar det sig att samtliga biståndshandläggare i stadsdel 1 och 
stadsdel 6 svarade att de skulle ta emot minst en av fyra ansökningar från anhörig. Detta 
kan jämföras med Stadsdel 5 där endast en biståndshandläggare av 16 (6,3 %) uppger att 
ansökan skulle tas emot i något av fallen. Svarsalternativen ”Ja” och ”Ja, troligtvis” är 
dikotomiserade till ”Ja” i Figur 1 och 2. 
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Om man istället, som i Figur 2, jämför hur många ansökningar som totalt tas emot från 
anhöriga per stadsdel blir resultatet annorlunda.  
 

 
Här blir skillnaderna inte lika extrema och Stadsdel 3 får lika hög andel mottagna ansök-
ningar som Stadsdel 1 och något högre andel än Stadsdel 6. Dessutom kan vi i Figur 2 se 
att de flesta ansökningarna från klientens anhöriga inte tas emot.  

Figur 2. Sammanlagd andel mottagna ansökningar från anhörig fördelat per stadsdel
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Figur 1. Andel biståndshandläggare som tar emot en eller fler ansökningar 
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   Svaren från Stadsdel 5 utgör en stor andel (27,6 %) av det totala antalet besvarade 
enkäter. I denna stadsdel skulle endast en biståndshandläggare ta emot någon ansökan 
från en anhörig och det endast i ett fall. Detta innebär att denna stadsdels förhållandevis 
konsekventa förhållningssätt till vinjetterna får stort genomslag i de tabeller som visar 
statistik där stadsdelarnas svar redovisas gemensamt. 
   Man kan därmed konstatera att det i Stadsdel 5 i princip råder samsyn huruvida bi-
ståndshandläggarna tar emot ansökningar från anhöriga eller ej. 
   Sett över samtliga stadsdelar står det emellertid klart att variationen är så pass stor att 
man kan konstatera att det inom Stockholms stads äldreomsorg inte råder någon samsyn 
bland biståndshandläggarna i frågan. 
   

5.1.2 Vilken vinjett resulterar i störst andel mottagna ansökningar? 

Fördelat per vinjett är det störst andel ”Ja” och ”Ja, troligtvis” -svar till Vinjett 3 och 
minst till Vinjett 4. Detta trots att Vinjett 3 är den enda vinjetten med ett internt bortfall 
(två respondenter har ej besvarat följdfrågorna). I Figur 3 har vi dikotomiserat svarsalter-
nativen ”Ja” och ”Ja, troligtvis” till ”Ja” samt ”Nej” och ”Nej, troligtvis inte” till ”Nej”. 
 Av de jakande svaren på vinjetterna är det 43,9 % ”Ja” vilket skulle kunna antyda att en 

majoritet trots allt är tveksamma. Av de nekande svaren är det 64,6 % ”Nej” vilket inne-
bär att majoriteten av de nekande svaren ges av biståndshandläggare som är säkra på sitt 
svar. I Figur 3 får den påtagliga samsynen i Stadsdel 5 ett stort genomslag i och med att 

Figur 3. Andel mottagna ansökningar från anhörig per vinjett
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de utgör en så stor andel av biståndshandläggarna och genomgående (i 94 % av svaren) 
nekar till att ta emot ansökan från den anhörige.  
   För att illustrera detta har vi exkluderat Stadsdel 5 i Figur 4 och får då en större andel 
biståndshandläggare som tar emot ansökningar från anhörig.  

Gemensamt för Figur 3 och 4 är att en majoritet av ansökningarna från anhöriga inte tas 
emot av biståndshandläggarna. Svarsfördelningen är dock betydligt jämnare i Figur 4.  
   Den vinjett som i störst utsträckning splittrar biståndshandläggarna är Vinjett 3. Detta 
är den enda fallbeskrivningen som illustrerar en anhörig som bor tillsammans med och 
ger omvårdnad till klienten. Vi anser att man härigenom, hos de biståndshandläggare som 
tar emot ansökan från anhöriga, kan ana en viss samsyn gällande vilka omständigheter 
som påverkar biståndshandläggarnas benägenhet att göra detta. En omständighet som 
sannolikt påverkar i detta fall är vinjetten illustrerar en maka som har blivit utsliten av att 
ge sin make omvårdnad. 
 

5.1.3 Motiveringarna till vinjettsvaren 

Biståndshandläggarna gavs, vid varje vinjett, möjlighet att lämna en frivillig motivering 
till sitt svar på frågan om de skulle ta emot en ansökan. Möjligheten att göra detta utnytt-
jades av mellan 38 och 48 biståndshandläggare beroende på vinjett. 

Figur 4. Andel mottagna ansökningar från anhörig per vinjett. Stadsdel 5 
exkluderad
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 Med sammanlagt 58 besvarade enkäter med fyra vinjetter i varje fanns det samman-
lagt 232 vinjettsvar att motivera. 173 av svaren på vinjetterna följdes av en motivering. 
Av dessa svar var totalt 136 st. nekande.  
   Den vanligaste (70 st.) motiveringen till att inte ta emot ansökan var att biståndshand-
läggarna uppgav att de behöver ha en fullmakt som ger den anhörige rätt att ansöka för 
klientens räkning. Vi har här även inkluderat de som har skrivit ”fullmakt” i kombination 
med ”god man”, ”förvaltare”, ”läkarintyg” samt dessa i olika kombinationer och var för 
sig. Näst flest motiveringar (31 st.) handlade om att biståndshandläggaren skulle utöka 
hjälpen i det egna hemmet. Klientens rätt att föra sin egen talan gällde som motiv i 29 
nekande svar.  
 Bland de som har motiverat sitt nekande svar med att den anhörige inte är god man 
för klienten är det bara ett fåtal som har reflekterat över att en god man inte har rätt att 
fatta beslut mot huvudmannens vilja. Detta innebär att rättshandlingar som ingås av god 
man är inte bindande för huvudmannen utan dennes samtycke (Socialstyrelsen, 2008). 
 Ett exempel på de biståndshandläggare som ändock reflekterar över skillnaderna mel-
lan god man och förvaltare formulerar sig på följande sätt:  
 

Man kan inte gå emot den enskildes vilja. Det krävs då stora ingrepp som tex förvalta-
re. En fullmakt kan gå eller god man, men även där kan man inte gå emot den enskildes 
önskan. Det är ett dilemma men jag accepterar aldrig en ansökan från en anhörig. Har 
de en fullmakt eller är det en god man får man se till situationen, diskutera igenom an-
sökan. Det är stor skillnad om det gäller hemtjänst eller ett vård- och omsorgsboende.  

 

Motiveringen är resonerande men samtidigt aningen tvetydig eftersom biståndshandläg-
garen inte anser att god man får gå emot den enskildes önskan samtidigt som man bör ”se 
till situationen” om det finns en god man. Vidare framkommer här en motiver-
ing/kommentar som återfinns i flera besvarade enkäter. Det är många som anser att de 
kan gå emot den enskildes vilja om det bara gäller hemtjänst. Många skriver att de skulle 
utöka hemtjänsten istället för att ”köra över” klienten. 
 De nekande motiveringarna till Vinjett 1 och 2 skiljer sig från de övriga. I Vinjett 1 
beskrivs en klient med vaskulär demens och urinvägsinfektion medan Vinjett 2 beskriver 
en klient med kommande minnesutredning och urinvägsinfektion. Biståndshandläggarna 
som inte tar emot ansökan från anhörig har i dessa vinjetter i hög utsträckning motiverat 
detta med att klienten har urinvägsinfektion. De har i många fall även poängterat att urin-
vägsinfektion kan förvärra demenssymtom. Detta resonemang stämmer väl överens med 
Fahlander, Karlsson och Vikströms (2009) beskrivning av förvirring som ett vanligt före-
kommande symtom hos äldre som drabbats av urinvägsinfektion. De skriver att förvir-
ringstillstånd hos äldre som drabbats av urinvägsinfektion kan förväxlas med demens-
symtom. 
 Utav de som har svarat jakande och motiverat svaret varierade svarsmotiveringarna 
beroende på vinjett i större utsträckning än bland de nekande svarens motiveringar. Vin-
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jett 3 utmärkte sig här eftersom 50 % av de jakande svaren till denna vinjett motiverades 
av att biståndshandläggaren sade sig vilja stödja klientens anhörige. Detta var den enda 
vinjett som beskrev en klient som var gift med och gavs omvårdnad av sin anhörige.  
   Man kan ana en viss samsyn, bland de som tar emot denna ansökan, gällande vilka 
omständigheter som krävs eftersom det är så många av dessa biståndshandläggare som 
säger sig vilja stödja den anhörige. Exempel på motiveringar som sammanfattar dessa 
biståndshandläggares syn på situationen är: 
 

Utan Ulla skulle Arne behöva dygnet runt omsorg. Hon orkar inte, därför är det rimligt 
att ta emot ansökan även om Arne inte vill.  
 
Med tanke på hustruns hälsa skulle de få ett bättre liv om han bodde på ett boende. 

 
I dessa båda, och flera andra, motiveringar till Vinjett 3 ser vi att biståndshandläggarna 
som tar emot ansökan väger in hustruns hälsa i bedömningen av situationen. 
 

5.1.4 Biståndshandläggarnas egen syn på hur situationen bör hante-
ras 

Vi frågade biståndshandläggarna om deras svar på huruvida de skulle ta emot ansökan 
eller inte stämmer överens med deras egen syn på hur situationen ska hanteras. Man kan 
då konstatera att de flesta tyckte att det stämmer bra överens oavsett om de svarat att de 
skulle ta emot en ansökan eller inte. I genomsnitt var det 92,9 % som ansåg detta. Det 
finns inte någon större variation beroende på om de uppgivit att de skulle ta emot ansö-
kan eller inte.  
 

5.2 Bakgrundsfrågorna 
 

5.2.1 Delegering 

I Stadsdel 1 har biståndshandläggarna delegering att själva fatta beslut om särskilt boende 
medan Stadsdel 2-6 fattar besluten i boråd eller ärendedragning. I Stadsdel 7 är svaren 
motsägelsefulla eftersom två respondenter uppger att de inte har delegering, fem respon-
denter uppger att de har delegering och två respondenter inte har besvarat frågan. Vi har 
inte kunnat dra några trovärdiga slutsatser baserade på detta eftersom benägenheten att ta 
emot ansökan inte förefaller påverkas av huruvida biståndshandläggarna har delegering 
eller inte (jmf Figur 1).  
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5.2.2 Erfarenhet som biståndshandläggare 

Gällande respondenternas antal år som biståndshandläggare ställt emot deras benägenhet 
att ta emot ansökningar ser man att de som har arbetat många år tar emot ansökningar i 
större utsträckning (Figur 6).  
 Fördelningen på respondenternas antal år i yrket (Figur 5) är emellertid skev i och 
med att 56 % av respondenterna har arbetat 5 år eller mindre. 18 % av respondenterna 
uppger att de har arbetat som biståndshandläggare mellan 16 och 30 år. Vi antar att en del 
av dessa respondenter inkluderar de år de arbetat med samma typ av arbetsuppgifter oav-
sett yrkestitel eftersom titeln biståndshandläggare är relativt ny.  
 
Biståndshandläggar-
nas benägenhet att ta 
emot ansökan från 
anhörig till klienten 
varierade beroende på 
hur många år de arbe-
tat som biståndshand-
läggare. Figur 6 visar 
hur benägenheten att 
ta emot ansökan varie-
rar beroende på hur 
länge man har arbetat 
som biståndshandläg-
gare. Vi har dikotomi-
serat variabeln ”antal 
år i yrket” så att biståndshandläggarna kategoriseras efter huruvida de har fler respektive 
färre än tio år yrkeserfarenhet av biståndshandläggning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Biståndshandläggarnas antal år i yrket 
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  *p<0,05 **p<0,01 
Figur 6 visar att biståndshandläggare med mer än tio års erfarenhet tenderar att ta emot 
ansökningar från anhörig i större utsträckning än de som har mindre än tio års erfarenhet. 
Skillnaden mellan de två kategorierna är signifikant i Vinjett 2 (p 0,036) och Vinjett 3 (p 
0,008). Skillnaderna i Vinjett 1 (p 0,367) och Vinjett 4 (p 0,155) är däremot inte signifi-
kanta vilket innebär att variationen kan bero på slumpen.  

Figur 6. Biståndshandläggarnas benägenhet att ta emot ansökan från 
anhörig baserat på erfarenhet (antal år i yrket) fördelat per vinjett
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5.2.3 Utbildningens betydelse 

Fördelat på typ av formell utbildning utgör de som har gått Socionomprogram med in-
riktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade den största gruppen (i Figur 7 ”So-
cionomprogrammet ÄF”). Dessa utgjorde 41 % av respondenterna. Vi har här även räknat 
in de som har gått Socionomprogram med inriktning mot omsorg om äldre. Vid jämförel-
se med de som har gått andra utbildningar (i Figur 7 dikotomiserat till ”Övriga utbild-
ningar”) ser man att de som har gått Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg 
om äldre och funktionshindrade i större utsträckning än övriga nekar den anhörige att in-
komma med ansökan. 

Figur 7 visar tendenser på att utbildningen har betydelse för biståndshandläggarnas benä-
genhet att ta emot ansökan från anhörig. Skillnaderna mellan Socionomprogrammet med 
inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade och övriga utbildningar är emel-
lertid inte signifikanta. Skillnadernas signifikans är enligt följande: Vinjett 2 (p 0,131), 
Vinjett 3 (p 0,267), Vinjett 1 (p 0,594), Vinjett 4 (p 0,673).  
 Trots att skillnaderna inte är signifikanta är mönstret tydligt, skillnaderna går åt sam-
ma håll i samtliga vinjetter. Därför anser vi att vi kan tala om tendenser, trots att skillna-
derna inte är signifikanta. Att skillnaderna inte uppnår signifikans beror sannolikt på att 
studien trots allt är relativt liten. 
 

5.2.4 Vilka har gått vilken utbildning? 

Vi har med hjälp av en korstabell analyserat relationen mellan antal år i yrket och vilken 
utbildning respondenterna har. Antal år i yrket har återigen dikotomiserats till kategorier-

Figur 7. Biståndshandläggarnas benägenhet att ta emot ansökan från anhörig 
efter utbildning och vinjett
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na ”<10 år” och ”>10 år”. Utbildningen har dikotomiserats till kategorierna Socionom-
programmet med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade (”Socionom-
program ÄF”) och ”Övriga utbildningar”. Som tidigare har vi även här räknat in de som 
har gått Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre i kategorin ”Socio-
nomprogrammet ÄF”. 
 

  ***p<0,001 
Figur 8 visar att samtliga respondenter som arbetat mer än 10 år som biståndshandläggare 
har annan utbildning än socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och 
funktionshindrade.  
  Sambandet mellan utbildning och antal år i yrket är signifikant (p 0,000). 
 

5.2.5 Vad är avgörande för biståndshandläggarnas benägenhet att ta 
emot ansökningar från anhöriga? 

Figur 8 visar att samtliga respondenter som har arbetat mer än 10 år i yrket i samtliga fall 
har annan utbildning än Socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och 
funktionshindrade. Man kan därmed dra slutsatsen att ingen av de som i Figur 6 uppger 
att de har arbetat mer än 10 år i yrket har denna utbildning. Respondenterna inom katego-
rin med mer än 10 år i yrket var de som i störst utsträckning var benägna att ta emot en 
ansökan från en anhörig i samtliga vinjetter (Figur 6). I Figur 8 kan vi även se att en tred-
jedel av de respondenter som arbetat mindre än 10 år i yrket tillhör kategorin övriga ut-
bildningar.  

Figur 8. Biståndshandläggarnas utbildning ställt mot antal år i yrket
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   Figur 8 visar dessutom att ingen av de med Socionomprogrammet med inriktning mot 
omsorg om äldre och funktionshindrade har arbetat mer än 10 år i yrket vilka i Figur 7 
utgör den kategori som är minst benägna att ta emot ansökan av en anhörig.  
   Såväl Figur 6 (Antal år i yrket) som Figur 7 (Utbildning) visar på möjliga kausala 
samband till biståndshandläggarnas benägenhet att ta emot ansökan från anhörig. Skill-
naderna i Figur 6 var emellertid signifikanta i två av fyra vinjetter medan det inte fanns 
signifikanta skillnader i Figur 7. Antal år i yrket framstår därmed som den mer trovärdiga 
förklaringen till biståndshandläggarnas benägenhet att ta emot ansökan från anhörig.  
   Samtidigt kan man inte frångå det faktum som framgår av Figur 8; att alla som har 
arbetat mer än 10 år i samtliga fall har en annan utbildning än Socionomprogrammet med 
inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade. Detta innebär att utbildningen 
inte skall uteslutas som bakomliggande orsak till biståndshandläggarnas ställningstagan-
de.  
   Norman och Schön (2005) konstaterade i sin forskningsöversikt att bland annat de 
varierande kravprofiler som finns på biståndshandläggare gör att det är svårt att få en 
översiktlig bild av yrkeskåren.  
   Dessa varierande kravprofiler medför sannolikt att såväl utbildningens innehåll som 
kommunernas krav på biståndshandläggare vid anställningstillfället har förändrats över 
tid. Omvänt kan man hävda att utbildningens innehåll påverkar de kravprofiler som ställs 
på biståndshandläggare. 
 

5.3 Enkätens avslutande frågor 
Enkätens avslutande frågor (fråga 17-22) gällde biståndshandläggarnas syn på situatio-
nen, tillgång till riktlinjer samt förekomst av handledning och etiska diskussioner.   Dessa 
avslutande frågor kallades i enkäten för följdfrågor. I vinjettmetoden kallas de frågor som 
följer på vinjetterna för följdfrågor varför det är felaktigt att kalla de avslutande frågorna 
för följdfrågor. Vi har inte fått några kommentarer om det och upplever inte att våra re-
spondenter har missförstått något på grund av detta.  
 

5.3.1 Riktlinjer  

På frågan om biståndshandläggarna har riktlinjer på arbetsplatsen gällande hanteringen av 
ansökningar som görs av någon annan än klienten fick vi ett stort (20,7 %) internt bort-
fall. Den enda stadsdel (Stadsdel 4) där respondenterna som besvarat frågan har svarat 
likadant har samtidigt ett internt bortfall på 33 %. Som jämförelse har Stadsdel 2 inget 
internt bortfall på frågan men 33 % av respondenterna säger sig ha riktlinjer emedan res-
ten uppger att de inte har det. I Stadsdel 5 är svaren jämnt fördelade mellan svarsalterna-
tiven då 50 % uppger att de har riktlinjer samtidigt som de har ett internt bortfall på 25 %. 
Sammantaget har resterande stadsdelar såväl varierande svar som internt bortfall. Med 
tanke på den splittrade svarsbilden nöjer vi oss med att konstatera att det råder stor osä-
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kerhet bland biståndshandläggarna huruvida de har riktlinjer eller inte i denna typ av situ-
ation.  
 

5.3.2 Handledning 

Även frågan om huruvida biståndshandläggarna erbjuds handledning i svåra ärenden ger 
en splittrad svarsbild även om inte variationen är lika stor. I Stadsdel 2 och 7 har samtliga 
respondenter besvarat frågan. De har dessutom besvarat frågan likadant i och med att 
samtliga uppger att de har tillgång till handledning. Det näst tydligaste svaret ges från 
stadsdel 1 där alla som besvarat frågan uppger att de inte erbjuds handledning. Det inter-
na bortfallet i denna stadsdel är emellertid 20 %. Stadsdel 5 och 6 har störst variation med 
lika eller ungefär lika många som uppger att de erbjuds eller inte erbjuds handledning.  
   Liksom i frågan om förekomst av riktlinjer eller ej nöjer vi oss även här med att kon-
statera att det förefaller råda viss osäkerhet kring eventuell förekomst av handledning. 
Dessutom förefaller det råda en viss förvirring kring begreppet handledning. Många re-
spondenter har skrivit kommentarer om att de diskuterar ärenden i boråd eller ärende-
dragning. 
 

5.3.3 Etiska diskussioner på arbetsplatsen 

På frågan om det förs diskussioner kring etiska dilemman på arbetsplatsen är svarsbilden 
något tydligare i jämförelse med svaren på frågorna kring handledning och riktlinjer. 
Bara en stadsdel har en spridning som innefattar samtliga svarsalternativ. Sammantaget är 
det endast två respondenter som uppger att de aldrig diskuterar etiska dilemman på ar-
betsplatsen. Överlag har vi sett att etiska dilemman diskuteras på arbetsplatserna även om 
respondenternas syn på hur ofta det sker varierar. Vi har dock inte funnit något samband 
mellan svaren på denna fråga och svaren på följdfrågorna till vinjetterna. 
 

5.3.4 Hur ofta ansöker anhöriga för klientens räkning? 

Endast en av våra respondenter har svarat att anhöriga aldrig ansöker för klientens räk-
ning. Bland övriga respondenter är det 71,9 % som har svarat ”Ja, mycket vanligt” eller 
”Ja, ibland” på frågan om hur vanligt det är att anhöriga ansöker.  
 

5.3.5 Vad betyder biståndshandläggarnas inställning? 

Sammantaget svarade 66,7 % av biståndshandläggarna att de är negativt eller något nega-
tivt inställda till att anhöriga ansöker för klientens räkning.  
   Det faktum att en majoritet av biståndshandläggarna är negativt inställda till att anhö-
riga ansöker ligger i linje med en studie av Nordström och Dunér (2003) där de konstate-
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rade att biståndshandläggarna framhåller klientens vilja och uttryckta önskemål som det 
mest betydelsefulla i handläggningsprocessen.  
  I Figur 9 har vi dikotomiserat de jakande och nekande svaren på vinjetterna för att 
lättare se hur biståndshandläggarnas inställning till att anhöriga ansöker påverkar deras 
benägenhet att ta emot ansökan från anhörig. 
 

Figur 9. Inställningens betydelse för hur stor andel av ansökningarna som togs emot
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Sambandet mellan biståndshandläggarens inställning till att anhöriga ansöker och i vilken 
utsträckning de tar emot ansökan är signifikant (p 0,010). 
   Figur 9 visar att biståndshandläggare som är negativt inställda till att anhöriga ansö-
ker för klientens räkning tar emot ansökan i mindre utsträckning än de som är mer posi-
tivt inställda till förfarandet. Man kan även se att andelen mottagna ansökningar sjunker 
ju mer negativt inställda biståndshandläggarna är till förfarandet.  
   Bland de biståndshandläggare som är odelat positiva är det till och med så att en ma-
joritet av ansökningarna från anhörig tas emot. Med tanke på att det totalt sett endast var 
17,8 % av ansökningarna som skulle tas emot är det tydligt att biståndshandläggarnas in-
ställning till förfarandet är av betydelse för deras benägenhet att ta emot ansökan.  
   Mönstret i Figur 9 stämmer överens med vad Dunér och Nordström (2005) skriver 
om att biståndshandläggare gör få avslag eftersom de formulerar ansökan på så sätt att 
den stämmer överens med de riktlinjer som de arbetar efter. Detta beror på att den som är 
negativt inställd till att ta emot ansökningar från anhöriga inte heller gör det i praktiken 
och behöver därmed inte heller besluta om avslag på ansökan. 

**
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 I Figur 10 redovisas hur stor andel av biståndshandläggarna som tar emot minst en 
ansökan från anhörig fördelat efter deras inställning till att anhöriga ansöker för klientens 
räkning.  

Figur 10. Inställningens betydelse för biståndshandläggarens benägenhet 
att ta emot minst en av de fyra ansökningarna.
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  *p<0,05 
Sambandet mellan biståndshandläggarens inställning till att anhöriga ansöker och i vilken 
utsträckning de tar emot minst en av de fyra ansökningarna är signifikant ansökan är sig-
nifikant (p 0.018). 
 Figur 10 visar att samtliga biståndshandläggare som har en positiv inställning till att 
ta emot ansökan från anhöriga också tar emot ansökan från anhörig i minst en av vinjet-
terna. 
 Vidare visar Figur 10 att en stor majoritet av de som är negativt inställda till förfaran-
det inte tar emot ansökan från anhörig i någon vinjett.  
 Figur 10 stärker bilden av att biståndshandläggarnas inställning till förfarandet har 
betydelse för deras benägenhet att ta emot ansökan från anhörig. 
 

5.3.6 Hur upplevs situationen med anhöriga som ansöker? 

En majoritet (65,5 %) av biståndshandläggarna uppgav att de upplever situationen med 
anhöriga som ansöker som mycket eller något svårhanterlig. De som svarade att situatio-
nen var svårhanterlig ombads även uppge var det svåra i situationen ligger. 
   Den vanligaste orsaken (37,5 %) till att biståndshandläggarna upplever situationen 
som svårhanterlig är att den anhörige inte förstår att det är klienten som ska ansöka och 
att det är dennes egen talan som gäller. Detta stämmer bra överens med vad Janlöv (2006) 

*
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kommer fram till i sin studie som visar att anhöriga är relativt okunniga om biståndsbe-
dömningsprocessen. 
  Övriga vanligt förekommande anledningar handlar om klientens självbestämmande 
(15,6 %) och rättskapacitet (9,4 %). Även dessa anledningar rör det faktum att det i första 
hand är klienten själv som ska ansöka.  
   Samtliga dessa tre mest förekommande motiveringar ligger i linje med vad Dunér och 
Nordström (2005) beskriver när de sammanfattar biståndshandläggarnas möjligheter att 
fatta beslut mot den enskildes vilja. De konstaterar att det krävs en viljeyttring från klien-
ten som kan tolkas som en ansökan. 
 Ett exempel på hur en biståndshandläggare förklarar varför denne upplever situatio-
nen som svår är: 
 

Ibland får man försöka ”motivera” klienten att själv skriva under – om bedömningen är 
att det är det enda rätta. Kan väl kännas lite fel ibland, men det är ju för personens bäs-
ta… 

 

5.3.7 Biståndshandläggarnas kommentarer 

Enkäten avslutades med en sida för eventuella kommentarer. En del av dessa kommenta-
rer rörde resonemang kring vad biståndshandläggarna måste förhålla sig till när de ställs 
inför den situation som beskrivs i vinjetterna. Ett intressant exempel på biståndshandläg-
garnas kommentarer är: 
 

Ett etiskt dilemma kan vara att den enskilde skriver på en ansökan utan att förstå vad 
saken gäller. Ser bra ut med ansökan i akten men vilket värde har den?  

 

Här resonerar biståndshandläggaren kring värdet av en ansökan från klient som saknar 
insikt i situationen. Då biståndshandläggaren faktiskt ifrågasätter värdet av ansökan trots 
att den förefaller korrekt ifrågasätter denne samtidigt om självbestämmandeprincipen åt-
följs trots att man har en ansökan. Enligt Nordström och Dunér (2003) framhåller bi-
ståndshandläggarna klientens egen vilja som central i deras yrkesutövning. Vidare kon-
staterar Dunér och Nordström (2005) att biståndshandläggarna saknar möjligheter att fat-
ta beslut utan att kunna hänvisa till någon form av viljeyttring från klienten. Detta kom-
pliceras av resonemanget i citatet då det som ser ut som självbestämmande (en påskriven 
ansökan) i praktiken inte är det eftersom klienten inte förstår vad underskriften innebär. 
Utöver detta kan man ställa det i relation till den rikstäckande aktgranskning som genom-
fördes av Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2001) vilken konstaterade att endast 69 % av 
ansökningarna var påskrivna av klienten. Med tanke på biståndshandläggarens citat kan 
man konstatera att en del av dessa ansökningar har gjorts av en klient som inte förstår in-
nebörden av ansökan. 
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 Vi fick i kommentarerna även bekräftat att biståndshandläggarna känner igen sig i de 
beskrivna situationerna. Ett exempel på det lyder: 

 
Mycket bra frågeställningar men väldigt svåra att ta ställning till. I liknande situationer 
i verkligheten känner man av hela stämningen på ett helt annat vis än du kan göra med 
dessa vinjetter. Det uppstår inte allt för sällan sådana situationer som ni beskriver och 
det är ett nytt ställningstagande varje gång. På något vis får vi bedöma från gång till 
gång hur allvarlig och farlig situationen är. Självklart händer det att vi tar emot ansök-
ningar med anhörigas påskrift. 

 

5.4 Analys utifrån våra teoretiska perspektiv 
I svaren till Vinjett 3 är det en större andel av biståndshandläggarna som tar emot ansö-
kan från den anhörige än i de övriga vinjetterna. Utifrån motiveringarna som följde på de 
jakande svaren drar vi slutsatsen att biståndshandläggarna tar stor hänsyn till den anhöri-
ge när denne är sammanboende med och ger omvårdnad till klienten. 
 Tolkat utifrån ett teleologiskt etiskt perspektiv ser vi på detta som att biståndshand-
läggarna, som har svarat jakande på Vinjett 3 med motiveringen att de vill stödja den an-
hörige, har vägt samman konsekvenserna för både klienten och dennes anhörige. När bi-
ståndshandläggarna sedan valt att ta emot ansökan från den anhörige, har de gjort be-
dömningen att detta troligtvis kommer få bättre konsekvenser än om de inte skulle ta 
emot ansökan. De har alltså gjort bedömningen att de negativa konsekvenser som kan 
inträffa när de väljer att flytta klienten mot dennes vilja är mindre sannolika än de negati-
va konsekvenser som kan följa av att klientens anhörige (hustrun) ska fortsätta tyngas av 
ansvaret för klientens omvårdnad.  
 De biståndshandläggare som svarat att de inte skulle ta emot ansökan från hustrun i 
Vinjett 3, och övriga vinjetter, förefaller däremot resonera ur ett deontologiskt etiskt per-
spektiv. Detta genom att de håller fast vid självbestämmandeprincipen som härleds ur de 
lagregler (Socialtjänstlagen är baserad på frivillighet) biståndshandläggarna har att arbeta 
efter. Detta förhållningssätt ser vi i alla vinjettsvar hos de biståndshandläggare som valt 
att inte ta emot ansökan från anhörig. Det faktum att cirka 60 % av biståndshandläggarna 
i vår studie inte skulle ta emot någon ansökan från anhörig i någon av vinjetterna tyder på 
att biståndshandläggarna styrs av regler snarare än att de bedömer konsekvenserna av sitt 
handlande. Vårt antagande stärks ytterligare av det faktum att endast 17,8 % av det totala 
antalet vinjettsvar är jakande och att de många nekande svaren ofta motiveras med krav 
på fullmakt eller dylikt. Detta anser vi tyda på en regelstyrd yrkesutövning av bistånds-
handläggarna. 
 Pettersson (2000) konstaterar att biståndshandläggarnas möjligheter till ett etiskt för-
svarbart agerande inte bara beror på deras egna värderingar. Biståndshandläggarna behö-
ver även hjälp av etisk medvetenhet på en övergripande nivå i form av exempelvis lagar. 
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 Vi drar därmed slutsatsen att det deontologiskt etiska perspektivet är det, utav våra 
två etiska perspektiv, vanligast förekommande perspektivet hos biståndshandläggare ef-
tersom det deontologiskt etiska perspektivet är det mer regelstyrda av de två.  
 Vi ser förvisso även det deontologiskt etiska perspektivet bland vissa jakande vinjett-
svar. Framförallt i de fall där biståndshandläggarna motiverar sitt svar med att klienten 
saknar insikt i sin situation eller utgör en fara för sig själv. I ett teleologiskt etiskt per-
spektiv ser man i dessa jakande svar att biståndshandläggaren gör bedömningen att det 
föreligger stor risk för att klienten drabbas av allvarliga konsekvenser om denne inte flyt-
tar till särskilt boende. Detta innebär i sin tur att biståndshandläggarna därmed finner det 
värt att riskera de konsekvenser som eventuellt följer av att de inte tar emot ansökan från 
anhörig. Detta ligger i linje med Blennbergers (2005) resonemang om att självbestäm-
mandeprincipen kan komma att inskränkas om någon utgör en skada för sig själv. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
Eftersom vår studie rör frågan om förekomst av samsyn bland biståndshandläggarna val-
de vi att studera en förhållandevis stor population. Valet att göra en kvantitativ studie på-
verkades, utöver detta, av att vi ville kunna påvisa generella drag i biståndshandläggarnas 
yrkesutövning. Vidare anser vi att vi, i och med att vårt forskningsområde är tämligen 
oexploaterat, har haft fördel i att kunna söka svar hos en så pass stor population.  
   Den mest uppenbara nackdelen med vårat val av metod är att vi inte har haft möjlig-
het att ta del av mer djupgående resonemang hos biståndshandläggarna när det gäller de-
ras tankar kring våra frågeställningar.  
   Att valet trots detta föll på kvantitativ metod berodde till stor del på att vi faktiskt inte 
visste hur biståndshandläggarna agerade i de olika stadsdelarna och ville få en översiktlig 
bild av detta. 
 

6.1.1 Vinjetterna 

Efter att vi sammanställt enkäten testade vi vinjetterna på några biståndshandläggare. De 
tyckte att vinjetterna var trovärdiga och väl beskrivna. Vidare ansåg de att vinjetterna in-
nehöll tillräckligt många av de faktorer som påverkar biståndshandläggarnas bedömning. 
Detta har sedan bekräftats av de respondenter som vi haft möjlighet att tala med efter att 
de besvarat enkäten. Några respondenter har även bekräftat detta i sina kommentarer till 
enkäten. 
   I efterhand har vi diskuterat vinjetternas innehåll. Det är möjligt att vinjetterna inne-
höll för tydliga karakteristika (exempelvis urinvägsinfektion, olika demensdiagnoser och 
olika relationer mellan anhörig och klient). Vi tror det finns en risk att dessa karakteristi-
ka har påverkat biståndshandläggarnas agerande mer än vi velat. Vår avsikt var snarare 
att undersöka biståndshandläggarnas benägenhet att ta emot en ansökan från anhörig än 
att studera vilka kriterier som krävs för att de ska göra detta. I sammanhanget är det dock 
värt att nämna att vi inte visste säkert vad som krävdes för att någon biståndshandläggare 
skulle ta emot en ansökan från en anhörig. Detta innebar att vi kände oss tvungna att va-
riera vinjetterna i den utsträckning vi gjorde.  
   Ett tydligt exempel på ett karakteristikum som förefaller ha påverkat svaren till en 
vinjett är den anhöriges relation till klienten. I Vinjett 3, den vinjett som gav störst andel 
mottagna ansökningar, var den anhörige gift med klienten, vilket inte var fallet i de övri-
ga vinjetterna. Samtidigt är denna vinjett den enda som illustrerar en klient som växelvis 
bor på ett särskilt boende vilket gör att vi inte vet vilka karakteristika som påverkat re-
spondenterna.  
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6.1.2 Distribution av enkäter 

Vår initiala avsikt var att dela ut och samla in enkäterna vid ett och samma tillfälle. Detta 
visade sig emellertid vara omöjligt, i samtliga fall utom ett, beroende på att biståndshand-
läggarna inte hade möjlighet att samlas i tillräckligt stor utsträckning för detta syfte. Vi 
har därmed inte haft kontroll över vad som har skett med enkäterna under den tid som 
biståndshandläggarna hade de hos sig. Vi är medvetna om att biståndshandläggarna här-
igenom har haft möjlighet att diskutera enkäterna innan de besvarat dem vilket kan ha 
påverkat resultatbilden. Eftersom vi var medvetna om denna risk informerade vi bi-
ståndshandläggarna om vår önskan att de inte skulle göra detta. 
   Vi har även diskuterat det faktum att vi i vissa fall inte hade möjlighet att dela ut en-
käterna direkt till biståndshandläggarna, utan istället förmedlat dem via enhetscheferna. 
På grund av detta har biståndshandläggarna i dessa stadsdelar fått andrahandsinformation 
samt saknat samma möjlighet att ställa frågor till oss. Värt att nämna är att alla bistånds-
handläggare haft tillgång till våra telefonnummer eftersom dessa stod tryckta på enkätens 
försättsblad. 
 

6.1.3 Val av stadsdelar 

Vår målsättning var att få cirka 50 enkäter besvarade. För att uppnå denna målsättning 
kontaktade vi några stadsdelar som vi bedömde vara tillräckligt stora. Dessa komplettera-
des sedermera med några mindre stadsdelar eftersom vi ville försäkra oss om att få in till-
räckligt många enkätsvar. Vi kan konstatera att vi uppnådde vår målsättning i och med att 
vi fick in 58 besvarade enkäter. 
   Vårt urval har gjort att vi både har innerstads- och förortsstadsdelar med i vår studie.  
 

6.1.4 Anonymitet 

Vi har valt att vare sig namnge stadsdelarna eller att uppge hur många biståndshandlägga-
re som arbetar inom varje stadsdel. Vi är däremot medvetna att det föreligger en viss risk 
att läsaren kan anta vilka stadsdelar som deltar. För att minimerar denna risk har vi valt 
att enbart presentera vad vi betraktar som nödvändig information om varje stadsdel. 
   I försättsbladet till enkäten informerades respondenterna om att deltagandet var ano-
nymt och frivilligt. Det faktum att enkäterna, i alla stadsdelar utom en, förmedlades via 
enhetschefen eller en biståndshandläggare innebär att det finns en risk att anonymiteten 
gentemot kollegor/enhetschef röjts.   
 

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida det råder samsyn bland biståndshand-
läggare när de ombeds ta emot en ansökan från en anhörig till en klient med åldersrelate-
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rad kognitiv svikt, vilken har lett till bristande insikt i det egna omvårdnadsbehovet. Vi 
kan konstatera att en majoritet av de ansökningar som biståndshandläggarna ombads ta 
ställning till i våra vinjetter inte togs emot. Att utifrån detta dra slutsatsen att det råder 
samsyn bland biståndshandläggarna skulle dock vara väl drastiskt. Anledningen till detta 
är att endast cirka 60 % av biståndshandläggarna inte skulle ta emot någon ansökan, me-
dan övriga cirka 40 % tar emot en eller flera ansökningar från en anhörig till klienten. För 
att vi skulle känna oss bekväma med att göra ett konstaterande om samsyn bland bi-
ståndshandläggarna skulle vi vilja se en avsevärt högre andel. Vi tror att en så pass stor 
variation i vinjettsvaren beror på att biståndshandläggarnas personliga egenskaper (in-
ställning, utbildning osv.) spelar en stor roll här. Detta innebär också att rättssäkerheten 
kan ifrågasättas.  
 Vi har även konstaterat att andelen mottagna ansökningar skiljer sig markant åt när 
stadsdelarna jämförs med varandra. I Stadsdel 5 finns en samstämmighet bland bistånds-
handläggarna i och med att 98,4 % av ansökningarna inte togs emot vilket är en siffra 
som ingen av de övriga stadsdelarna når upp till. Detta är det tydligaste tecknet på sam-
syn i vår undersökning. Nämnvärt är att denna samsyn framträder först när man studerar 
denna stadsdel separat. 
 En variabel som enligt resultatet haft betydelse för biståndshandläggarnas benägenhet 
till att ta emot ansökan från anhöriga är biståndshandläggarnas inställning till förfarandet. 
Resultatet visar att de biståndshandläggare som hade en positiv inställning till förfarandet 
även var de som i störst utsträckning var benägna att ta emot ansökan från anhörig. En 
rättssäker ansökningsprocess förutsätter lika agerande från biståndshandläggare, vilket vi 
inte anser vara fallet i sammanhanget. 
 Resultatet visade även att biståndshandläggarnas utbildning och antal år i yrket tende-
rar att ha betydelse för deras benägenhet att ta emot ansökan från anhörig. En intressant 
aspekt i sammanhanget är vilken av dessa två variabler som har störst betydelse eller om 
de rentav har lika stor betydelse.  
 Orsakerna till utbildningens betydelse i sammanhanget kan ligga i utbildningens in-
nehåll, vilket naturligtvis förändrats under årens lopp. Vi tror dock att en mer avgörande 
skillnad står att finna i mer allmänna samhällsförändringar. Vi tror att såväl biståndshand-
läggarna, oavsett ålderskohort, som utbildningen påverkas av samhällsförändringarna. 
Synen på den offentliga sektorn förefaller vara helt annorlunda idag jämfört med för 20 år 
sedan. De mest erfarna biståndshandläggarna har exempelvis utbildats innan beställar–
utförar-modellen infördes. De biståndshandläggare som har kortare erfarenhet av yrket 
har, till skillnad från de med längre, ofrånkomligen både utbildat sig och inlett yrkesba-
nan samtidigt som effektiviseringar och neddragningar inom offentlig sektor varit regel 
snarare än undantag. Beställar-utförar-modellen infördes för att effektivisera och göra 
biståndsbedömningen mer enhetlig (Vabø, 2003). Vidare nämner hon att det idag ställs 
högre krav på omvårdnadsbehov för att beviljas särskilt boende än tidigare, samtidigt 
som den offentliga utgiftsbudgeten har krympt.  
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 Detta kan naturligtvis påverka deras förhållningssätt till yrkesrollen och de etiska di-
lemman de möter. De biståndshandläggare som har minst erfarenhet av yrket, och därmed 
utbildat sig senast, har i störst utsträckning svarat nekande på vinjetterna. Det deontolo-
giskt etiska perspektivet, som vi anser ligga till grund för de nekande vinjettsvaren, kan 
eventuellt hänga samman med dessa förändrade samhällsstrukturer. Åtstramningarna av 
de offentliga utgiftsposterna verkar ha givit en mer regelstyrd biståndsbedömning där bi-
ståndshandläggarna är mer styrda av regler i form av riktlinjer.  
 De bakomliggande orsakerna till att antal år i yrket spelar in är lite mer spekulativa. 
Vi har diskuterat kring möjligheten att oerfarna biståndshandläggare är mer benägna att 
följa skrivna regler (lagar och riktlinjer) eftersom de inte känner sig lika trygga i yrkesrol-
len som de med mer erfarenhet. Det kan vara så att erfarna biståndshandläggare känner 
sig tryggare såväl i yrkesrollen som på arbetsplatsen, vilket gör att de vågar agera mer 
självständigt.  
 Resultatet visade även att de som svarat nekande på vinjetterna i högre utsträckning 
valt svarsalternativet ”Nej” än vad de som svarat jakande valt svarsalternativet ”Ja”. Vi 
tror att denna högre grad av övertygelse hos de som svarat nekande kan bero på att de, 
förutom den egna inställningen till förfarandet, i högre utsträckning än de som svarat ja-
kande baserar sitt svar på rådande lagstiftning. Lagen tar tydlig ställning för självbe-
stämmande och frivillighet inom socialtjänsten.  
 De biståndshandläggare som har svarat jakande på vinjetterna baserar alltså sina svar 
på andra, för dem mer avgörande, faktorer. Om man knyter an till våra teoretiska per-
spektiv ser vi här en bedömning utifrån ett teleologiskt etiskt perspektiv. De som i störst 
utsträckning svarat jakande på vinjetterna är de med längst yrkeserfarenhet. Det är möj-
ligt att dessa biståndshandläggare, i och med sin långa erfarenhet av yrket, i större ut-
sträckning har påverkats av tidigare ärenden. Vi tror att det, i det långa loppet, är omöjligt 
att förhålla sig opåverkad av tidigare erfarenheter. I och med deras långa erfarenhet har 
de med största sannolikhet stött på flera likartade ärenden. De har därför lättare att göra 
en teleologisk bedömning av vilka konsekvenser som ett visst agerande möjligen får. 
Därmed har de också en större benägenhet att göra en sådan bedömning, vilket antagligen 
är orsaken till att de i vårt resultat faktiskt tar emot en större andel av ansökningarna på 
vinjetterna. 
 Vad vi inte har kunnat påvisa är att förekomst av riktlinjer, handledning, diskussioner 
kring etiska dilemman eller delegering att själv fatta beslut om särskilt boende påverkar 
biståndshandläggarens agerande. Vi tycker dock att det är intressant att svaren i vissa fall 
är så pass motsägelsefulla. Exempelvis var frågan om riktlinjer (Fråga 22) svårtolkad då 
svaren inte enbart skiljde sig från stadsdel till stadsdel utan även internt inom stadsdelar-
na. Vi drar slutsatsen att biståndshandläggarna i många fall inte tar del av de riktlinjer 
som eventuellt finns. Vi är inte beredda att dra några slutsatser huruvida detta beror på att 
de inte känner till deras existens eller att de inte bryr sig om vad som kan tänkas stå där. 
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 Vi fick flera kommentarer i enkäten från respondenterna. Ett par av dessa var reso-
nemang vilka i vissa fall rörde hanterandet av situationen med anhöriga som ansöker. En 
av biståndshandläggarna resonerade kring värdet av en ansökan som är påskriven av en 
klient som inte förstår vad saken gäller. Frågan som biståndshandläggaren ställer pekar 
på ett problem i sammanhanget. Om biståndshandläggaren försöker övertala klienten el-
ler inte är tillräckligt tydlig med vad ansökan avser, och genom detta lyckas få klienten 
att ansöka, är det tveksamt om man kan säga att klienten verkligen ansöker frivilligt. La-
gen uttrycker klart att det är klienten själv eller en legal företrädare som ska ansöka (Ols-
son & Wågestrand, 2009). Vi menar att många biståndshandläggare därför strävar efter 
att kunna dokumentera att klienten har ansökt själv. Värdet av detta dokument är dock 
tveksamt om klienten inte förstår eller vet vad den ansöker om.  
 Vi anser att detta, i likhet med att ta emot ansökan från en anhörig mot klientens vilja, 
är en kränkning av klientens rätt till självbestämmande. 
 Vi vill, för att belysa en del av komplexiteten i biståndshandläggarens yrkesutövning, 
avsluta denna resultatdiskussion med att återknyta till dilemmat som beskrivs i Socialsty-
relsens projekt ”Fokus på anhöriga” 
 

Trots att lagen klart säger att det är den enskilda individen eller en legal företrädare 
som ska göra en ansökan, ser det annorlunda ut i verkligheten. Det är en utopi att t ex 
alla personer med demenssjukdom skulle få en god man eller legal företrädare. Anhöri-
ga måste ibland göra ansökan om t ex särskilt boende för en person med demenssjuk-
dom, som inte har insikt om att det inte fungerar hemma längre. 

(Olsson & Wågestrand, 2009, s. 3)  
 
Det är en svår avvägning för biståndshandläggaren då lagen så tydligt tar ställning för 
klientens självbestämmande medan verkligheten som biståndshandläggaren möter visar 
människor utan insikt i de egna omvårdnadsbehoven.  
 Dilemmat har även uppmärksammats i Utredningen om förmyndare, gode män och 
förvaltare (SOU, 2004:112) där man diskuterar möjligheten att skriva ett sorts testamente 
för anordnande av framtida fullmakt eller god man vid försämrad insikt i den egna situa-
tionen till följd av exempelvis demenssjukdom.  
 Vi tror att denna form av arrangemang skulle kunna bidra till att förtydliga bistånds-
handläggarens handlingsutrymme och dessutom stärka självbestämmandeprincipen och 
bidra till en ökad rättssäkerhet för klienten.  
 

6.3 Avslutande kommentarer och förslag på vidare studier 
I tidigare forskning har olika typer av dilemman som biståndshandläggare ställs inför be-
skrivits. Bland annat har flera texter belyst de problem som biståndshandläggaren ställs 
inför i kontakten med en klient med kognitiv svikt. Vårt specifika dilemma är uppenbar-
ligen en del av verkligheten för många biståndshandläggare.  
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 Vår studie har väckt frågor hos oss kring vilka andra variabler som påverkar bi-
ståndshandläggarna i deras yrkesutövning i allmänhet och ställda inför vårt etiska dilem-
ma i synnerhet. Exempel på sådana variabler, värda att studera vidare kring, skulle kunna 
vara: 

 
Socioekonomisk status hos klient och anhörig. Påverkas biståndshandläggarens 
bedömning av klientens eller den anhöriges socioekonomiska status? 
 
Ledarskap. Med detta avser vi enhetschefens ledarstil och dess inflytande på bi-
ståndshandläggarnas agerande. Vi tror även att stämningen och miljön på arbets-
platsen i övrigt skulle kunna ha inverkan på biståndshandläggarna. 
 
Tidigare arbetsgivare. Vi har diskuterat om det kan finnas skillnader i bistånds-
handläggarnas agerande beroende på om de tidigare arbetat för en annan arbetsgiva-
re. Fokus skulle ligga på hur villig man är att ändra ett invant arbetssätt. 
 
Anhörigs relation till klienten. Ett exempel från vår egen studie är att den vinjett 
som illustrerade en hustru var den situation då störst andel biståndshandläggare var 
benägna att ta emot ansökan från den anhörige. Vi har vidare diskuterat maktrela-
tionen mellan klienten och dess anhörige och huruvida det kan påverka bistånds-
handläggarens agerande. Vi tror att en anhörig i vissa fall kan ha väldigt stort infly-
tande på vad klienten ansöker om.  

 
Könstillhörighet. Med tanke på hur få män som arbetar som biståndshandläggare 
skulle det krävas en mer omfattande studie för att undersöka huruvida biståndshand-
läggarens könstillhörighet påverkar bedömningen.  

 
Vidare har vi diskuterat förhållandet mellan biståndshandläggarnas benägenhet att ta 
emot ansökan av anhörig och deras erfarenhet/utbildning. Resultatet visar att de bistånds-
handläggare som har lång erfarenhet av yrket är mer benägna att ta emot ansökan från 
den anhörige. Vi har i resultatdiskussionen antagit att de är mer benägna att göra en tele-
ologisk bedömning eftersom de antagligen har erfarenhet av likartade ärenden. Beror 
skillnaden av val av etiskt perspektiv på vilken utbildning biståndshandläggaren har eller 
på erfarenhet? Vi tycker att det skulle vara intressant att undersöka huruvida bistånds-
handläggare ändrar sig från att använda ett deontologiskt etiskt perspektiv efter avslutade 
studier, till att använda sig av ett teleologiskt etiskt perspektiv när fått en längre erfaren-
het av yrket. 
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BILAGA 1 - ENKÄT 

 
Inledning 

Denna enkät är en vinjettstudie som kommer att ligga till grund för vår c-
uppsats vid Socialhögskolan, institutionen för socialt arbete, Stockholms 
universitet. 
 
Din medverkan är naturligtvis frivillig och anonym. De inledande frågorna 
som rör arbetsplats, utbildning, ålder och antal år i yrket kommer endast att 
användas som underlag för statistisk analys.  
 
Vinjetterna som du kommer att få ta ställning till ger inte hela bilden av en 
verklig situation eftersom de då skulle bli allt för omfattande om vi skulle 
beskriva all den information som finns att tillgå i mötet mellan biståndshand-
läggare, klient och anhörig. 
 
De personer och situationer som beskrivs är fiktiva men baserade på vår 
egen och kollegors erfarenhet som biståndshandläggare.  
 
Syftet med undersökningen är inte att undersöka huruvida biståndshandläg-
gare gör rätt eller fel utan att undersöka om det finns en samsyn i hur bi-
ståndshandläggare agerar i en dylik situation. 
 
På sista sidan finns utrymme för egna kommentarer som du även kan använ-
da om utrymmet för eventuella motiveringar inte räcker till. 
 

Om det är någonting som du undrar över i efterhand så når du oss på: 

Pelle Bergnèhr 0735-28 00 03 

Marcus Sjöberg 0704-44 33 95 
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1. Vilken stadsdel arbetar du i?     ___________________________________ 
 
2. Ålder?     _________ 
 
3. Vilken formell utbildning har du? 
 Socionomlinjen med inriktning mot omsorg om äldre och  funktionshind-
rade 
 Annat socionomprogram  
 Sociala omsorgslinjen 
 Sociala servicelinjen 
 Föreståndare för ålderdomshem och öppen åldringsvård 
 Sjuksköterska 
  
 Annat, vad:     _____________________________________________ 
 
4. Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare?    __________________________ 
 
5. Andra yrkeserfarenheter inom äldreomsorgen?    

Ja  
Nej 

6. Om ja, som vad?  ______________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
7. Hur länge? _____________________________________ 
 
8. Har du enligt delegationsordningen rätt att själv fatta beslut om särskilt boende? 
 Ja 
 Nej, beslutet fattas i boråd/ärendedragning 
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Vinjetter 
Vera är en 83-årig,  ensamstående kvinna boende i ett rum och kök högst upp i en fastig-
het utan hiss. Vera befinner sig på sjukhus sedan fyra dagar tillbaka efter att ha ramlat i 
hemmet och blivit liggande hela natten utan att larma. Hon var mycket medtagen vid an-
komsten till sjukhuset där man konstaterat urinvägsinfektion och sytt ihop ett sår vid 
ögonbrynet. Vera har demensdiagnos (vaskulär) och fick 23 poäng av 30 på ett MMT-test 
som gjordes för ett drygt år sedan. Vera har hjälp från hemtjänsten med mathållning, hy-
gien, tillsynsstäd etc. fyra gånger per dygn. Vid vårdplaneringen uppger sjuksköterskan 
att Vera har varit mycket förvirrad och behövt hjälp eller stöd vid all ADL. Vera förstår 
att hon är på sjukhus och verkar trivas men minns ej varför hon är där eller vilket sjukhus 
hon är på. Hon var mycket orolig de två första dygnen men är lugnare nu. Vera säger att 
hon trivs bra hemma och att hon klarar det mesta själv även om hon är gammal. Enligt 
Vera behöver hemtjänsten nästan aldrig komma. Veras dotter påpekar dock att Vera 
glömmer att hemtjänsten har varit där. Enligt dottern kommer hemtjänsten som de ska 
men de har fått allt svårare att räcka till eftersom Vera stökar till och plockar med saker 
hela tiden. Dottern uttrycker önskemål om att Vera ska få flytta till vård och omsorgsbo-
ende med demensinriktning. Vera vill däremot inte skriva på några papper alls utan sva-
rar ovidkommande eller undvikande på frågan om hon vill ansöka om annat boende. 
 
Frågor 
9. Utifrån de rutiner/riktlinjer du arbetar efter idag, skulle du ta emot en ansökan som din 
klients anhörige skriver under i dennes ställe? 

Ja. 
Ja, troligtvis. 
Nej, troligtvis inte. 
Nej. 

 
Motivera gärna ditt svar:  ___________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
10. Stämmer dessa rutiner/riktlinjer överens med din egen syn på hur situationen ska han-
teras? 

Ja. 
Ja, till viss del. 
Nej, inte fullständigt. 
Nej. 
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Svea är 85 år, änka sedan 3 år då maken gick bort. Ensamboende i lägenhet om tre rum 
och kök, två trappor upp i fastighet utan hiss. 
Ni möts under ett vårdplaneringsmöte där även Sveas döttrar närvarar. Sjuksköterskan 
berättar att Svea inkommit till sjukhuset efter fall i den egna bostaden. Svea behandlas för 
urinvägsinfektion, vilken upptäckts på sjukhuset.  
Sjuksköterskan berättar att läkarna skickat remiss för minnesutredning, vilken ska påbör-
jas efter att urinvägsinfektionen är färdigbehandlad. För ett år sedan gjordes en MMT test 
där Svea fick resultatet 24/30. Den främsta anledningen till den kommande minnesutred-
ningen är att Svea enligt döttrarna blivit alltmer förvirrad och betett sig mer och mer un-
derligt. Hon har även under de senaste veckorna gått vilse vid flera tillfällen. Vid ett par 
tillfällen har hon blivit hjälpt hem av en granne. Vid två tillfällen har polisen hjälpt henne 
hem efter att de sett henne uppträda förvirrat i ett närliggande industriområde. Svea går 
självständigt, men har på sjukhuset behövt viss vägledning vid ADL. Döttrarna är mycket 
oroliga för sin mamma och vill att hon får flytta till ett Vård och omsorgsboende. De an-
ser att hon inte kommer att klara sig själv hemma. Innan Svea kom in till sjukhuset hade 
hon hjälp från hemtjänsten med serviceinsatser. 
Döttrarna menar att det inte kommer att hjälpa med utökad hemhjälp eftersom att hem-
tjänsten inte kan vara hos Svea hela dygnet, vilket de säger är nödvändigt för att ge henne 
den hjälp hon behöver samt för att se till att hon inte går vilse igen och råkar ut för en 
olycka. Vidare påpekar döttrarna att Svea har gått ner i vikt och har en inskrivningsvikt 
på sjukhuset på 42 kg. 
När du frågar Svea om hon vill flytta till ett vård och omsorgsboende säger hon bestämt 
NEJ, det ska hon verkligen inte. Hur kan någon påstå att hon behöver det, hon klarar sig 
absolut själv hemma där hon har sin familj att ta hand om! Du frågar vidare om hon vill 
ha lite mer hjälp av hemtjänsten. Hon säger att hon inte behöver någon hemhjälp, det är 
för äldre sjuka personer, inte för henne. Döttrarna berättar att Svea tidigare varit beviljad 
hjälp med både morgonhjälp och middagshjälp, men sagt ifrån sig den hjälpen. 
Döttrarna vill ansöka om vård och omsorgsboende med demensinriktning för sin mamma. 
 
Frågor 
11. Utifrån de rutiner/riktlinjer du arbetar efter idag, skulle du ta emot en ansökan som 
din klients anhörige skriver under i dennes ställe? 

Ja. 
Ja, troligtvis. 
Nej, troligtvis inte. 
Nej. 

 
Motivera gärna ditt svar:  ___________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
12. Stämmer dessa rutiner/riktlinjer överens med din egen syn på hur situationen ska han-
teras? 

Ja. 
Ja, till viss del. 
Nej, inte fullständigt. 
Nej. 
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Arne är 76 år gammal som bor tillsammans med sin tre år yngre hustru Ulla i en lägenhet 
om 7 rum och kök, fem trappor upp i en fastighet med hiss. Paret har inga barn. 
Arne har sedan fem år tillbaka diagnosen Alzheimer men saknar sjukdomsinsikt. Han går 
självständigt med rollator men behöver hjälp med såväl hygien och påklädning som mat-
hållning. 
Arne är beviljad växelboende och bor på Solglädjens vård och omsorgsboende var tredje 
vecka. De veckor Arne är hemma har han hjälp av hemtjänsten på morgonen med på-
klädning och hygien, kvällshjälp inför sänggående samt dusch en gång i veckan. Ulla 
sköter matlagning och inköp. Paret har städhjälp från en privat firma varannan vecka. 
Ulla klagar över smärtor i ryggen, vilka blivit mycket värre det senaste året. Hennes läka-
re har sagt att hon måste ta det lugnt och inte belasta sin rygg så mycket som hon gör. 
Men Ulla säger att hon ju måste ta hand om Arne. Ulla berättar även att hon känner sig 
slutkörd eftersom Arne behöver konstant uppmärksamhet och tjatar väldigt mycket.  
Hon berättar att Arne har det mycket bra när han är på Solglädjens vård och omsorgsbo-
ende; där får han all hjälp han behöver av personalen och Ulla kommer varje dag och be-
söker honom. Hon förklarar att de då kan ha det jättetrevligt tillsammans eftersom hon 
inte behöver hjälpa honom så mycket och därför inte besväras lika mycket av ryggont 
som när Arne är hemma och hon då hjälper honom med det mesta. Dessutom kan de gå ut 
på kortare promenader, vilket de inte kan hemma eftersom rollatorn inte kommer in i his-
sen. 
Ulla önskar att Arne skulle bo på Solglädjens vård och omsorgsboende permanent, men 
att hon skulle kunna ta hem honom över helgerna. 
Arne däremot vill bo kvar hemma i det hem som varit hans och Ullas under de 45 år de 
varit gifta. Ulla säger att han var lika omöjlig när de skulle ansöka om växelvis boende, 
men att hon den gången till slut lyckades övertala honom.  
 
Frågor 
13. Utifrån de rutiner/riktlinjer du arbetar efter idag, skulle du ta emot en ansökan som 
din klients anhörige skriver under i dennes ställe? 

Ja. 
Ja, troligtvis. 
Nej, troligtvis inte. 
Nej. 

 
Motivera gärna ditt svar:   __________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
14. Stämmer dessa rutiner/riktlinjer överens med din egen syn på hur situationen ska han-
teras? 

Ja. 
Ja, till viss del. 
Nej, inte fullständigt. 
Nej. 
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Anders är en 81-årig ensamstående man boende i lägenhet om två rum och kök på fastig-
hetens entréplan som du träffar i samband med ett hembesök som hans dotter initierat. 
Han har i nuläget hjälp från hemtjänsten vid frukost och lunch samt kvällsbesök och ser-
viceinsatser. Anders har Alzheimerdiagnos sedan 2 år tillbaka men är fysiskt sett vital. 
Beställningen har ändrats många gånger efter påstötning från hemtjänsten som ibland har 
behövt mer tid och ibland ej kunnat utföra insatserna då Anders ej velat ta emot hjälpen. 
Även anhöriga har varit engagerade i beställningens utformning. Anders sitter mest tyst 
vid hembesöket och tar inga initiativ. Lägenheten är välordnad men det ligger lite skräp 
kastat här och var. Dottern beskriver släkten som mycket orolig gällande Anders situa-
tion. Det har hänt att han har gått ut på egen hand och varit borta länge. Dottern antar att 
han har haft svårt att hitta hem. Vid minst ett tillfälle har en granne hjälpt honom hem. 
Dottern tror att andra snälla människor kan ha hjälpt honom vid andra tillfällen men oroar 
sig eftersom alla inte är så pålitliga nuförtiden. Dottern visar stor omtanke och Anders 
verkar trygg med henne. Anders vill trots dotterns upprepade övertalningsförsök dock 
inte ansöka om annat boende eftersom han trivs så bra och vill klara sig själv. Dottern ser 
uppgiven ut och frågar dig om hon kan ansöka i faderns ställe så att de i alla fall kan titta 
på stället om de skulle få bifall på ansökan. När du frågar vad Anders tycker om idén sva-
rar han inte alls.  
 
Frågor 
15. Utifrån de rutiner/riktlinjer du arbetar efter idag, skulle du ta emot en ansökan som 
din klients anhörige skriver under i dennes ställe? 

Ja. 
Ja, troligtvis. 
Nej, troligtvis inte. 
Nej. 

 
Motivera gärna ditt svar:   __________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
16. Stämmer dessa rutiner/riktlinjer överens med din egen syn på hur situationen ska han-
teras? 

Ja. 
Ja, till viss del. 
Nej, inte fullständigt. 
Nej. 
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Följdfrågor 
 
17. Upplever du det som vanligt att anhöriga ansöker för dina klienters räkning? 

Ja, mycket vanligt. 
Ja, ibland. 
Nej, inte så vanligt. 
Nej, aldrig.  

 
18. Hur ställer du dig till förfarandet? 

Positiv. 
Något positiv. 
Något negativ. 
Negativ. 

 
19. Upplever du situationen som svårhanterlig? 

Ja, mycket. 
Ja, något. 
Nej, inte särskilt. 
Nej, inte alls. 

 
Om ja, vari ligger det svåra? 
 

 
________________________________________________________________________ 
 
20. Diskuteras etiska dilemman på din arbetsplats? 

Ja, ofta. 
Ja, ibland. 
Nej, sällan. 
Nej, aldrig. 

 
21. Erbjuds du handledning i svåra ärenden? 

Ja. 
Nej. 

 
Om ja, hur ofta? 
 
________________________________________________________________________ 
 
22. Har ni riktlinjer på er arbetsplats gällande hanteringen av ansökningar som görs av 
någon annan än klienten? 

Ja. 
Nej. 



 65

Kommentarer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 


